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На основу члана 13. став 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 и 93/14) 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 191. седници од 5. марта
2015. године, доноси

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за хитну медицинску помоћ
Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2015. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2015. годину у оквиру трансфера осталим нивоима власти, у износу од 16.800.000,00
динара, и то за:
- капиталне трансфере, износ од 13.870.000,00 динара,
и
- текуће трансфере, износ од 2.930.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма у
износу од 13.870.000,00 динара распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
1) набавку медицинско-техничке опреме, у износу од
2.320.000,00 динара, за:
- мултифункционални бифазични дефибрилатор,
1 комад,
- дванаестоканални ЕКГ апарат, 2 комада;
2) набавку намештаја, у износу од 450.000,00 динара;
3) набавку рачунарске опреме, у износу од 1.100.000,00
динара, за:
- радну станицу са оперативним системом
и монитором, 8 комада,
- УПС, 7 комада,
- штампач, 5 комада,
- скенер, 3 комада,
- лап-топ рачунар са оперативним системом, 5
комада,
- екстерни хард диск, 2 комада;

примерак 60,00 динара

4) набавку возила, у износу од 10.000.000,00 динара,
за:
- санитетско возило за ургентне екипе, 2 возила.
IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма у
износу од 2.930.000,00 динара распоређују се за активности
текућег одржавања, и то:
- система диспечерског Call центра,
- објеката у Новом Саду и Петроварадину.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. 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, радова и
услуга, 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.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VII. Завод се обавезује да ће активности из тач. III. и IV.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту радова, услуга, односно набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
IX. 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.
X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-11/2015-II
5. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

120. страна – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 13. став 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 и 93/14) 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 191. седници од 5.
марта 2015. године, доноси

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту
студената Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2015. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2015. годину у оквиру трансфера осталим нивоима власти, у износу од 5.500.000,00
динара, и то:
- капиталне трансфере, износ од 3.040.000,00
динара, и
- текуће трансфере, износ од 2.460.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма
распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
1) набавку медицинско-техничке опреме, у износу од
1.815.000,00 динара, за:
- лежај за пацијенте, 5 комада,
- вагу са висинометром, 1 комад,
- оптички колпоскоп, 1 комад,

9. март 2015.

оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. 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 и услуга,
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.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VII.Завод се обавезује да ће активности из тач. III. и IV.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту радова, односно набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
IX. 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.
X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-9/2015-II
5. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник

- гинеколошки сто, 2 комада,

Милош Вучевић, с.р.

- ултразвучни инхалатор, 2 комада,
- терапеутски кревет, 1 комад;
2) набавку намештаја, у износу од 170.000,00 динара,
за:
- канцеларијске столице, 15 комада,
- столице за пацијенте, 7 комада;
3) набавку рачунарске и електронске опреме, у износу
од 1.055.000,00 динара, за:
- персонални рачунар са периферном опремом, 14
комада,
- штампач црно бели, 2 комада,
- штампач у боји, 1 комад,
- клима уређаје, 11 комада.
IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма у
износу од 2.460.000,00 динара распоређују се за текуће
одржавање објекта, и то за реконструкцију лифта, замену
славина и вентила и адаптацију санитарних чворова.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 191. седници
од 5. марта 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ОСНОВАНОСТИ
ПРЕДЛОГА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ
СПОРОВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ
УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Овим решењем образује се и именује Комисија за процену основаности предлога за мирно решавање спорова
за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да размотри предлоге са приложеном документацијом, поднете Правобранилаштву Града
Новог Сада, за мирно решавање спорова за накнаду штете
настале услед уједа напуштених животиња на територији

9. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Града Новог Сада, изврши процену основаности предлога,
достави своје мишљење Правобранилаштву Града Новог
Сада о основаности предлога за мирно решавање спора
и предложи висину накнаде штете.
III. Комисија ће донети пословник о свом раду.
IV. У циљу извршења задтка из тачке II. овог решења,
Комисија може да од надлежних градских управа, јавних и
јавних комуналних предузећа, установа и других
организација захтева достављање података и информација
од значаја за њен рад.
V. Комисија има председника, заменика председника,
три члана и секретара.
VI. У Комисију се именују:
- за председника
др мед. ИВИЦА ЛАЛИЋ, специјалиста ортопедије и
трауматологије,
- за заменика председника
др мед. ВАСО КЕЦОЈЕВИЋ, специјалиста ортопедије
и трауматологије,
- за чланове
проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА ДИЦКОВ, специјалиста психијатрије,
др вет. мед. АЛЕКСАНДАР ПОТКОЊАК, и
СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, дипл. правник,
- за секретара
РАДОСЛАВ ЈАНКОВИЋ, дипл. правник.
VII. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Правобранилаштво Града Новог Сада.
VIII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2015-291-II
5. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 9 – Страна 121.

I. Овим решењем образује се Савет за подршку малим
и средњим предузећима и предузетницима на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као радно саветодавно тело Градоначелника Града Новог Сада.
II. Задатак Савета је да:
- даје мишљења и препоруке Градоначелнику Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) у вези
са унапређењем услова за пословање и подршку малим
и средњим предузећима и предузетницима на
територији Града Новог Сада;
- иницира и предлаже планове и програме за унапређење
развоја малих и средњих предузећа и предузетника и
предлаже подстицајне мере за развој малих и средњих
предузећа и предузетника на територији Града Новог
Сада (у даљем тексту: Град);
- предлаже годишњи акциони план за подстицање
оснивања малих и средњих предузећа и предузетника
и за унапређење пословања малих и средњих
предузећа и предузетника;
- прати прописе из области који регулишу привредни
развој и развој предузетништва и иницира доношење
нових прописа и измене постојећих прописа из ових
области, а у циљу стварања квалитетнијег пословног
амбијента за рад, развој и опстанак малих и средњих
предузећа и предузетника;
- иницира и предлаже Градоначелнику доношење одлука
и других прописа из области привредног развоја од
интереса за мала и средња предузећа и предузетнике
на територији Града;
- унапређује социјални дијалог и међусобну сарадњу
између представника малих и средњих предузећа и
предузетника, односно њихових репрезентативних
удружења и представника Града, градских управа и
јавних комуналних и других јавних предузећа чији је
оснивач Град;
- успоставља међусобну сарадњу између малих и
средњих предузећа и предузетника и страних и домаћих
инвеститора на територији Града;
- предлаже мере за развој и унапређење угоститељства,
занатства и трговине, и разматра и иницира измену
радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката и друга питања везана за њихов рад;
- сарађује са Саветом за запошљавање Града Новог
Сада и Социјално-економским саветом Града Новог
Сада;

Градоначленик

- предлаже мере за смањење неформалног рада;
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- предлаже и друге мере за решавање питања од интереса за развој малих и средњих предузећа и предузетника на територији Града.

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОДРШКУ
МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

III. Савет чине представници Града Новог Сада, малих
и средњих предузећа и предузетника, удружења послодаваца малих и средњих предузећа и предузетника и других
удружења и стручњака из области која регулишу мала и
средња предузећа и предуезетништво.
Председника, заменика председника и чланове Савета
именује Градоначелник.
Седница Савета се по правилу одржава једно месечно,
а најмање једном у три месеца.

122. страна – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. март 2015.

IV. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Савета обављаће Градска управа за привреду.

8. ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ, председник Удружења
угоститеља Новог Сада "Угонс 1946"

За разматрање питања из области које регулишу
привредни развој и развој предузетништва могу се
образовати групе у оквиру Савета.

9. МЛАЂАН ШУМИЋ, председник Друштва трговаца
Новог Сада

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-8/2015-II
4. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
ЗА ПОДРШКУ МАЛИМ И СРЕДЊИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Савет за подршку малим и средњим предузећима и
предузетницима на територији Града Новог Сада именују
се:
За председника:
- Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа за привреду
За заменика председника:
- ЉУБИЦА САВИЋ, в.д. начелника Градске управе за
привреду
За чланове:
1. ЉУБИЦА МИЈАТОВИЋ-ТОПАЛОВ, в.д. начелника
Градске управе за комуналне послове
2. АЛЕКСАНДРА РАДАК, в.д. начелника Градске пореске управе
3. ВИКТОРИЈА ПАУНОВИЋ, в.д. начелника Градске
управе за саобраћај и путеве
4. ВЛАДИМИР БАЛАБАН, в.д. начелника Градске управе
за инспекцијске послове

