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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије"
број 129/2007), Градска изборна комисија на I седници
13. марта 2008.године, доноси

ПОСЛОВНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником урeђују се организацијa, начин
рада и одлучивања Градске изборне комисије (у даљем
тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад
Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Новом Саду, у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2.

primerak 80,00 dinara

- утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
- проглашава изборнe листe;
- утврђује збирну изборну листу;
- утврђује облик и изглед гласачких листића, број
гласачких листића за бирачка места и записнички
их предаје бирачким одборима;
- утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
- подноси извештај Скупштини Града Новог Сада о
спроведеним изборима за одборнике;
- доставља министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора; и
- обавља и друге послове одређене прописима о
избору одборника.
У свом раду, Комисија сходно примењује упутства и
друге акте Републичке изборне комисије који се односе
на спровођење избора за народне посланике.

III. НАЧИН РАДА
Члан 5.

Члан 3.

Комисија ради у сталном саставу и проширеном
саставу.

Комисија у свом раду користи печат чији облик и
садржину утврђује Комисија посебном одлуком.

Комисија ради у проширеном саставу од дана
утврђивања тог састава до завршетка избора.

II. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисија у оквиру надлежности утврђених Законом
о локалним изборима и Законом о финансирању политичких странака:
- стара се о законитости спровођења избора одборника;
- одређује бирачка места, при чему нарочито води
рачуна о равномерној распоређености бирача на
бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
- доноси Правила о раду бирачких одбора;
- даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење поступка избора одборника;

Члан 6.
Комисија је самостална и независна у свом раду и
ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.
Члан 7.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на
сопствену иницијативу или када то предложи најмање
jедне трећина чланова Комисије.
Члан 8.
Седницом руководи председник Комисије кога у случају одсутности замењује заменик председника.
Члан 9.
У раду Комисије учествују председник, чланови и
секретар Комисије, а у њиховој одсутности њихови заменици.
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Члан 10.

Члан 16.

Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног
реда, упућује се члановима Комисије, по правилу у писаном облику, најкасније два дана пре дана предвиђеног за одржавање седнице, а по потреби седнице се
могу сазивати и у краћем року телефоном или путем
свих средстава комуникације док се не успостави непосредни контакт са чланом Комисије.

Када је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу заједно са оспореним решењем и свим потребним подацима и списима
Окружном суду у Новом Саду, најкасније у року од 12
часова од часа пријема жалбе.

Члан 11.

У поступку по приговорима, у питањима која нису
уређена Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и Законом о финансирању
политичких странака, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници
присуствује већина њених чланова.
Комисија одлучује већином гласова у сталном односно проширеном саставу.

Члан 17.

Комисија одлучује јавним гласањем дизањем руку
или појединачним изјашњавањем чланова Комисије.

V. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Чланови Комисије се појединачно изјашњавају ако
то одреди председник Комисије, када сматра да је то
потребно да би се тачно утврдио резултат гласања.

Члан 18.

Члан 12.
Члан Комисије може да предложи измене и допуне
предложеног дневног реда.
Члан 13.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих
чланова, којој помоћ могу пружити стручна лица.
Комисија може, по потреби , задужити поједине своје
чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу
изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку,
као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају
Комисију са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења.
Члан 14.
Комисија обезбеђује јавност рада давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу.
Конференцију за штампу по одобрењу Комисије, може одржати председник или члан Комисије.

IV. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 15.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар
односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије стручно мишљење о начину решавања приговора, и на основу тог мишљења сачиниће нацрт решења
или одлуке.
Стручно мишљење из става 1. овог члана обухвата
садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и
предлог како га треба решити.
Решење по приговору Комисија доноси у року од 48
часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора.

