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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, 55/14 и 96/15 – др. закон),
на предлог Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 283. седници од 2.
марта 2016. године, доноси,

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
Позиција

примерак 80,00 динара

1. Овим програмом утврђује се коришћење средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада за 2016. годину.
2. За реализацију овог програма Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2016. годину планирана су средства од новчаних казник за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у укупном износу од
90.192.000,00 динара, од чега су 34.910.000,00 динара пренета неутрошена средства из претходне године, а део
средстава у износу од 55.282.000,00 динара планиран је
за 2016. годину.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од
62.551.000,00 динара планиран је у Разделу 05 – Градска
управа за саобраћај и путеве, за реализацију Пројекта:
Безбедност саобраћаја у оквиру Програма 7: Путна
инфраструктура, а део у износу од 27.641.000,00 динара
планиран је у Разделу 04 – Градска управа за комуналне
послове. Глава 04.02.-ЈП „Завод за изградњу Града“, за
реализацију Програмске активности: Одржавање путева у
оквиру Програма 7: Путна инфраструктура, а обезбедиће
се сразмерно оствареним приходима у буџету Града Новог
Сада, и то за:

Назив опције

Износ

I

Превентивно – промотивне активности и области безбедности саобраћаја

1.

Студија „Утврђивање захтева и потреба за успостављање бициклистичког саобраћаја у
приградском делу Града Новог Сaда са посебним освртом на безбедност бициклиста у
саобраћају и дефинисање конкретних мера“ – Преузета обавеза из 2015. године

1.650.000,00

2.

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“ – Преузета обавеза из 2015.
године

1.248.000,00

3.

Анализа саобраћајних незгода у раскрсницама и избор локација за постављање камера
и кућишта за камере

2.500.000,00

4.

Студија: „Утицај стања безбедности саобраћаја у ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад на стање
безбедности саобраћаја на подручју Града Новог Сада“

4.000.000,00

5.

Студија: „Безбедни путеви ка школама“

2.792.000,00

6.

Организација стручних скупова из облaсти безбедности саобраћаја – Преузете
обавезе из 2015. године

2.750.000,00

7.

Остале опште услуге (израда идејних решења)

8.

Услуге штампања у функцији повећања безбедности саобраћаја

3.745.000,00

Услуге штампања у функцији повећања безбедности саобраћаја Преузета обавеза из
2015. године

1.745.000,00

8.1.

45.637.964,87

400,000,00
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Услуге штампања у функцији повећања безбедности саобраћаја у 2016. години

2.000.000,00

9.

Израда спотова, радијских џинглова и анимираног филма који промовишу безбедност
саобраћаја

7.686.080,00

9.1

Израда спотова који промовишу безбедност саобраћаја – Преузета обавеза из 2015.
године

1.679.040,00

9.2

Израда радијских џинглова који промовишу безбедност саобраћаја – Преузета обавеза
из 2015. године

9.3

Израда спотова, радијских џинглова и анимираног филма који промовишу безбедност
саобраћаја у 2016. години

5.143.040,00

10.

Емитовање телевизијских спотова и радијских џинглова

3.000.000,00

11.

Билборди и ситилајтови у циљу промоције безбедности саобраћаја

2.000.000,00

12.

Промотивни материјал

2.060.000,00

12.1

Промотивни материјал – Преузета обавеза из 2015. године

1.660.000,00

12.2

Промотивни материјал за 2016. годину

13.

Студија: „Примена принудних успоривача саобраћаја на територији Града Новог Сада
са посебним освртом на методологију и услове за имплeментацију мера“

4.000.000,00

14.

Студија: „Зоне успореног саобраћаја“

4.000.000,00

15.

Студија: „Истраживање и анализа безбедности саобраћаја у зонама предшколских и
школских установа на подручју Града Новог Сада

3.806.884,87

II

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

4.645.120,13

1.

Едукација за унапређење безбедности саобраћаја

3.845.120,13

1.1

Едукација за унапређење безбедности саобраћаја – Преузета обавеза из 2015. године

1.045.120,13

1.2

Едукација за унапређење безбедности саобраћаја у 2016. години

2.800.000,00

2.

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

400.000,00

3.

