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- програм обележавања манифестације “Међународни дан особа са инвалидитетом”.

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

II. ПРОГРАМИ УСТАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОСЕБНИХ ОБЛИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 3.

120
На основу члана 43. став 2. Одлуке о остваривању
права у области социјалне заштите (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 46/2009), Градско веће Града
Новог Сада, на 93. седници од 18. марта 2010. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛE
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПРОГРАМЕ КОЈИМА СЕ
ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Програми установа за унапређење посебних облика
социјалне заштите су програми којима се, у складу са
стратешким опредељењима и приоритетима, доприноси заштити породице са децом, старих особа, рехабилитацији особа са инвалидитетом и интеграцији Рома.
Програме из става 1. овог члана реализују установе
социјалне заштите и друге установе.
Члан 4.
Установе, у складу са буџетским календаром за припрему и доношење буџета Града Новог Сада за наредну годину, достављају Градској управи за социјалну и
дечију заштиту (у даљем тексту: Градска управа) програме за унапређење посебних облика социјалне заштите.
Програми из става 1. овог члана садрже:

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак доделe средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици
социјалне заштите, од интереса за Град Нови Сад.
Члан 2.
Програми којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град Нови
Сад су:
- програми установа за унапређење посебних облика социјалне заштите,
- програм рада Црвеног крста Новог Сада - Градске
организације у вршењу јавних овлашћења и програми које Црвени крст реализује за потребе Града Новог Сада,
- програми рада којима се у континуитету, током
целе године, спроводе посебни облици социјалне
заштите,
- програми којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне
потребе, и

- назив и седиште установе, матични број, порески
идентификациони број и шифру делатности,
- опис сваког појединачног програма,
- време и начин реализације сваког појединачног
програма, и
- потребна финансијска средства за реализацију
програма, са спецификацијом трошкова и извора
средстава из сопствених прихода, буџета Града
Новог Сада и других извора.
Члан 5.
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градоначелник), годишњим актом утврђује програме установа за унапређење посебних облика социјалне заштите и износ средстава из буџета Града Новог Сада за
сваки појединачни програм.
Средства из става 1. овог члана се преносе на основу уговора који са установом, за сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе.
Члан 6.
Установа социјалне заштите и друге установе дужне
су да у року од 30 дана од дана реализације програма
из члана 5. овог правилника, поднесу Градоначелнику и
Градској управи извештај о њиховој реализацији.
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III. ПРОГРАМ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ
САДА - ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ПРОГРАМИ
КОЈЕ ЦРВЕНИ КРСТ РЕАЛИЗУЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 7.
Програм рада који Црвени крст Новог Сада - Градска
организација (у даљем тексту: Црвени крст) обавља у
вршењу јавних овлашћења обухвата: покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним и
ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално
угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције, и организовање, обучавање
и припремање екипа за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама, на територији Града Новог Сада.
Програми које Црвени крст у континуитету више година реализује за потребе Града Новог Сада, а којима
се развија солидарност међу људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе
програми помоћи деци, особама са инвалидитетом,
старим и немоћним лицима, са територије Града Новог
Сада, у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и
локалне самоуправе, су:
- “Кухиње за социјално угрожена лица“,
- “Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други
видови помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама“,
- „Летовање и други видови помоћи деци и младима у стању социјалне потребе“,
- „Пројекат за старе“,
- „Сунчана јесен живота“,
- „За лепши свет“ психосоцијална подршка деци са
посебним потребама, и
- други програми којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите.
Члан 8.
Црвени крст, у складу са буџетским календаром за
припрему и доношење буџета Града Новог Сада за наредну годину, доставља Градској управи годишњи програм рада и финансијски план.
Годишњи програм из става 1. овог члана садржи:
- назив и седиште организације, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности,
- опис програма рада из члана 7. став 1. овог правилника,
- опис сваког појединачног програма из члана 7.
став 2. овог правилника,
- време и начин реализације сваког појединачног
програма,
- изворе средстава за финансирање годишњег програма из става 1. овог члана, односно потребна
финансијска средства за реализацију, исказана

20. mart 2010.

за сваки појединачни програм, са спецификацијом
износа средстава из сопствених прихода, буџета
Града Новог Сада и других извора.
Члан 9.
Градоначелник годишњим актом утврђује износ
средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију
програма рада и сваки појединачни програм из члана 7.
овог правилника.
Средства из става 1. овог члана преносе се на основу уговора који са Црвеним крстом, за програм рада и
сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе.
Члан 10.
Црвени крст дужан је да у року од 60 дана од дана
реализације програма рада односно програма из члана
7. овог правилника, поднесе Градоначелнику и Градској
управи извештај о њиховој реализацији.