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора,
обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.
Члан 19.
Председник,чланови Комисије, секретар и њихови
заменици имају право на накнаду за рад у Комисији
сразмерно учешћу у раду Комисије.
Висину накнаде за рад у Комисији, Комисија одређује
посебном одлуком.
Налогодавац за исплату средстава из члана 17. и
става 2. овог члана су председник, заменик председника и секретар Комисије.
Члан 20.
Служба Скупштине Града Новог Сада, Градска управа за прописе, Градска управа за опште послове и
Служба за заједничке послове обезбеђују и пружају
стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом, Одлуком о Служби Скупштине
Града Новог Сада и Одлуком о градским управама.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 21.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник из става 1. овог члана обавезно садржи:
време и место одржавања седнице, имена присутних
чланова Комисије, утврђени дневни ред, ток седнице са
назнаком учесника у расправи о свакој тачки дневног
реда, резултат гласања за сваку тачку дневног реда и
назив одлука, решења и закључака који су донети на
седници.
Ток седнице снима се на магнетофонској траци.
О сачињавању записника стара се секретар Комисије.
Записник се доставља члановима Комисије на усвајање по правилу за наредну седницу Комисије.
Усвојени записник потписује председник и секретар
Комисије.
Пре усвајања записник се може користити само по
одобрењу председника Комисије.
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Члан 22.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалима
и руковање тим материјалима, у складу са законом.
Члан 23.
У Комисији се води деловодни протокол и чува документација (архивска грађа), са којом се поступа у складу са прописима.
Члан 24.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису
уређена овим пословником, могу се уредити одлуком
или закључком Комисије, у складу са одредбама овог
пословника.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 25.
Овај пословник 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.020-9/2008-52-I
13. март 2008 године
НОВИ САД
Председник
Слободан Милошевић, с.р.

Ред.
број
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/2007),
Градска изборна комисија, на I седници одржаној 13. марта 2008. године, утврдила је

РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ
ЗА 11. МАЈ 2008. ГОДИНЕ
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Новог
Сада утврђени су:
1. Одлуком о расписивању избора за одборнике
скупштина јединица локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", број 130/2007),
2. Законом о локалним изборима ("Службени гласник
РС", број 129/2007),
3. Законом о избору народних посланика ("Службени
гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС,
72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004,
101/2005 - др. закон и 85/2005 - др. закон).
Према наведеним прописима рокови су следећи:

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

Рокови

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
1.

Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)

избори су расписани за
11. мај 2008. године

2.

Почетак тока рокова за вршење изборних радњи (тачка 2. Одлуке)

од 20. марта 2008. године

3.

Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача који
подржавају изборну листу и других образаца у вези са подношењем
изборне листе кандидата (чл. 19. и 23. Закона о локалним изборима)

до 22. марта 2008. године
у 24,00 часа

II. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносиолаца изборних листа
4.

Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца изборних листа и кандидатима са изборних листа и другим догађајима
значајним за изборе (чл. 4. став 1. и 27. Закона о локалним изборима)

све време у поступку избора, осим
за време трајања “предизборне
тишине” - забране изборне
пропаганде

5.

Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања и објављивања
процене резултата (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)

од 8. маја 2008. године у 24,00
часа до затварања бирачких
места 11. маја 2008. године
до 20,00 часова
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III. Бирачки спискови
6.

Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и
тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка
(члан 19. став 1. Закона о избору народних посланика)

од 21. марта 2008. године до
закључења бирачког списка

7.

Закључење бирачког списка
(члан 20. став 1. Закона о избору народних посланика)

до 25. априла 2008. године
у 24,00 часа

8.

Достављање решења о закључењу бирачког списка
(члан 20. став 5. Закона о избору народних посланика)

у року 24 часа од часа закључења
бирачког списка

9.

Достављање овереног извода из бирачког списка Градској изборној
комисији
(члан 23. став 1. Закона о избору народних посланика)

у року 24 часа од часа доношења
решења о закључењу бирачког
списка

10.

Објављивање укупног броја бирача у “Службеном листу Града Новог
Сада”
(члан 21. Закона о избору народних посланика)

одмах након доношења решења
о закључењу бирачког списка

11.

Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу
одлуке надлежног суда,
(члан 22. став 2. Закона о избору народних посланика)

до 8. маја 2008. године у 24,00 часа

12.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у “Службеном
листу Града Новог Сада”
(члан 22. став 2. Закона о избору народних посланика)

до 9. маја 2008. године у 24,00 часа

IV. Бирачка места и бирачки одбори
13.

Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у
“Службеном листу Града Новог Сада”
(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика)

14.

Именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу до 30. априла 2008. године
(члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)
у 24,00 часа

15.

Достављање решења о именовању бирачких
одбора у сталном саставу свим
подносиоцима потврђених изборних листа
(члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)

до 20. априла 2008. године
у 24,00 часа

у року од 48 часова од дана
доношења решења

V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
16.

Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе за избор
одборника испуњава услове за одређивање својих представника у
проширени састав органа за спровођење избора:
- Градске изборне комисије
(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)
- Бирачког одбора
(члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 6.
Закона о локалним изборима)

истовремено даном проглашења
изборне листе

17.

Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени
састав органа за спровођење избора
(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од доношења
решења

18.

Доношење решења о одређивању представника подносилаца
изборних листа за одборнике у проширени састав органа за
спровођење избора
(члан 14. став 9. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од пријема
обавештења о лицима која улазе
у проширени састав
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VI. Изборна листа
19.

Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)

до 25. априла 2008. године
у 24,00 часа

20.

Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)

до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно до
30. априла 2008. године у 24,00 часа

21.

Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. Закона о локалним изборима)

одмах по пријему, а најкасније
у року од 24 часа од пријема
изборне листе и потребне
документације

22.

Достављање решења о проглашењу изборне листе
(члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)

без одлагања

23.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе
(члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)

до 30. априла 2008. године
у 24,00 часа

24.

Увид у поднете изборне листе и документацију поднету уз њих
(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

VII. Спровођење избора
25.

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања
избора
(члан 54. став 1. Закона о избору народних посланика)

до 5. маја 2008. године

26.

Примопредаја изборног материјала бирачким одборима
(члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније до 9. маја 2008. године
у 24,00 часа

27.

Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика)

11. мај 2008. године од 7,00 до
20,00 часова

28.

Увид у изборни материјал после избора
(члан 32. Закона о локалним изборима)

до 16. маја 2008. године
у 24,00 часа

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора
29.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја
изборног материјала Градској изборној комисији
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније до 12. маја 2008. године
у 4,00 часа

30.

Утврђивање резултата избора
(члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)

12. мај 2008. године до 20,00 часова

31.

Расподела одборничких мандата од стране Градске изборне комисије
(члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)

до 12. маја 2008. године
до 20,00 часова

32.

Објављивање резултата избора
(члан 44. Закона о локалним изборима)

до 12. маја 2008. године
до 20,00 часова

IX. Заштита изборног права
33.

Приговор Градској изборној комисији због неправилности у поступку
кандидовања, спровођења, потврђивања и објављивања резултата
избора
(члан 52. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од дана када је
донета одлука, односно извршена
радња или учињен пропуст

34.

Градска изборна комисија доноси и доставља решење по приговору
(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од пријема
приговора
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35.

Жалба Окружном суду у Новом Саду против решења Градске изборне
комисије
(члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)

36.

Достављање жалбе, свих потребних података и списа Окружном суду одмах, а најкасније у року од
у Новом Саду
12 часова од пријема жалбе
(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)

37.

Окружни суд у Новом Саду доноси одлуку по жалби
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од достављања
решења

најкасније у року од 48 часова од
пријема жалбе

X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за одборника
38.

Достављање Градској изборној комисији података о томе којим
кандидатима са изборне листе подносилац изборне листе додељује
добијене одборничке мандате
(члан 43. ст. 1. и 2. Закона о локалним изборима)

најкасније 10 дана од дана
објављивања укупних резултата
избора, тј. 22. маја 2008. године,
односно у накнадном року од 5 дана

39.