10. ВЕЉКО АНЂЕЛИЋ, секретар Удружења самосталних
занатлија Нови Сад
11. СЛАВИЦА ПЕТКОВСКА-БРКИЋ, повереник за Нови
Сад Привредне коморе малих и средњих предузећа
и предузетника
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-8/2015-1-II
4. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ТУРИЗАМ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Овим решењем образује се Савет за туризам Града
Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као радно саветодавно тело Градоначелника Града Новог Сада.
II. Задатак Савета је да:
- даје мишљења и препоруке Градоначелнику Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) у вези
са развојем туризма на територији Града Новог Сада;
- иницира и предлаже програм за унапређење и развој
туризма на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: Град);
- предлаже годишњи акциони план којим се ближе
одређује развој приоритетних туристичких производа
за Град који су дефинисани Националном Стратегијом
развоја туризма: градски одмори (кратки одмори),
кружна путовања, пословни туризам, наутички туризам, манифестације, конгреси и други догађаји, рурални
туризам и специјални интереси;

5. СУЗАНА МИТРОВИЋ, помоћник начелника Градске
управе за привреду

- прати прописе који регулишу туризам и туристичку
делатност, у циљу стварања квалитетнијег туристичког
производа и обликовања туристичке дестинације Града;

6. СТАНКО КРСТИН, председник Уније послодаваца
Војводине

- планира и остварује политику развоја туризма у складу
са Стратегијом развоја туризма на територији Града;

7. СЛАВКО НОВАКОВИЋ, председник Уније послодаваца Новог Сада

- успоставља партнерски однос приватног и јавног
сектора и цивилног друштва код планирања,

9. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – Страна 123.

За заменика председника:

обликовања и пласмана туристичког производа на
тржишту;

- БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ, директор Туристичке
организације Града Новог Сада

- унапређује развој различитих сегмената туризма и
пратећих делатности, као чинилаца укупног привредног и друштвеног развоја, којим се у складу са законом обезбеђује спровођење међусобно усаглашених
планова и програма;

За чланове:
1. ТАТЈАНА ВАНИЋ, помоћник начелника Градске
управе за привреду

- предлаже мере за одрживи развој туризма као
усклађеног система техничко-технолошких, економских и друштвених активности, који се заснива на економском развоју, очувању природних и културних
добара, очувању и развоју локалне заједнице;

2. ВЕСНА ЈОВИЧИЋ, директор Музеја Града Новог
Сада

- предлаже мере за повећање ефикасности и одговорности у области коришћења, управљања, заштите и
унапређења туристичког простора; и

4. РАДИВОЈ НОВАКОВ, председник Удружења туристичких водича Новог Сада

3. Др ИГОР СТАМЕНКОВИЋ, доцент на Департману за
географију, туризам и хотелијерство у оквиру Природно-математичког факултета

5. БИЉАНА МАРЧЕТА, директор Туристичке агенције
"Magelan Corporation", Нови Сад

- предлаже и друге мере и активности за решавање
питања од интереса за развој, унапређење и промоцију
туризма на територији Града.

6. ИВАНКА ТАСИЋ, директор Туристичке агенције
"PanaComp – земља чуда", Нови сад
7. ЂОРЂЕ БОГИЋ, председник Наутичког клуба
"Yachting club", Нови Сад

III. Савет чине представници Града, организација,
институција, привредника, струковних удружења и других
удружења и стручњака из области туризма.

8. ДАНИЈЕЛ ТОВЕРНИЋ, менаџер Хотела "Dash", Нови
Сад

Савет има председника, заменика председника и 10
чланова, које именује Градоначелник.
Седнице Савета се одржавају једном месечно, а најмање
једном у три месеца.
IV. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Савета обављаће Градска управа за привреду.
За разматрање питања из различитих сегмената туризма
могу се образовати групе у оквиру Савета.
V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-5/2015-II
4. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. ЗВОНИМИРКА КОВАЧЕВИЋ, власник Цвејиног
салаша у Бегечу, Нови Сад
10. БОРИСЛАВ БЕЉАНСКИ, директор Фестивала
"Улични свирачи", Нови Сад.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-5/2015-1-II
4. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ТУРИЗАМ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Савет за туризам Града Новог Сада именују се:

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Овим решењем образује се Савет за пољопривреду
Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као радно саветодавно тело Градоначелника Града Новог Сада.