Обука родитеља за повећање безбедности коришћења дечијих ауто–седишта
– Преузета обавеза из 2015. године

400.000,00

III

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

1.

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

750.000,00

2.

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

550.000,00

3.

Службена путовања у земљи

567.915,00

IV

Koмпјутерске услуге

400.000,00

1.

Компјутерске услуге (одржавање сајта)

400.000,00

V

Tехничко опремање јединица саобраћајне полиције

10.000.000,00

УКУПНО од I до V

62.551.000,00

Поправљање саобраћајне инфраструктуре

27.641.000,00

УКУПНО од I до VI

90.192.000,00

VI

864.000,00

400.000,00

1.867.915,00
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3. Захтев за коришћење средстава распоређених у тачки
2. Позиција од I до V овог програма, Савет за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет) доставља
Градској управи за саобраћај и путеве, која по спроведеном поступку јавне набавке у складу са Законом припрема
и доставља захтев за плаћање Градској управи за
финансије.
Предлог за коришћење средстава из Позиције VI oвог
програма за поправљање саобраћајен инфраструктуре, у
складу са Програмом одржавања објеката путне привреде
за 2016. годину, Савет доставља Градској управи за комуналне послове.
4. Савет се обавезује да ће активности бити изведене
стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима
и нормативнима који важе за ову врсту послова.
5. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за
комуналне послове.
6. Савет подноси Градском већу Града Новог Сада
извештај о реализацији програма, са исказаним физичким
и финансијским показатељима о извршеним активностима
и утрошку средстава.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-90/2016-II
2. март 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 13 – Страна 211.

здравствене заштите, путем капиталних трансфера осталим нивоима власти, у износу од 3.000.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности, и то за:
4) набавку медицинске опреме у износу од 1.400.000,00
динара, за:
- столицу за вађење крви са сточићем за материјал и
столицом за лаборанта, 1. комад,
- фрижидер за лабораторију, 1 комад,
- суви стерилизатор, 1 комад,
- комбиновани уређај за електро и ултразвучну терапију,
1 комад,
- уређај за магнетотерапију нискофреквентним пољем,
1 комад,
- ЕКГ апарат, 1 комад,
5) набавку рачунарске и електричке опреме, у износу
од 500.000,00 динара, за:
- рачунар са периферном опремом, 5 комада,
- клима уређај са уградњом, 8 комада,
6) набавку намештаја – столица за чекаонице, у износу
од 1.100.000,00 динара, за:
- клупу двосед, 10 комада,
- клупу тросед, 25 комада,
- клупу четворосед, 10 комада,
- клупу петосед, 6 комада.
IV. За реализацију активности из тачке III. oвог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
до износа средстава планираних овим програмом.
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Уколико се приходи и примања у буџету Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из тачке
II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.

На основу чл. 13. ст. 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05,
72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 283.
седници од 2. марта 2016. године, доноси

V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, Завод доставља Градској управи за здравство, након
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом,
уз приложену документацију за набавку добара, са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за
набавке са правом на поврат пореза на додату вредност,
за које Завод доставља захтев за пренос средстава без
износа пореза на додату вредност.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за
здравство, у складу са прописима.

1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад (у
даљем тексту: Завод) за 2016. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2016. годну, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 12: Примарна здравствена заштита, којима ће се финансирати
програмска активност Функционисања установа примарне

VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III. овог
програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу са
законом, стандардима и нормативима који важе за набавку
ове врсте опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностима и утрошку средстава.
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IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-8-4/2016-II
2. март 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу чл. 6 алинеја осма Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/12),
Градско веће Града Новог Сада, на 283, седници од
02.03.2016. године доноси
Редни
број

Назив правног лица

7. март 2016.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СУ У СКЛАДУ СА
СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСПОСОБЉЕНА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
СТАНОВНИШТВА, МАТЕРИЈАЛНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА У СЛУЧАЈУ
ОПАСНОСТИ ИЗАЗВАНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ
НЕПОГОДАМА И ДРУГИМ НЕСРЕЋАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању правних лица која су у складу
са својом делатношћу оспособљена за заштиту и спасавање
становништва, материјалних и културних добара у случају
опасности изазваних елементарним непогодама и другим
несрећама на територији Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 57/13), тачка II. мења се и
гласи:
„II. Правна лица из тачке. I. овог решења су:

Седиште

Делатност

1.