Градска изборна комисија издаје уверење о избору
(члан 45. Закона о локалним изборима)

после доделе мандата од стране
подносилаца изборне листе

XI. Подношење извештаја и потврђивање мандата
40.

Градска изборна комисија подноси извештај Скупштини Града Новог
до 27. маја 2008. године
Сада о спроведеним изборима и потврђује се мандат новоизабраним
одборницима на конститутивној седници Скупштине Града
(члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 2. Закона о локалним изборима)

XII. Објављивање роковника
Овај роковник објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
Број: 020-9/2008-53-I
У Новом Саду, 13. марта 2008. године
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Председник Комисије
Слободан Милошевић, с.р.
III

Градоначелник

67
На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Средства за реализацију Програма обезбеђују се у
буџету Града Новог Сада за 2008. годину, у укупном износу од 180.000.000,00 динара.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених
Програмом, су основне школе на територији Града Новог Сада.
V

II

Градска управа за образовање (у даљем тексту:
Градска управа), може извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма у оквиру исте
групе радова, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извршењем одређених радова у
већем обиму, уз претходну сагласност Градоначелника
Града Новог Сада.

Програм обухвата радове у основним школама на
изградњи зграда и објеката, капиталном одржавању
зграда и објеката, пројектном планирању, као и набавку
опреме.

Средства за хитне интервенције у оквиру средстава
за капитално одржавање зграда и објеката, одобраваће се закључком Градоначелника на предлог Градске управе.

I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за основне школе за 2008. годину (у даљем
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
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IX

Градска управа одобраваће основним школама
средства након што школе спроведу поступак јавне набавке, на основу њиховог захтева уз који се доставља
документација о уговореним, односно извршеним радовима и набављеној опреми, у складу са тромесечним
плановима извршења буџета.

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2008-201-II
9. март 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

VIII
Основне школе подносе Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и
утрошку средстава према стварно изведеном обиму радова и набављеној опреми.

I
Средства за инвестиционе активности основних
школа, у износу од 180.000.000,00 динара, распоређују
се за:

1. ИЗГРАДЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
1.1. ОШ “Милош Црњански” Нови Сад - за наставак радова на доградњи школе
1.2.

13.000.000,00

ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица - за наставак радова на доградњи и реконструцкији школе одељења у Новим Лединцима

1.3. ОШ “Свети Сава” Руменка - за наставак радова на изградњи фискултурне сале

17.000.000,00
35.000.000,00

1.4. ОШ “Душан Радовић” Нови Сад - за наставак радова на изградњи фискултурне сале
1.5. ОШ “Михајло Пупин” Ветерник - прва фаза надоградње школе и изградња котларнице
ОШ “Алекса Шантић” Степановићево - за изведене радове на изградњи везног дела између
1.6.
школе и спортске хале
1.7. ОШ “Вук Караџић” Нови Сад - за изградњу фискултурне сале

9.900.000,00
36.000.000,00
5.100.000,00
30.000.000,00

УКУПНО:

146.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

2.1.

ОШ “Свети Сава” Руменка - за завршетак радова на згради за продужени боравак ученика
(стара школа) и то:
- санитарни чвор, бетонирање ходника и санација улазног ходника и капије

2.800.000,00

- фасада, грејање, подне облоге

2.000.000,00

2.2. ОШ “Жарко Зрењанин” - за реконструкцију противпожарне инсталације
2.3.

990.000,00

ОШ “Никола Тесла” Нови Сад - постављање косог крова на централном делу школског
објекта

2.800.000,00

2.4. ОШ “Михајло Пупин” Ветерник - за замену старих прозора са ПВЦ прозорима

2.500.000,00

2.5. ОШ “Људовит Штур” Кисач - за измештање и изградњу нове септичке јаме

1.000.000,00

2.6.

