СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 67

НОВИ САД, 28. октобар 2016.

примерак 60,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
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ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНА ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА 20. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ, ПОД БРОЈЕМ 031-1/2016-279-II

3.4. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАСАВАЊА
На знак узбуњивања при појави пожара и других ванредних догађаја, сви запослени су дужни да се евакуишу према одредбама ових Правила, односно према упутствима руководиоца/заменика руководиоца
евакуације.
Руководиоци/заменици руководиоца евакуације наведени су у табели:

Градска кућа
Трг слободе 1
Скупштина Града
Улица Жарка Зрењанина 2
Матичног здања
Трг младенаца 7

Руководилац евакуације - Шеф Одсека за обезбеђење објеката
Заменик руководиоца евакуације - Радник обезбеђења
Руководилац евакуације - Радник обезбеђења
Заменик руководиоца евакуације - Радник обезбеђења
Руководилац евакуације - Радник обезбеђења
Заменик руководиоца евакуације - Помоћник начелника за лична стања грађана

Градска пореска управа
Булевар Михајла Пупина 3

Руководилац евакуације - Радник обезбеђења

Градска пореска управа
Улица Илије Огњановића 24

Руководилац евакуације - Радник обезбеђења

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове, Улица радничка 2

Руководилац евакуације - Радник обезбеђења

Градска управа за заштиту животне
средине, Градска управа за привреду,
Улица руменачка 110
Градска управа за инспекцијске послове,
Улица Димитрија Туцовића 3
Синагога, Улица јеврејска 9
Градска управа за социјалну и дечију
заштиту, Улица сремска 9

Заменик руководиоца евакуације - Начелник
Заменик руководиоца евакуације - Руководилац групе за контролу
Заменик руководиоца евакуације - Начелник
Руководилац евакуације - Радник обезбеђења
Заменик руководиоца евакуације - Начелник градске управе за привреду
Руководилац евакуације - Радник обезбеђења
Заменик руководиоца евакуације - Дежурни комунални полицајац
Руководилац евакуације - Радник обезбеђења
Заменик руководиоца евакуације - Организатор скупа
Руководилац евакуације - Радник обезбеђења
Заменик руководиоца евакуације - Помоћник начелника
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Руководилац евакуације - Шеф месне канцеларије

Месне канцеларије

Заменик руководиоца евакуација - Извршилац за послове месне заједице
Руководилац евакуације - Извршилац за послове месне заједице

Месне заједнице

Заменик руководиоца евакуације - Курир

Дирекција за робне резерве,
Улица железничка 28

Руководилац евакуације - Директор
Заменик руководиоца евакуације - Заменик директора

Библиотека, Улица војводе Путника 1

Руководилац евакуације - Извршилац за документационе и
библиотекарске послове
Заменик руководиоца евакуације - Извршилац за документационе и
библиотекарске послове
Руководилац евакуације - Повереник за избеглице

Комесаријат за избеглице,
Улица краља Александра 14

Заменик руководиоца евакуације - Шеф Одсека за избегла, прогнана и
расељена лица
Руководилац евакуације - Конобар у кабинетима и Клубу одборника

Клуб одборника, Улица Змај Јовина 3

Заменик руководиоца евакуације - Конобар у кабинетима и Клубу
одборника
Руководилац евакуације - Главни магационер

Магацини

Заменик руководиоца евакуације - Магационер
Руководилац евакуације - Архивар

Архиве

Заменик руководиоца евакуације - Архивар
Руководилац евакуације - Лице за контролу противпожарне заштите

Свечани салони

Заменик руководиоца евакуације - Шеф Одсека за обезбеђење објеката
Руководилац евакуације - Извршилац за послове пријемне канцеларије
ван седишта Писарнице-оверивачи

Пријемне канцеларије

Заменик руководиоца евакуације – Извршилац за послове пријемне
канцеларије ван седишта Писарнице-оверивачи“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 031-1/2016-279-II
15. септембар 2016. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 4. Споразума о оснивању социјалноекономског савета Града Новог Сада, Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

II
МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада,
именује се за члана Социјално-економског савета Града
Новог Сада.
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: II-020-2/2016-5527
24. октобар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА
I
МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада,
разрешава се дужности члана Социјално-економског савета
Града Новог Сада, због истека мандата.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева за промену
апропријације, број IX-6-2/16-969 од 11. октобра 2016.
године, који је Градска управа за образовање доставила
Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог
сада доноси

28. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/15, 46/16 и 58/16), у члану 13, у оквиру Раздела 11. Глава
11.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ изврши
распоређивање наменских трансферних средстава из
буџета Републике Србије у укупном износу од 7.425.890,50
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2016. годину, а која су одобрена Решењем
Министарства рударства и енергетике, број 401-00-411/201606 од 21. јула 2016. године, на основу којег је закључен
Уговор број:6-2/2016-833-II од 22. септембра 2016. године,
о суфинансирању пројекта унапређење енергетске
ефикасности у 2016. години „Пројекат електроенергетских
инсталација осветљења у Основној школи „Мирослав
Антић“, Раде Кончара 2 Футог“,између Министарства
рударства и енергетике и Града Новог Сада.
II.Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.
закон и 103/15), средства из тачке I. овог решења распореди у разделу Градске управе за образовање, у Функцији
912 – Основно образовање, за Програм 9: Основно
образовање (2002), у оквиру Пројекта: Инвестициони
пројекти (2002-0002), у нови извор финансирања 07: „Трансфери од других нивоа власти“ и то на позицију буџета 362,
за апропријацију економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 226.452.330,50
динара.
III. У складу са тачком II. овог решења, извршити
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем,
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2016. годину.
IV. Задужује се Градска управа за образовање да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за образовање за 2016. годину, ради
укључивања наменских трансферних средстава из буџета
Републике Србије за финансирање наведеног пројекта.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за образовање.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-32/2016-II
21. октобар 2016. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Број 67 – Страна 2477.
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На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ПРЕДРАГ НИЧИЋ, дипломирани правник, поставља
се за помоћника начелника за организацију и унапређење
управе и опште-управне послове у Градској управи за опште
послове Града Новог Сада, почев од 21. октобра 2016.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2016-329-1-II
20. октобар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. МАРКО ГРГУРОВИЋ, професор физичког васпитања,
разрешава се дужности помоћника начелника за спорт у
Градској управи за спорт и омладину, од 26. октобра 2016.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-1/2016-428-II
26. октобар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник
Града Новог Сада доноси
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РЕШЕЊЕ
1. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за помоћника начелника за спорт у Градској
управи за спорт и омладину, почев од 27. октобра 2016.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-1/2016-430-II
26. октобар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

881
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЈАНКА
ВЕСЕЛИНОВИЋА К. БР. 36 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавом паркиралишту у Улици Јанка
Веселиновића к. бр. 36 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавом комуналном предузећу „Паркинг
Сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом, број 10309 од 18. октобра 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 10. новембар 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-34-3656/2016
24. октобар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

28. октобар 2016.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДВА ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ШКОЛСКОЈ
УЛИЦИ У БУДИСАВИ
I. Одређују се два паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на јавом паркиралишту у Школској улици
у Будисави.
II. Налаже се Јавом комуналном предузећу „Паркинг
Сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом, број 10302 од 13. октобра 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 11. новембар 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-34-3639/2016
21. октобар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада,
на основу члана 16. 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 ОДРЕЂИВАЊУ И УКИДАЊУ СТАЈАЛИШТА
ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УЛИЦИ
БРАЋЕ РИБНИКАР У НОВОМ САДУ
I. Одређује се стајалиште за јавни превоз путника у
Улици браће Рибникар у Новом Саду, испред објекта к. бр.
27.

28. октобар 2016.
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II. Укида се стајалиште за јавни превоз путника у Улици
браће Рибникар у Новом Саду, у зони раскрснице са Улицом Мише Димитријевића у Новом Саду.
III. Налаже се Јавом предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опремање
аутобуског стајалишта јавног превоза путника из тачке I.
овог решења, у свему према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја број 10263 од 5. октобра 2016. године.
IV. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши уклањање хоризонталне
и вертикалне саобраћајне сигнализације аутобуског
стајалишта јавног превоза путника из тачке II. овог решења.
V. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу
„Нови Сад“ Нови Сад да опреми стајалиште за линијски
превоз путника из тачке I. овог решења у свему према члану
13. став 1. алинеја 3, 4, 5, 6. и 8. Одлуке о јавном превозу
путника на територији Града Новог Сада.
VI. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2016.
године.
VII. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3628/2016
20. октобар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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

Градска управа за опште послове

–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2

- 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:

Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на
одређено време, на пет месеци, због
повећаног обима посла, на радно место
Извршилац за послове месне заједнице
у граду у Одсеку за послове месних
заједница
1 извршилац

Услови:
Средња школа друштвеног, природног, економског или
техничког смера у трајању од четири године, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у струци.

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 опште послове
Број: XV-111/2016-75
21. октобар 2016. године
НОВИ САД
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–

Напомена:

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

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
разматрати.

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 одбране

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
науке безбедности или правне науке на студијама другог
степена (дипломске 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 једна година радног искуства
у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима и то:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2016-81
27. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за заштиту животне средине

–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110а
Објављује

- да је држављанин Републике Србије

О Г Л А С

- 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 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).

пријаве неће се

за пријем у радни однос једног запосленог на
одређено време, до три месеца, због повећаног
обима посла на радно место

Извршилац за послове управљања отпадом
и друге стручне послове у области
заштите животне средине
1 извршилац
Услови :
Стечено високо образовање из научне области: биолошке науке, правне науке, науке о заштити животне средине, физичке, физичко-хемијске, хемијске, биотехничке
науке и и технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање једна година радног искуства у струци.
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.

