СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIII - Број 47

НОВИ САД, 26. август 2014.

примерак 40,00 динара

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (”Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС и 55/14), на предлог Савета
за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 144. седници од 26. августа 2014. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Позиција

1. У Програму коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Новог Сада за 2014. годину (”Службени
лист Града Новог Сада”, број 5/14) тачка 2. мења се и
гласи:
”2. За реализацију овог програма Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2014. годину (”Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 70/13 и 37/14) планирана су средства у
укупном износу од 102.006.427,79 динара, од новчаних
казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 54.526.427,79
динара су пренета неутрошена средства из претходне
године, а део средстава у износу од 47.480.000,00 динара
планиран је за 2014. годину, а обезбедиће се сразмерно
оствареним приходима у буџету Града Новог Сада, и то за:

Назив позиције

Износ

I

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

51.643.289,75

1.

Студија ”Утврђивање захтева и потреба за успостављање бициклистичког
саобраћаја у приградском делу Града Новог Сада, са посебним освртом на
безбедност бициклиста у саобраћају и дефинисање конкретних мера”

3.500.000,00

2.

Студија ”Унапређење саобраћајних површина намењених кретању особа са
посебним потребама за дефинисане локације”

3.500.000,00

3.

Студија: ”Подизање нивоа безбедности у саобраћају старих лица у Граду Новом
Саду са предлогом ургентних мера, кампањама и презентацијама”

3.500.000,00

4.

Студија ”Анализа капацитета и саобраћајних токова на кружним раскрсницама у
градском и приградском подручју са конкретним предлозима за унапређење
ефикасности и безбедности свих учесника у саобраћају”

3.500.000,00

5.

Студија ”Сагледавање и процена алтернативних видова превоза са унапређењем
саобраћајног система, предлогом мера, кампањом и презентацијом”

3.500.000,00

6.

Остале опште услуге (услуге дизајна, анкетирања и др.)

7.

Организација стручних скупова и семинара из области безбедности саобраћаја

3.500.000,00

8.

Услуге штампања у функцији повећања безбедности саобраћаја

3.500.000,00

9.

Израда спотова који промовишу безбедност саобраћаја

2.690.000,00

10.

Израда радијских џинглова који промовишу безбедност саобраћаја

11.

Емитовање телевизијских спотова и радијских џинглова

960.000,00

900.000,00
4.700.000,00
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12.

Билборди у циљу промоције безбедности саобраћаја

4.800.000,00

12.1

Билборди у циљу промоције безбедности саобраћаја (створена обавеза у 2013.
години)

1.300.000,00

12.2

Билборди у циљу промоције безбедности саобраћаја за 2014. годину

3.500.000,00

13.

Промотивни материјал

3.500.000,00

14.

Едукација родитеља за повећање безбедности коришћењем дечијих аутоседишта

15.

Стратегија Града Новог Сада о безбедности саобраћаја

9.143.289,75

II

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

17.360.000,00

1.

Организација манифестација за децу предшколских, основних и средњих школа
које промовишу безбедно коришћење путева и улица (саобраћајна олимпијада и
друге манифестације)

8.000.000,00

2.

Eдукација учитеља и наставника за рад са децом на саобраћајним полигонима и
друге собраћајне едукације

1.500.000,00

3.

Саобраћајна едукација деце предшколског узраста кроз саобраћајну едукативну
представу

1.000.000,00

4.

Саобраћајна едукација ученика првог и другог разреда основних школа у Новом
Саду кроз саобраћајне радионице на полигонима

1.000.000,00

5.

Образовно-васпитни материјал за децу у предшколским установама и основним
школама

5.860.000,00

5.1

Образовно-васпитни материјал за децу у предшколским установама (створена
обавеза у 2013. години)

2.600.000,00

5.2

Образовно-васпитни материјал за децу у предшколским установама и основним
школама

3.260.000,00

III

Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада

3.961.642,00

450.000,00

1.

Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада који нису запослени у градској управи
Града Новог Сада

1.000.000,00

2.

Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада који су запослени у градској управи
Града Новог Сада

700.000,00

3.

Службена путовања у земљи и у иностранство

2.261.642,00

IV

Компјутерске услуге

1.149.000,00

1.

Компјутерске услуге - створене обавезе из 2013. године

249.000,00

2.

Компјутерске услуге за 2014. годину

900.000,00

V

Teхничко опремање јединица саобраћајне полиције (ручни радари)

3.500.000,00

УКУПНО од I до V:

77.613.931,75

VI

Поправљање саобраћајне инфраструктуре

1.