За председника:

II. Задатак Савета је да:

- Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа за привреду

- даје мишљења и препоруке Градоначелнику Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) у вези

124. страна – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

са унапређењем услова за подстицање развоја
пољопривредне производње на територији Града Новог
Сада (у даљем тексту: Град);
- покреће иницијативу за израду стратегије, планова и
програма развоја у области пољопривреде на
територији Града;
- предлаже подстицајне мере за развој пољопривреде
на територији Града;
- предлаже мере за унапређење органске производње
и доношењегодишњег акционог плана развоја органске и контролисане пољопривредне производње;
- предлаже мере за рационално и наменско коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини;
- иницира сарадњу са банкама у циљу реализације
повољнијих кредита за пољопривредне произвођаче
са територије Града;
- иницира удруживање пољопривредних произвођача
у задруге и кластере ради лакшег функционисања и
заједничког наступа на великим тржиштима;
- покрене иницијативу и предложи мере за покретање
радноинтензивне производње на малим поседима;
- покреће иницијативе за брендирање производа карактеристичних за Град;
- предлаже мере за константну промоцију и презентацију
пољопривреде Града;

9. март 2015.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Савет за пољопривреду Града Новог Сада именују
се:
За председника:
- Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа за привреду
За заменика председника:
- СЛАВКА ДУКИЋ, в.д. заменика начелника Градске
управе за привреду
За чланове:
1. ИВАНКА ЧУБРИЛО, Градска управа за привреду
2. МИЛЕНКО БОЈИЋ, ПСС Пољопривредна станица
"Нови Сад"

- прати прописе из области пољопривреде;

3. МИЛАН НОВАКОВИЋ, дипломирани инжењер
пољопривреде, Нови Сад

- иницира и предлаже Градоначелнику доношење одлука
и других прописа, као и измене постојећих прописа из
области пољопривреде у надлежности Града;

4. МИОДРАГ ЧУПИЋ, Друштво пчелара "Јован
Живановић" Нови Сад

- успоставља међусобну сарадњу између свих субјеката
из области пољопривреде и страних и домаћих инвеститора на територији Града и
- предлаже и друге мере за решавање питања од интереса за развој пољопривреде на територији Града.
III. Савет чине представници Града, удружења и друштва
пољопривредника и пољопривредне станице.
Председника, заменика председника и 12 чланова
Савета именује Градоначелник.
Седница Савета се одржава једном месечно, а неопходно
је да се одржи једна седница у току три месеца.
IV. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Савета обављаће Градска управа за привреду.
За разматрање питања из области које регулишу развој
пољопривреде могу се образовати групе у оквиру Савета.

5. МАРКО ЧАРНИЋ, Удружење пољопривредника
"100П+" Нови Сад
6. ГОРАН ПУАЧА, Удружење произвођача и прерађивача
футошког купуса "Футошки купус" Футог
7. ЂОРЂЕ ЈАЊИН, Удружење грађана "ЕКО ФАРМЕР"
Ковиљ
8. ЈАН ГАШКО, Клуб пољопривредника Кисач
9. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ, Друштво пољопривредника
Каћ
10. ЗОРАН КУНИЋ, Удружење сточара "Дунав" Ковиљ
11. МИЛАН ЋУРЧИЋ, Удружени пољопривредници
Србије
12. ОЛИВЕРА РАДОВАНОВИЋ, Зелена мрежа Војводине
Нови Сад
II