ОШ “Јован Поповић” Нови Сад - за завршетак радова на постављању ограде око мале
школе

2.7.

ОШ “Ђура Јакшић” Каћ - за гасификацију централне школске зграде по Решењу о
извршењу Трговинског суда у Новом Саду - Посл. бр.. Ив. 6192/2007 од 2.11. 2007. године

2.8. Средства за хитне интервенције и непредвиђене радове

813.000,00
6.100.000,00
997.000,00

УКУПНО:

20.000.000,00
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3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
3.1. ОШ “Милош Црњански” Нови Сад - за стручни надзор на доградњи школе

400.000,00

3.2.

ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица - за стручни надзор на доградњи и реконструкцији школе одељења у Новим Лединцима

485.000,00

3.3.

ОШ “Свети Сава” Руменка - за стручни надзор на наставку радова на изградњи фискултурне сале

620.000,00

3.4.

ОШ “Михајло Пупин” Ветерник - за стручни надзор на првој фази надоградње школе и
изградњи котларнице

640.000,00

3.5. ОШ “Вук Караџић” Нови Сад - за стручни надзор на изградњи фискултурне сале
3.6.

530.000,00

ОШ “Светозар Марковић Тоза” - израда пројектне документације реконструкције целокупне
електричне инсталације

3.7. ОШ “Никола Тесла” - израда пројектно - техничке документације за доградњу школе
3.8. НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА

400.000,00
2.500.000,00
4.425.000,00

УКУПНО:

10.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
4.1.

Средства за набавку канцеларијске, рачунарске, комуникационе, електронске опреме и
опреме за домаћинство и угоститељство
УКУПНО:

2.000.000,00
2.000.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
5.1. ОШ “Иво Андрић” Будисава - за набавку опреме и справа за нову фискултурну салу
УКУПНО:

1.500.000,00
1.500.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ОСНОВНА СРЕДСТВА
6.1. Средства за софтвере, књиге и остала нематеријална средства

500.000,00
УКУПНО:

68
На основу члана 25. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2002,
43/2003, 55/2004 и 101/2005) и члана 44. тачка 26. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број: 11/2002), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА И
ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА У
ПРИХВАТИЛИШТУ

500.000,00

смештаја и држања паса и мачака у прихватилишту
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 7/2008), у тачки 3. речи: “шест чланова” замењује се речима: “седам
чланова”.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2008-155-II/1
13. март 2008. године
НОВИ САД

I
У Решењу о образовању Комисије за јавну набавку
за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга

Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

20. mart 2008.
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На основу члана 25. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 39/2002,
43/2003, 55/2004 и 101/2005) и члана 44. тачка 26. Статута Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог
Сада”, број: 11/2002), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА
И ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА У
ПРИХВАТИЛИШТУ

тво” Нови Сад за 2008. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
II
Програм обухвата радове у Предшколској установи
“Радосно детињство” Нови Сад (у даљем тексту: Предшколска установа), на изградњи зграда и објеката, пројектно планирање и набавку опреме.
III
Средства за реализацију Програма обезбеђују се у
буџету Града Новог Сада за 2008. годину, у укупном износу од 197.200.000,00 динара.
IV
Носилац инвестиционих активности предвиђених
Програмом је Предшколска установа.
V

I
У Решењу о именовању председника, заменика
председника, чланова и секретара Комисије за јавну
набавку за избор најповољнијег понуђача за пружање
услуга смештаја и држања паса и мачака у прихватилишту (“Службени лист Града Новог Сада”, број 7/2008),
у тачки 1. алинеја три додаје се нова подтачка седам,
која гласи:
“7. ВАСИЉ ПОПОВИЋ, Градска управа за комуналне
послове”.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2008-156-II/1
13. март 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

70
На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
НОВИ САД, ЗА 2008. ГОДИНУ