28. октобар 2016.
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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 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:
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2. Извршилац за контролу и одобравање плаћања за
органе Града, посебне организације и службе у
Одељењу за контролу расхода и издатака, одобравање плаћања и управљање финансијским
средствима и дугом
1 извршилац
3. Извршилац за контролу и одобравање плаћања за
јавна и јавно-комунална предузећа, фондове,
агенције и организације службе у Одељењу за
контролу расхода и издатака, одобравање
плаћања и управљање финансијским
средствима и дугом
1 извршилац
Услови:
за 1, 2. и 3. стечено високо образовање из научне
области 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,
положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару и најмање једна година радног искуства у струци,
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

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 заштиту животне средине
Број: VI-111/ 2016-76
21. октобар 2016. године
НОВИ САД

- 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,

Градска управа за финансије

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,

–

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено
време, због замене привремено одсутних
запослених, на радна места
1. Извршилац за буџет за установе-јавне службе
и организације у Одељењу за буџет 1 извршилац

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

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 број
1.- Писарница.

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: VIII-111/2016-78
26. октобар 2016. године
НОВИ САД

- 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

Градска управа за комуналне послове

- 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:

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на одређено
време, на два месеца, због повећаног обима посла,
на радно место
Извршилац за финансијске послове за
индиректне и директне кориснике буџетских
средстава
1 извршилац
Услови :
Стечено високо образовање из научне области
менаџмент и бизнис, економске и правне науке на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 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
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,

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 комуналне послове
Број: III-111/2016-79
25. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за образовање

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

О Г Л А С
за пријем у радни однос једног запосленог на
одређено време, због замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка, на радно место

Извршилац за изградњу и одржавање
Предшколске установе, основних и
средњих школа у Одсеку за инвестиционе послове
1 извршилац
Услови :
Стечено високо образовање из научне области архитектуре, грађевинско, технолошко, геодетско инжењерство
или електротехничко и рачунарско инжењерство и економске и правне науке на студијама другог степена (мастер
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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
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–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос једног запосленог на
одређено време, до годину дана, због повећаног
обима посла, на радно место

- 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 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 разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Број: IX-111/ 2016-77
25. октобар 2016. године
НОВИ САД

Извршилац за финансијске послове у
Одсеку за финансијске послове

1 извршилац

Услови :
Стечено високо образовање из научних области
економске 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 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).
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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-111/2016–82
28. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на одређено
време, до шест месеци, због повећаног обима
посла, на радно место
Извршилац за утврђивање права на дечији
додатак у Управи за додатак на децу 1 извршилац
Услови :
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 тајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
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
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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,
- 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 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 социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-111/2016-80
25. октобар 2016. године
НОВИ САД
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за опште послове

Градоначелник

–

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, на пет месеци,
због повећаног обима посла, 1 извршилац
2479

–

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, на шест
месеци, због повећаног обима посла,
1 извршилац

875

876

877

878

879

880

Извод из измена правила заштите од
пожара који је донео Градоначелник
Града Новог Сада 20. јула 2016. године,
под бројем 031-1/2016-279-II
Решење о разрешењу и именовању
члана Социјално-економског савета
Града Новог Сада
Решење о одобрењу да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада изврши распоређивање наменских трансферних средстава из буџета Републике Србије
Градској управи за образовање
Решење о постављењу помоћника начелника за организацију и унапређење
управе и опште-управне послове у
Градској управи за опште послове Града
Новог Сада (Предраг Ничић)
Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за спорт у Градској
управи за спорт и омладину
(Марко Гргуровић)
Решење о постављењу помоћника начелника за спорт у Градској управи за
спорт и омладину (Властимир Мастиловић)

2475

2476

882

883

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Јанка
Веселиновића к. бр. 36 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Школској улици
у Будисави
Решење о одређивању и укидању стајалишта за јавни превоз путника у Улици
браће Рибникар у Новом Саду

Градска управа за заштиту животне средине
–

2476

Оглас за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, до три
месеца, због повећаног обима посла,
1 извршилац

2480

Градска управа за финансије
–
2477

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време, због замене привремено одсутних запослених, 3 извршиоца

2481

Градска управа за комуналне послове
–
2477

2478

Градска управа за саобраћај и путеве
881

2480

2478

2478

2482

Градска управа за образовање
–

–

Оглас за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, због
замене привремено одсутне запослене,
до њеног повратка, 1 извршилац

2482

Оглас за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, до годину
дана, због повећаног обима посла,
1 извршилац

2483

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
–

2478

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, на два месеца,
због повећаног обима посла, 1 извршилац

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, до шест
месеци, због повећаног обима посла,
1 извршилац
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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