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-7/2015-II
4. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-7/2015-1-II
4. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. 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), Градска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ
„КАМЕНИЧКИ ПАРК“ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за 2015. годину, који је усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“ Нови Сад, на 58. седници, одржаној 23. децембра
2014. године, а у циљу остваривања Плана управљања
Спомеником природе „Каменички парк“ за период од 2014.
до 2023. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за 2015. годину садржан је у члану 54. став 4.
Закона о заштити природе („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је утврђено
да се планови управљања заштићеним подручјем остварују
годишњим програмима управљања на које сагласност даје
орган надлежан за послове заштите животне средине
јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја
12. 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), где је дефинисано да се у Градској управи
за заштиту животне средине обављају и послови који се
односе на давање сагласности на годишње програме
управљања заштићеним подручјем.
Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити
„Каменичког парка“ („Службени лист Града Новог Сада“,
број 54/08), а у циљу очувања изворности стила, планске
организације простора, богатства дендрофлоре и
оригиналних вртно-архитектонских елемената.
Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе
„Каменички парк“ поверено је Јавном комуналном предузећу
„Градско зеленило“ Нови Сад.
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја,
донело је План управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за период од 2014. до 2023. године, на који је
сагласност дала Градска управа за заштиту животне средине по прибављеном мишљењу Покрајинског завода за
заштиту природе.
У циљу остваривања горе наведеног Плана, Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
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Нови Сад усвојио је Програм управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за 2015. годину, који је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило Градској
управи за заштиту животне средине на сагласност.
У поступку разматрања достављеног Програма
управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за 2015.
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити
природе, Одлуком о заштити Споменика природе „Каменички
парк“ и Планом управљања Спомеником природе
„Каменички парк“ за период од 2014. до 2023. године, а да
су планиране активности у 2015. години у функцији очувања,
унапређења, промовисања и мудрог коришћења овог
заштићеног подручја.
Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода
за заштиту природе (број: 03-17/2 од 2. марта 2015. године),
као стручне организације, који је закључио да се исти може
усвојити.
Потребна средства за реализацију програмских активности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о
заштити природе.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2015-5
5. март 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. 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),
Градска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ
„ФУТОШКИ ПАРК“ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомеником природе „Футошки парк“ за 2015. годину, који је усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“ Нови Сад, на 58. седници, одржаној 23. децембра 2014. године, а у циљу остваривања Плана управљања
Спомеником природе „Футошки парк“ за период од 2012.
до 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања Спомеником природе
„Футошки парк“ за 2015. годину садржан је у члану 54. став
4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је
утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем
остварују годишњим програмима управљања на које сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1.
алинеја 12. 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), где је дефинисано да се у Градској
управи за заштиту животне средине обављају и послови
који се односе на давање сагласности на годишње програме управљања заштићеним подручјем.
Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити
„Футошког парка“ („Службени лист Града Новог Сада“, број
18/06), а у циљу очувања изворности стила, пејзажне архитектуре, богатства дендрофлоре и других природних вредности.
Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе
„Футошки парк“ поверено је Јавном комуналном предузећу
„Градско зеленило“ Нови Сад.
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја,
донело је План управљања Спомеником природе „Футошки
парк“ за период од 2012. до 2021. године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту животне средине по
прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту
природе.
У циљу остваривања горе наведеног Плана, Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад усвојио је Програм управљања Спомеником природе „Футошки парк“ за 2015. годину, који је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило Градској
управи за заштиту животне средине на сагласност.
У поступку разматрања достављеног Програма
управљања Спомеником природе „Футошки парк“ за 2015.
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити
природе, Одлуком о заштити Споменика природе „Футошки
парк“ и Планом управљања Спомеником природе „Футошки
парк“ за период од 2012. до 2021. године, а да су планиране активности у 2015. години у функцији очувања,
унапређења, промовисања и мудрог коришћења овог
заштићеног подручја.
Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода
за заштиту природе (број: 03-19/2 од 2. марта 2015. године),
као стручне организације, који је закључио да се исти може
усвојити.
Потребна средства за реализацију програмских активности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о
заштити природе.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

9. март 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2015-7
5. март 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. 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),
Градска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ
„БЕГЕЧКА ЈАМА“ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања Парком
природе „Бегечка јама“ за 2015. годину, који је донео директор "ДТД Рибарство" ДОО, Бачки Јарак, дана 27. јануара
2015. године, а у циљу остваривања Плана управљања
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 2019.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања Парком природе „Бегечка
јама“ за 2015. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона
о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем остварују
годишњим програмима управљања на које сагласност даје
орган надлежан за послове заштите животне средине
јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја
12. 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), где је дефинисано да се у Градској управи
за заштиту животне средине обављају и послови који се
односе на давање сагласности на годишње програме
управљања заштићеним подручјем.
Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити
Парка природе, "Бегечка јама“ („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/99), а ради очувања биотопа који су у
нестајању и за њих везаних животних заједница и природних реткости, као изузетно значајно природно плодиште
рибе и репрезентативно станиште остале фауне и водене
макрофитске вегетације.
Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу
заштићеног подручја, а управљање Парком природе
„Бегечка јама“ поверено је "ДТД Рибарство" ДОО, Бачки
Јарак.

9. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

"ДТД Рибарство" ДОО, Бачки Јарак, као управљач горе
наведеног заштићеног подручја, донело је План управљања
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 2019.
године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту
животне средине по прибављеном мишљењу Покрајинског
завода за заштиту природе.
У циљу остваривања горе наведеног Плана, директор
"ДТД Рибарство" ДОО, Бачки Јарак донео је Програм
управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2015. годину,
и доставио га Градској управи за заштиту животне средине
на сагласност.
У поступку разматрања достављеног Програма
управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2015. годину
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити природе, Одлуком о заштити Парка природе „Бегечка јама“ и
Планом управљања Парком природе „Бегечка јама“ за
период од 2010. до 2019. године, а да су планиране активности у 2015. години у функцији очувања, унапређења,
промовисања и мудрог коришћења овог заштићеног
подручја.
Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода
за заштиту природе (број: 03-179/2 од 3. марта 2015. године),
као стручне организације, који је закључио да је Програм
добро конципиран, у складу са законском регулативом и
финансијским могућностима Управљача.
Потребна средства за реализацију програмских активности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о
заштити природе.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2015-12
5. март 2015. године
НОВИ САД
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Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне
науке на студијама другог степена (академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит и најмање једна година радног стажа 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.
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
стажу у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења 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 и

в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.

- Уверење од Полцијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу.
Напомена:

Градска управа за инспекцијске послове

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

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОГЛАС
За пријем у радни однос запосленог на одређено време
ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, на
радно место
Извршилац за управне послове у
Одсеку за правне и опште послове

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.

1 извршилац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XIV-111/2015-3
2. март 2015. годинe
НОВИ САД
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Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката Града ("Службени лист Града Новог
Сада", број 5/93) даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"
НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за
2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
7/15), у Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину,
који је саставни део овог решења, у делу "5112 Изградња
зграда и објеката", у тачки 4, део "ОБЈЕКАТ", после речи:
"Стојана Новаковића" брише се запета и додају се речи:
"и Руменка (по једно степениште),".
У делу "5114 Пројектно планирање", у тачки 6, део
"ОБЈЕКАТ", после речи: "Стојана Новаковића" запета и
речи: "Народног фронта 42, Народног фронта 45, Вршачка,
Футог – Пролетерска 2", бришу се.
II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2015-247-II
5. март 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. март 2015.

9. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – Страна 129.
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9. март 2015.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

96

Градско веће

97

89

90

91

Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину
Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за
2015. годину
Решење о образовању и именовању Комисије за процену основаности предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града
Новог Сада

119

Предмет
Решење о образовању Савета за
пољопривреду Града Новог Сада

123

Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова Савета
за пољопривреду Града Новог Сада

124

Градска управа за заштиту животне средине
98

120
99

100
120

Решење о давању сагласности на Програм управљања Спомеником природе
„Каменички парк“ за 2015. годину

125

Решење о давању сагласности на Програм управљања Спомеником природе
„Футошки парк“ за 2015. годину

125

Решење о давању сагласности на
Програм управљања Парком природе
„Бегечка јама“ за 2015. годину

126

Градоначленик

Градска управа за инспекцијске послове

92

—

93

94
95

Решење о образовању Савета за подршку малим и средњим предузећима и
предузетницима на територији Града
Новог Сада

121

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета
за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима на територији
Града Новог Сада

122

Решење о образовању Савета за
туризам Града Новог Сада

122

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета
за туризам Града Новог Сада

123

Страна

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка,
на радно место - Извршилац за управне
послове у Одсеку за правне и опште послове - 1 извршилац

127

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"
—

Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за
2015. 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