Јавно комунално предузеће „Водовод и
калализација“ Нови Сад

Нови Сад
Масарикова бр. 17

Скупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде

2.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови
Сад

Нови Сад
Сентандрејски пут бр. 3

Скупљање отпада који није
опасан

3.

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад

Нови Сад
Руменачка број 150а

Изградња путева и аутопутева

4.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад Нови Сад
Народног фронта бр. 53

Погребне и сродне делатности

5.

Јавно комунално предузеће за одржавање
стамбених и пословних просторија „Стан“
Нови Сад

Нови Сад
Ласла Гала број 22

Остали инсталациони радови у
грађевинарству

6.

Јавно комунално предузеће „Градско
зеленило“ Нови Сад

Нови Сад
Сутјеска бр. 2

Услуге уређења и одржавања
околине

7.

Јавно комунално предузеће „Новосадска
топлана“ Нови Сад

Нови Сад
Снабдевање паром и
Владимира Николића бр. 1 климатизација

8.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

Нови Сад
Футошки пут бр. 13

Ветеринарска делатност

9.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Нови Сад

Нови сад
Филипа Вишњића бр. 47

Услужне делатности у копненом
саобраћају

10.

Изградња непоменутих
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Нови Сад
Новом Саду
Стевана Брановачког бр. 3 грађевина

11.

Јавно предузеће „Спортски и пословни
центар Војводина“

Нови Сад
Сутјеска број 2

Делатност спортских објеката

12.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови
Сад“ Нови Сад

Нови Сад
Футошки пут бр. 46

Градски и приградски копнени
превоз путника

13.

Дирекција за робне резерве Града Новог
Сада

Нови Сад
Железничка број 28

Образовање, коришћење,
финансирање и чување робних
резерви

14.

Црвени крст Новог Сада – Градска
организација

Нови Сад
Пионирска бр. 12

Савези, удружења и клубови

15.

Завод за заштиту споменика културе Града
Новог Сада

Нови Сад
Булевар Михајла Пупина
бр. 22

Заштита културних добара
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16.

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Београд
Царице Милице број 2

Снабдевање електричном
енергијом

17.

Студентски центар Нови Сад

Нови Сад
Услуге смештаја и исхране
др Симе Милошевића бр. 4

18.

Радио клуб „Нови Сад“

Нови Сад
Савези, удружења и клубови
Булевар Михајла Пупина 1

19.

Институт за превентиву д.о.о. Нови Сад

Нови Сад
Краљевића Марка број 11

Научно–истраживачка делатност

20.

Институт за безбедност и превентивни
инжењеринг д.о.о. Нови Сад

Нови Сад
Војводе Шупљикца бр. 48

Научно-истраживачка делатност

21.

Карин комерц МД д.о.о. Нови Сад

Нови Сад – Ветерник
Грађевинарство
Живорада Петровића бр. 8

22.

Градитељ НС д.о.о. Нови Сад

Нови Сад
Руменачки пут број 2

Грађевинарство

23.

Галенс инвест д.о.о.

Нови Сад
Сомборска број 30

Грађевинарство

24.

Инобачка д.о.о.

Нови Сад
Булевар ослобођења број
30а

Грађевинарство

25.

Ипон – градња д.о.о.

Нови Сад
Јеврејска бр. 13

Грађевинарство

26.

Динамика инвест д.о.о.

Нови Сад
Браће Лучић 2а

Грађевинарство

27.

Freeland Mijanović д.о.о.

Нови Сад
Војводе Мишића број 2

Грађевинарство

28.

АД Хлеб Нови Сад

Нови Сад
Бајчи Жилинског број 2

Производња хлеба и пецива

29.

„BB Minaqua“ д.о.о.

Нови Сад
Футошки пут бр. 93б

Производња природне
минералне воде и
безалкохолних пића

30.

АД „Неопланта“ индустрија меса Нови Сад

Нови Сад
Приморска 90

Прерада и конзервисање меса

31.