Градска управа за образовање (у даљем тексту:
Градска управа), може извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма у оквиру исте
групе радова, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извршењем одређених радова у
већем обиму, уз претходну сагласност Градоначелника
Града Новог Сада.
VI
Градска управа одобраваће средства након што
Предшколска установа спроведе поступак јавне набавке, а на основу захтева уз који се доставља документација о уговореним, односно извршеним радовима и набављеној опреми у складу са тромесечним плановима
извршења буџета.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII
Предшколска установа подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог
програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно изведеном
обиму радова и набављеној опреми.
IX
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-63/2008-II
13. март 2008. године
НОВИ САД

I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за Предшколску установу “Радосно детињс-

Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
НОВИ САД, ЗА 2008. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности Предшколске установе “Радосно детињство”, Нови Сад, у износу од
197.200.000,00 динара, распоређују се за финансирање:

1. ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
бр.

Назив објекта

Планирани
износ у
динарима

Опис

1

Јанка Чмелика

изградња новог објекта - наставак радова

24.500.000,00

2

Ченејска 50, Браће Дроњак, Алексе Шареконструкција равних кровова објекта нтића 32, Вршачка 23 и Саве Ковачевића 7 наставак радова

3

Ветерник

изградња новог објекта - прва фаза

4

Ковиљ

доградња постојећег објекта

7.500.000,00

5

Саве Ковачевића 7

доградња постојећег објекта

4.700.000,00

6

Антона Урбана

доградња постојећег објекта

4.700.000,00

7

Јиричекова

надоградња постојећег објекта

33.000.000,00

8

Булевар Јаше Томића

надоградња постојећег објекта

33.000.000,00

9

Футог

реконструкција котларнице

3.500.000,00

10

Будисава и Ново насеље

изградња ограда око објеката

7.450.000,00

11

Народног фронта 45

реконструкција крова

3.400.000,00
29.600.000,00

13.000.000,00
Укупно: 164.350.000,00

2. ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА
Ред.
бр.

Назив објекта

Планирани
износ у
динарима

Опис

1

Јанка Чмелика

стручни надзор - наставак радова

900.000,00

2

Ченејска 50, Браће Дроњак, Алексе
Шантића 32, Вршачка 23 и Саве
стручни надзор - наставак радова
Ковачевића 7

900.000,00

3

Ветерник

пројектна и техничка документација и стручни надзор

4.000.000,00

4

Ковиљ

пројектна и техничка документација и стручни надзор

550.000,00

5

Саве Ковачевића 7

пројектна и техничка документација и стручни надзор

500.000,00

6

Антона Урбана

пројектна и техничка документација и стручни надзор

500.000,00

7

Јиричекова

пројектна и техничка документација и стручни надзор

2.000.000,00

8

Булевар Јаше Томића

пројектна и техничка документација и стручни надзор

2.000.000,00

9

Футог

пројектна и техничка документација и стручни надзор

600.000,00

10

Будисава и Ново насеље

пројектна и техничка документација и стручни надзор

400.000,00

11

Народног фронта 45

пројектна и техничка документација и стручни надзор

500.000,00

Укупно:

12.850.000,00
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3. НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ
Ред.
бр.

Планирани
износ у
динарима

Опис

1

радни столови, столице, канцеларијска опрема

500.000,00

2

тракасте завесе

500.000,00

3

итисони

500.000,00

4

компјутери и штампачи

2.000.000,00

5

машине за прање судова

1.000.000,00

6

термос канте

1.500.000,00

7

ситан инвентар (тембала, шоље, тацне, кашике, виљушке, супијере, бокали РФ, ћебад,
фротири, бело платно за постељину)

3.000.000,00

8

сервир колица

200.000,00

9

усисивачи, фрижидери, шпорети

800.000,00
Укупно:

10.000.000,00

4. НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
бр.