Поправљање, односно одржавање саобраћајне инфраструктуре (одржавање
мостова, коловоза, тротоара и бициклистичких стаза, променљива саобраћајна
сигнализација и информативне табле) и санација опасних места према
приоритетима из Пројекта идентификација и класификација опасних места
(”црних тачака”) на територији Града Новог Сада

2.

Текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општих
паркиралишта
УКУПНО од I до VI:

24.392.496,04
19.392.496,04

5.000.000,00
102.006.427,79”
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3) мотоцикле, према радној запремини мотора:

2. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:
”Предлог коришћења средстава из Позиције VI. тачка
1. овог програма за поправљање саобраћајне инфраструктуре, у складу са Програмом одржавања објеката
путне привреде за 2014. годину, Савет доставља Градској
управи за комуналне послове, а средства из тачке 2. ове
позиције, у складу са Програмом коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за
паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање
паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у
2014. години, Савет доставља Градској управи за саобраћај
и путеве. ”
3. Ово решење објавити у ”Службеном листу Града
Новог Сада”.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 10a ст. 1. и 3. Одлуке о локалним комуналним таксама (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, бр.
56/12 , 69/13, 21/14-решење о усклађивању дин. изн, 33/14
и 35/14-испр.) Градско веће Града Новог Сада, на 144.
седници од 26. августа 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ
МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ВОЗИЛА И МАШИНА
1. У Одлуци о локалним комуналним таксама, у Таксеној
тарифи која је саставни део ове одлуке, у Тарифном броју
3. утврђују се усклађени динарски износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина, из тачке
2, и то за:
1) путничка возила, према радној запремини мотора:
- преко 1150

- преко 1300 cm

520,00 динара
до 1300

cm3

до 1600 cm3

1.050,00 динара
1.570,00 динара

- преко 1600 cm3 до 2000 cm3

2.100,00 динара

- преко 2.000 cm3 до 3000 cm3

3.150,00 динара

- преко 3.000 cm3

5.240,00 динара

2) теретне и радне приколице
(за путничка возила)

420,00 динара
630,00 динара
1.050,00 динара
1.260,00 динара
1.570,00 динара

4) теретна возила (камион, камионет, приколице и полуприколице), према носивости возила :
- до 2 тоне

1.570,00 динара

- преко 2 тоне до 5 тона

2.100,00 динара

- преко 5 тоне до 12 тона

3.670,00 динара

- преко 12 тона

5.240,00 динара

- до 66 kw

Градоначелник

cm3

- до 125 cm3
- преко 125 cm3 до 250 cm3
- преко 250 cm3 до 500 cm3
- преко 500 cm3 до 1200 cm3
- преко 1200 cm3

5) вучна возила - тегљачи према снази мотора:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2561/2014-II
26. август 2014. године
НОВИ САД

- до 1150 cm3
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1.570,00 динара

- преко 66 kw до 96 kw

2.100,00 динара

- преко 96 kw до 132 kw

2.620,00 динара

- преко 132 kw до 177 kw

3.150,00 динара

- преко 177 kw

4.200,00 динара

6) аутобусе и комбибусе,
по регистрованом седишту

50,00 динара

7) прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста
терета, према носивости возила:
- до 1 тоне носивости

420,00 динара

- од 1 тоне до 5 тона

730,00 динара

- од 5 тона до 10 тона

1.000,00 динара

- од 10 тона до 12 тона

1.360,00 динара

- преко 12 тона

2.100,00 динара

8) радна возила, специјална адаптирана возила
за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована
возила за превоз пчела
1.050,00 динара
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
Градског Већа Града Новог Сада број: 434-21/2014-II од
8. маја 2014. године (”Службени лист Града Новог Сада”,
број 21/14).
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 434-24/2014-II
26. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник

520,00 динара

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 2. став 2. Одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања
даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (”Службени лист Града
Новог Сада”, број: 24/11), Градско веће Града Новог Сада,
на 144. седници од 26. августа 2014. године, доноси

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

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТИПЕНДИЈЕ ПО
СТУДЕНТУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

1. ЖЕЉКО РАДУЛОВИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за координацију
рада Сектора комуналне полиције и Области из надлежности Градске управе у Градској управи за инспекцијске
послове Града Новог Сада, са 6. августом 2014. године.