Univerexport д.о.о. Нови Сад

Нови Сад
Трговина на мало у
Сентандрејски пут број 165 неспецијализованим
продавницама, претежно
храном, пићима и дуваном

32.

Ватро-никс инжењеринг д.о.о. Нови Сад

Нови Сад
Владике Ћирића број 16

Заштита од пожара

33.

Ватгроспас д.о.о. Петроварадин

Петроварадин
Павла Јуришића Штурма
број 2

Заштита од пожара

34.

Институт Ватрогас д.о.о. Нови Сад

Нови Сад
Булевар војводе Степе
број 66

Заштита од пожара

35.

Ватрогасни савез Града Новог Сада

Нови Сад
Јована Суботића број 11

Савези, удружења и клубови

36.

Веслачки клуб „Данубиус 1885“

Нови Сад
Сунчани кеј број 13

Савези, удружења и клубови

37.

Ронилачки клуб „Данубиус“

Нови Сад
Савези, удружења и клубови
Булевар деспота Стефана
број 5

38.

Аеро клуб „Нови Сад“

Нови Сад
Међународни пут 257

Савези, удружења и клубови

214. страна – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 325-1/2015-2158-II
2. март 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
62/15) на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 283. седници од 2.
марта 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за Предшколску установу „Радосно детињство“
Нови Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), који
чини саставни део овог решења.
II
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2016. годину, на име трансфера
осталим нивоима власти, у оквиру Програма 8: Предшколско
васпитање, и то за Пројекат: Инвестициони пројекти
(изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда
и објеката, пројектно планирање, административна опрема,
опрема за образовање, науку, културу и спорт, опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема), у
укупном износу од 101.420.000,00 динара.
III
Носилац инвестиционих активности предвиђених
Програмом је Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад (у даљем тексту: Предшколска установа).
IV
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска
управа) може извршити прерасподелу планираних
средстава у оквиру Програма, у складу са законом, ако
постоје објективне околности које условљавају потребу за
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извршењем одређених радова, услуга или набавком опреме
у већем обиму, односно уколико је престала потерба за
извршењем радова, услуга или набавком опреме, уз
претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
V
Захтев за пренос средстава из тачке II. овог решења,
Предшколска установа доставља Градској управи након
што спроведе поступак јавне набавке, уз који доставља
документацију о уговореним, односно извршеним радовима, услугама и набављеној опреми, у складу са тромесечним плановима извршења буџета Града Новог Сада.
Пренос средстава на рачун Предшколске установе врши
се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу
са прописима.
VI
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VII
Предшколска установа подноси годишњи извештај о
реализацији инвестиционих активности утврђених
Програмом Градском већу путем Градске управе, до 31.
марта 2017. године за 2016. годину, са исказаним физичким
и финансијским показатељима и документацијом о
извршеним активностима и утрошку средстава према
стварно изведеном обиму радова, услуга и набављеној
опреми.
VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-66-II
2. март 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих
активности за Предшколску установу „Радосно детињство“
Нови Сад за 2016. годину, планирана су у буџету Града
Новог Сада за 2016. годину, као трансфери осталим
нивоима власти, у укупном износу од 101.420.000,00 динара,
и то за:
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Број 13 – Страна 215.

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
бр.

Објекат

Опис

Износ у динарима

1.

Централна кухиња

1. Изградња трафо станице–наставак
реализације уговорених обавеза из 2015. г.

2.

Више објеката (Б. Ћосића, Тг мајке
Уградња евакуационих степеништа, са
Јевросиме, Ј. Чмелика 110 и 87,
реконструкцијом постојећих објеката наставак
Браће Дроњак, Војвођанских бригада реализације уговорених обавеза из 2015. г.
и Сремска Каменица – С. Милетића)

3.

Ј. Хуса

2. Изградња агрегата и прикључка за објекат

Уградња евакуационог степеништа, са
реконструкцијом постојећег објекта

4.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00

1.500.000,00
Укупно:

20.500.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
бр.
1.

Објекат
Руменка

Опис

Износ у динарима

1. Реконструкција објекта – затварање тераса
објекта и формирање просторија за боравак
деце – наставак реализације поступка из
2015. г.