Планирани
износ у
динарима

Опис

1

дечји креветићи

2
3
4
5
6
7
8

плакари за креветиће
гардеробни ормани
дечји столови
дечје столице
ормани за играчке
дечје клупице
дечји куткови

3.500.000,00

Укупно:

71
На основу члана 44. тачка 26. Статута Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2002),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА
ИЗГРАЂЕНИХ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ
ОДНОСНО УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
I. У Решењу о образовању Комисије за утврђивање
објеката изграђених без грађевинске односно употребне дозволе (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
1/2005 и 12/2005) тач. 5. и 6. мењају се и гласе:
“5. За рад у Комисији, председнику и члановима Комисије, за сваку седницу којој је присуствовао, припада
накнада и то:
- председнику Комисије накнада се одређује у висини од 20% од просечне месечне зараде по запосленом
у привреди Републике Србије према последњем

1.800.000,00
1.500.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
100.000,00
500.000,00
10.000.000,00

објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике,
- члану Комисије накнада се одређује у висини од
10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике.
6. Средства за исплату накнаде за рад Комисије
обезбеђују се из средстава Буџета Града Новог Сада,
на разделу - Градоначелник.”
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2008-172-II
28. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.
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На основу члана 32. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 4/2005, 8/2005 и 43/2005), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЉИЉАНА СРЕДОЈЕВ, дипломирани економиста,
разрешава се дужности помоћника начелника за извршење буџета у Градској управи за финансије, на лични
захтев са 31. мартом 2008. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2008-202-II
13. март 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

73
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СРС”, бр. 53/82 - пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ
УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације у Индустријској улици
у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да изврши постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и остале радове, на локацији одређеној у тачки I. овог решења, у свему према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја број 3470 од 4. фебруара 2008. године, који
је израдило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града”
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” Нови Сад, да на стајалиштима за линијски превоз путника у Индустријској улици постави
стајалишну таблу са назнаком BUS, изводом из реда
вожње и називом стајалишта, надстрешницу и корпу за
отпатке.
IV. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

20. mart 2008.

V. Рок за извршење овог решења је 27. март 2008. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-582/2008-IV
27. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СРС”, бр. 53/82 - пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У КАРАЂОРЂЕВОЈ
УЛИЦИ У БУКОВЦУ
I. Одређује се постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације у Карађорђевој улици
у Буковцу.
II. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да изврши постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, на локацији одређеној у тачки I. овог решења, у свему према
Пројекту техничког регулисања саобраћаја број 3367 од
14. новембра 2007. године, који је израдило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” Нови Сад, да на стајалишту за линијски превоз путника испред основне школе у Карађорђевој улици у Буковцу, постави стајалишну таблу са
назнаком BUS, изводом из реда вожње и називом стајалишта, надстрешницу и корпу за отпатке.
IV. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 27. март 2008. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-580/2008-IV
27. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић, с.р.
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Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад
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На основу члана 29. став 3. Одлуке о уређивању и
одржавању депоније (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 6/2003 и 47/2006), члана 15. став 1. тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад
- пречишћен текст од 14. септембра 2005. године и Решења Градоначелника Града Новог Сада о давању сагласности на утврђивање цена услуга депоновања појединих врста отпада број: 352-267/2008-II од 27.
фебруара 2008. године, којим је дата сагласност, Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Чистоћа”
Нови Сад на 35. седници, одржаној дана 10. марта
2008. године, донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА
ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА
ОТПАДА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене услуга депоновања
појединих врста отпада трећим лицима и то:

1. Комунални отпад
1,31 дин/kg
2. Индустријски отпад који нема употребну
вредност и нема својство опасних материја 2,65 дин/kg
3. Крупан грађевински отпад који се, без
претходне обраде, не може употребити
као грађевински материјал
0,57 дин/kg
4. Инертни материјал и грађевински отпад
који не спада у крупан грађевински отпад
из тачке 3. овог става
0,18 дин/kg
5. Биоразградљив отпад
(трава, грање, пиљевина и сл.)
1,86 дин/kg
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
примењиваће се од 1. априла 2008. године.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЧИСТОЋА”
НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 35/2
10. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Михајловић, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Vojislav Jankovi}.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