I. Стипендија за школску 2014/2015. годину утврђује
се у нето износу од 15.000,00 динара месечно, по студенту, увећана за порезе и доприносе у складу са важећим
прописима.
II. Ово решење објавити у ”Службеном листу Града
Новог Сада”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-19/2014-613-II
26. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2014-786-II
6. август 2014. 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

619
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. ВИНКА КРЕЈИЋ САВИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за правне и
опште послове и принудна извршења у Градској управи
за инспекцијске послове Града Новог Сада, са 6. августом 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2014-787-II
6. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

РЕШЕЊЕ
1. ЖЕЉКО РАДУЛОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за помоћника начелника за правне и опште
послове и принудна извршења у Градској управи за
инспекцијске послове Града Новог Сада, почев од 7. августа 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2014-789-II
6. август 2014. 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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здравља, као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексуално понашање.
2) пројекти заштите репродуктивног здравља

1. МИЛОРАД КОВАЧ, дипломирани правник, поставља
се за помоћника начелника за координацију рада Сектора комуналне полиције и Области из надлежности Градске управе у Градској управи за инспекцијске послове
Града Новог Сада, почев од 7. августа 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2014-788-II
6. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Градски одбор за пронаталитетну
популациону политику

623
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства (”Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Градски
одбор за пронаталитетну популациону политику расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ПРОНАТАЛИТЕТНЕ
ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2014. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2014. годину (”Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 70/13 и 37/14), у укупном износу од 1.000.000,00
динара.
III. Пројекти пронаталитетне популационе политике
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у
2014. години су:
1) пројекти едукације младих о репродуктивном
здрављу
Пројекти едукација младих имају за циљ усвајање
здравих стилова живота, очување здравља и правилан
развој младих путем изградње позитивних ставова према
породици и рађању, њихово информисање о променама
које се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном сексуалном понашању и заштити репродуктивног

Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за
циљ унапређење репродуктивног здравља како би се
свакој трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио
највиши могући степен здравствене заштите.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је
седиште на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности
и спецификацијом износа средстава из сопствених
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и
других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта
и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 26. августа до 9. септембра 2014. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће
се разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор
за пронаталитетну популациону политику.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног
конкурса неће се финансирати набавка основних средстава за рад учесника конкурса.
XIII. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику може учеснику Јавног конкурса предложити да
изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета
пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Градски одбор за пронаталитетну популациону политику има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да
предложи измену буџета пројекта, уколико сматра да
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буџет пројекта не одговара планираним активностима и
резултатима реализације пројекта.
XIV. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику је дужан да у року од 30 дана од дана истека
рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу
пројеката, применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне
групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у
којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су
реализовали у години која претходи години у којој
се расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Градски одбор за пронаталитетну популациону политику у року од 15 дана од
дана његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.

26. август 2014.

XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику, у року од седам дана од дана доношења одлуке
о приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада
предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију
се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са
износом средстава за реализацију сваког појединачног
пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог
Сада (www.novisad.rs).
XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику писаним путем ће обавестити учеснике Јавног
конкурса који нису остварили право на средства из буџета
Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за пронаталитетну
популациону политику
Број: XII-51-77/2014
18. август 2014. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Вук Секулић, с.р
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САДРЖАЈ
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Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

620

Градско веће
616

617

618

Решење о изменама Програма
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији
Града Новог Сада за 2014. годину

1067

Решење о усклађивању динарских износа
локалне комуналне таксе за држање
моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила
и машина
1069
Решење о утврђивању износа
стипендије по студенту за школску
2014/2015. годину

621

622

1070

Предмет

Страна

Решење о разрешењу помоћника
начелника за координацију рада
Сектора комуналне полиције и
Области из надлежности Градске
управе у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада
(Жељко Радуловић)

1070

Решење о постављењу помоћника
начелника за правне и опште послове
и принудна извршења у Градској управи
за инспекцијске послове Града Новог
Сада (Жељко Радуловић)

1070

Решење о постављењу помоћника
начелника за координацију рада
Сектора комуналне полиције и
Области из надлежности Градске
управе у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада
(Милорад Ковач)

1070

Градоначелник
619

Решење о разрешењу помоћника
начелника за правне и опште
послове и принудна извршења у
Градској управи за инспекцијске
послове Града Новог Сада
(Винка Крејић Савић)

Градски одбор за пронаталитетну
популациону политику
623
1070

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката пронаталитетне популационе
политике за 2014. годину
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