4.000.000,00

2. Реконструкција котловског постројења

3.000.000,00

2.

Више објеката (Футог – Пролетерска, Санације и адаптације котловских постројења
Сремска Каменица – Змајевац 2 и С. – наставак реализације уговорених обавеза из
2015. г.
Милетића, Буковац, Адице – С.
Шолаје, Нови Сад – Ј. Копитара и
Ј. Хуса, Карађорђева, Ченеј, и
Петроварадин – Ј. Влаховић)

3.

Златне греде 6

Реконструкција и санација објекта

25.000.000,00

4.

Пап Павла 9

Реконструкција и санација објекта

8.000.000,00

5.

Мародићева

Инвестиционо одржавање на повећању
енергетске ефикасности објекта и безбедности
деце – замена дотрајале спољашње столарије

2.500.000,00

Укупно:

48.620.000,00

6.120.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
бр.
1.

Објекат
Централна кухиња

Опис

Износ у динарима

1. Стручни надзор (наставак реализације уговорених обавеза из 2015. г.), сагласности, и
таксе и технички преглед, за изградњу
трафо станице

300.000,00

2. Пројектно-техничка документација, стручни
надзор, технички преглед, сагласности и
таксе за изградњу агрегата и прикључка за
објекат

300.000,00

3. Пројектно-техничка документација (Сепарати Главних пројеката и главни технолошки пројекат) за завршетак изгрдање
објекта централне кухиње

1.000.000,00

216. страна – Број 13
2.
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Руменка
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1. Пројектно-техничка документација, стручни
надзор, технички преглед, сагласности и
таксе за реконструкцију објекта – затварање
тераса објекта и формирање простора за
боравак деце – наставак реализације
поступка из 2015. године

500.000,00

2. Пројектно-техничка документација, стручни
надзор, технички преглед, сагласности и
таксе за реконструкцију котловског
постројења

500.000,00

3.

Више објеката (Футог – Пролетерска,
Сремска Каменица – Змајевац 2 и С.
Милетића, Буковац, Адице – Сл.
Шолаје, Нови Сад – Ј. Копитара и
Ј. Хуса, Карађорђева, Ченеј, и
Петроварадин – Ј. Влаховић)

Пројектно-техничка документација, стручни
надзор, сагласности и таксе за санације и
адаптације котловских постројења – наставак
реализације уговорених обавеза из 2015. г.

350.000,00

4.

Више објеката (Футог – Војводе
Мишића, Степановићево, Кисач и
Петроварадин – Палмотићева)

Пројектно-техничка документација,
сагласности и таксе за санације и адаптације
котловских постројења

150.000,00

5.

Златне греде 6

Пројектно-техничка документација, стручни
надзор, технички преглед, сагласности и таксе
за реконструкцију и санацију објекта

550.000,00

6.

Пап Павла 9

Пројектно-техничка документација, стручни
надзор, технички преглед, сагласности и таксе
за реконструкцију и санацију објекта

300.000,00

7.

Више објеката (Карађорђева, Ковиљ,
Висарионова, Ј. Хуса, А. Шантића,
Ветерник, Буковац, С. Маринковић,
С. Новаковића, Н. фронта 45, Вршачка, Футог – Пролетерска 2, Руменка,
Булевар Ј. Томића, С. Ковачевића, Б.
Бркића, Бановић Страхиње, Јиричекова, Д. Брашована, Стари Лединци,
Н. фронта 42)

Пројектно-техничка документација, стручни
надзор (наставак реализације уговорених
обавеза из 2015. г.), технички преглед,
сагласности и таксе за уградњу евакуационих
степеништа са реконструкцијом постојећих
објеката

8.

Будисава

Пројектно-техничка документација,
сагласности и таксе за адаптацију таванског
простора у радне собе и пратеће просторије
Укупно:

1.000.000,00

800.000,00

5.750.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
бр.
1.

Објекат
Сви објекти Предшколске установе

Опис

Износ у динарима

Административна опрема

18.500.000,00
Укупно:

18.500.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
бр.
1.

Објекат
Сви објекти Предшколске установе

Опис

Износ у динарима

Опрема за образовање, науку, културу и спорт

8.000.000,00

Укупно:

8.000.000,00
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Број 13 – Страна 217.

6. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА
Ред.
бр.
1.

Објекат
Сви објекти Предшколске установе

Опис

Износ у динарима

Моторна тестера за одржавање дрвећа и
зеленила у двориштима
Укупно:

Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, 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) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 62/15), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 62/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавна услуге некласификоване на другом месту, Програм 15- Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина (шифра 06020001), са позиције буџета 333, економска класификација
499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2016. годину, са
позиције 333.01.02, одобравају се средства Градској управи
за социјалну и дечију заштиту у износу од:
464.000,00 динара
(четиристотинешездесетчетирихиљадединара 00/100)
на име обезбеђивања непланираних средстава за
плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга
приликом исплате родитељског додатка.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 15, глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у оквиру функције 040
– Породица и деца, на нову позицију буџета 479_1,
економска класификација 421 – Стални трошкови, за Програмску активност: Дечија заштита (шифра 0901-0006), у
оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита (шифра
0901).
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,

50.000,00
50.000,00

- Сектору за трезор, и
- Градској урпави за социјалну и дечију заштиту
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-13/2016-II
2. март 2016. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска изборна комисија
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», број 129/07, 34/10
– одлука УС и 54/11), Градска изборна комисија на XIII седници од 4. марта 2016. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
У Пословнику Градске изборне комисије („Службени
лист Града Новог Сада, број 9/08) у члану 16. речи: „Окружном суду у Новом Саду“ замењују се речима: „Управном
суду“.
Члан 2.
У члану 19. став 3. број: „17“ замењује се бројем: „18“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 020-1/2016-13-I
4. март 2016. године
НОВИ САД
Председник
Слободан Милошевић, с.р.

218. страна – Број 13
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Агенција за енергетику Града Новог Сада
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На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције
за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године
и тачке 4. Критеријума и мерила за одређивање висине
накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање
енергетских делатности („Службени лист Града Новог Сада“,
број 23/07), Управни одбор Агенције за енергетику Града
Новог Сада, на 19. седници одржаној 26. фебруара 2016.
године, донео је

ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА
ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

7. март 2016.

инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног комуналног
предуезћа „Паркинг сервис“ Нови Сад, и да постављену
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 30. април 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 ПУТЕВЕ
Број: IV-34-638/2016
4. март 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић,с.р.

1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде
за лиценце за обављање енергетских делатности за
2016. годину износи 39.587,01 динара.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: II-02-2/16-16-4
26. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Председник Управног одбора
Проф. др Бранко Баљ, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ АЛБЕРТА
ТОМЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици Алберта Томе у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да постави саобраћајну сигнализацију
према Техничком регулисању саобраћаја број ПС0112-03
од 16. јуна 2015. године, који је израдио Сектор за развој,
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТРГУ ФЕРЕНЦА
ФЕХЕРА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
на Тргу Ференца Фехера у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да постави саобраћајну сигнализацију
према Саобраћајном пројекту број 9779 од 19. фебруара
2016. године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 30. април 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 ПУТЕВЕ
Број: IV-34-637/2016
4. март 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић,с.р.

7. март 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 13 – Страна 219.

Градска управа за комуналне послове

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

–

За радна места од 1. до 4. кандидат треба да испуњава
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у
државним органима, и то:

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на
одређено време до три месеца због
повећаног обима посла, на радна места
1. Извршилац за финансијске послове
за директне кориснике буџетских
средстава
2 извршиоца
2. Извршилац за административне
послове - технички секретар
1 извршилац
3. Извршилац за послове заузимања
јавних површина
2 извршиоца

 да је држављанин Републике Србије
 да је пунолетан
 да има општу здравствену способност
 да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Новог Сада“.
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
 Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
 Оверена фотокопија дипломе којом се доказује
стручна спрема,
 Уверење о положеном државном стручном испиту,

4. Извршилац за послове одржавања јавне
расвете, одржавања и уређивања јавних
зелених површина, купалишта, гробаља,
пијаца, јавне хигијене и послове заштите
од елементарних и других већих непогода
и заштите од пожара
1 извршилац

 Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
стажу у струци,

Услови:

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

За 1. 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, једна година
радног стажа у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
За 2. Средња школа у трајању од четири године економског, графичког, биротехничког смера или гимназија,
шест месеци радног стажа у струци, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
За 3. Стечено високо образовање из научне области
правне 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 стажа у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
За 4. Стечено високо образовање из научне области
архитектуре, биолошке и биотехничке науке, организационе науке, машинско, грађевинско, технолошко, саобраћајно,
електротехничко и рачунарско инжењерство, инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду, индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири

 Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
 Оригинал или оверена фотокопија Уверења о
држављанству РС (не старије од шест месеци),

 Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије
од шест месеци)
 Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци)
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада – Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр.
1 – Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Број: III-111/2016-10
1. март 2016. године
НОВИ САД
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7. март 2016.

Градска управа за културу
Напомена:

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

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.

Објављује

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на
одређено време до три месеца, због
повећаног обима посла, на радно место
1. Извршилац за административне
послове
1 извршилац
Услови:
Завршена средња школа природног, друштвеног или
техничког смера, у трајању од четири године, положен
државни стручни испит, шест месеци радног искуства у
струци 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 средње школе,
 Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
 Оригинал или оверена фотокопија Уверење о
положеном државном стручном испиту,
 Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
 Оригинал или оверена фотокопија Уверења о
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)
 Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Број: X-111/2016-9
3. март 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за опште послове

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на
одређено време до два месеца, због
повећаног обима посла, на радно место
1. Извршилац за експедицију поште
у Одсеку писарнице, пријемних
канцеларија и архиве
1 извршилац
Услови:
Средња школа друштвеног или економског смера у
трајању од четири године, положен државни стручни испит,
најмање шест месеци радног искуства у струци 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,
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− Оверена фотокопија дипломе средње школе,
 Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
− Оригинал или оверена фотокопија Уверење о положеном државном стручном испиту,
− Оригинал или оверена фотокопија Уверења о
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)
− Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци)
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада – Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр.
1 – Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2016-11
3. март 2016. године
НОВИ САД

Број 13 – Страна 221.

222. страна – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

7. март 2016.
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Број 13 – Страна 223.

224. страна – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

135

Градско веће
127

128

129

130

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији
Града Новог Сада за 2016. годину

209

Програм инвестиционих активности завода за здравствену заштиту студената
Нови Сад за 2016. годину

211

–

Решење о измени Решења о одређивању
правних лица која су у складу са својом
делатношћу оспособљена за заштиту и
спасавање становништва, материјалних
и културних добара у случају опасности
изазваних елементарним непогодама и
другим несрећама на територији Града
Новог Сада

212

Решење о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу „Радосно
детињство“ Нови Сад за 2016. годину,
са Програмом

214

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Одлука о изменама Пословника Градске
изборне комисије

218

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до три месеца
због повећаног обима посла, на радна
места:
1. Извршилац за финансијске послове
за директне кориснике буџетских
средстава - 2 извршиоца
2. Извршилац за административне послове - технички секретар - 1 извршилац
3. Извршилац за послове заузимања
јавних површина - 2 извршиоца

217

4. Извршилац за послове одржавања јавне расвете, одржавања и уређивања
јавних зелених површина, купалишта,
гробаља, пијаца, јавне хигијене и послове заштите од елементарних и
других већих непогода и заштите од
пожара - 1 извршилац

219

Градска управа за културу
–

Градска изборна комисија
132

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације на Тргу Ференца Фехера
у Новом Саду

Страна

Градска управа за комуналне послове

Градоначелник
131

Предмет

217

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до три месеца,
због повећаног обима посла, на радно
место - Извршилац за административне
послове - 1 извршилац

220

Агенција за енергетику Града Новог Сада
133

Одлука о вредности коефицијената за
обрачун висине накнаде за лиценце за
обављање енергетских делатности за
2016. годину

Градска управа за опште послове
–
218

Градска управа за саобраћај и путеве
134

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици Алберта Томе
у Новом Саду

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до два месеца,
због повећаног обима посла, на радно
место - Извршилац за експедицију поште
у Одсеку писарнице, пријемних канцеларија и архиве - 1 извршилац

220

218

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