IV. ПРОГРАМИ РАДА КОЈИМА СЕ У КОНТИНУИТЕТУ, ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, СПРОВОДЕ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 11.
Програме рада којима се у континуитету, током целе
године, спроводе посебни облици социјалне заштите (у
даљем тексту: програми рада) реализују удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне
и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида.

V. ПРОГРАМИ КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ЗАШТИТИ, РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ
ЛИЦА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 12.
Програми којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе
имају за циљ унапређење положаја породице и деце,
особа са инвалидитетом и чланова њихових породица,
старих особа, интеграцију Рома, и сензибилизацију јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме наведених социјалних група.
Члан 13.
Избор програма рада и програма из чл. 11. и 12. овог
правилника врши се путем јавног конкурса (у даљем
тексту: конкурс).
Конкурс, у зависности од средстава обезбеђених у
буџету Града Новог Сада за ову намену, најмање једном годишње расписује Градска управа, уз сагласност
Градоначелника.
Право учешћа на конкурсу имају удружења чије је
седиште на територији Града Новог Сада.

20. mart 2010.
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Члан 14.

Конкурс се објављује у “Службеном листу Града Новог Сада” и на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада.
Конкурс садржи:
- приоритете, намену и износ средстава за које се
спроводи конкурс,
- могуће учеснике конкурса,
- услове које удружење мора да испуњава као
учесник у конкурсу,

- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности удружења, и
податке о одговорном лицу за реализацију програма,
- податке о социјалној групи на коју се програм
односи,
- податке о просторним и кадровским условима за
реализацију програма,
- општи и конкретан циљ програма и очекиване резултате у погледу побољшања квалитета живота
социјалне групе на коју се програм односи,

- проценат сопственог новчаног учешћа удружења
у укупној вредности програма рада и програма,

- врсте и опис активности, и број учесника,

- укупан износ средстава из буџета Града Новог
Сада за реализацију програма рада и програма,

- буџет програма са спецификацијом трошкова и
извора средстава, и износом средстава који се
тражи из буџета Града Новог Сада,

- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс,
- документацију коју је потребно приложити уз пријаву на конкурс, и
- рок и начин објављивања одлуке о избору програма рада и програма.
Члан 15.
Конкурс спроводи комисија коју образује и именује
Градоначелник (у даљем тексту: Комисија).

- податке о партнерима у програму, њиховом
учешћу и доприносу у реализацији програма,
- начин праћења и процена успешности програма,
очекивани резултати и показатељи успешности
програма, процена ризика и
- друге податке од значаја за реализацију програма.
Члан 18.
Конкурсна документација садржи:

Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци, састав и број чланова, као и друга питања од значаја за рад Комисије.

- образац пријаве из члана 17. овог правилника,

Члан 16.

- оверену фотокопију оснивачког акта (статута),

Пријава на конкурс се подноси Градској управи на
посебном обрасцу који је саставни део конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, Комисија неће разматрати.
Члан 17.
Образац пријаве на конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програм рада садржи:
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности удружења, и
податке о одговорном лицу за реализацију програма рада,
- податке о циљној групи и броју регистрованих
чланова удружења на које се програм рада односи,

- оверену фотокопију решења о упису удружења у
регистар,
- оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину.
Члан 19.
Комисија разматра пријаве и врши стручну процену
сваког програма рада и програма имајући у виду очекиване резултате у погледу побољшања квалитета живота корисника и социјалних група, броја учесника на које
се активности из програма рада, односно програма, односе, просторних и кадровских услова за реализацију
програма рада, односно програма, одрживости програма на дужи рок, могућности суфинансирања и партнерства у реализацији.

- податке о просторним и кадровским условима за
реализацију програма рада,

Члан 20.

- опште и конкретне циљеве програма рада и очекиване резултате рада у погледу побољшања
квалитета живота корисника,

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, достави
Градској управи извештај о спроведеном поступку конкурса.

- опис активности на спровођењу програма рада,
- финансијски план са спецификацијом трошкова и
извора средстава,
- податке о партнерима, и
- друге податке од значаја за реализацију програма
рада.
Образац пријаве на конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме садржи:

Пре достављања извештаја Градској управи, Комисија може удружењу предложити да изврши одређене
измене програма рада и програма у погледу активности
и трошкова његове реализације.
Извештај из става 1. овог члана садржи предлог програма рада и програма за чију реализацију би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са износом
средстава за сваки појединачни програм рада и програм.
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Члан 21.

Након разматрања извештаја из члана 20. овог правилника, Градска управа доставља Градоначелнику
предлог акта о утврђивању програма рада и програма
за чију реализацију се одобравају средства из буџета
Града Новог Сада, са износом средстава за сваки појединачни програм рада и програм.
На основу предлога акта из става 1. овог члана, Градоначелник доноси акт о утврђивању програма рада и
програма за чију реализацију се одобравају средства
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за
сваки појединачни програм рада и програм.
Средства из става 2. овог члана преносе се на основу уговора који са удружењем, за сваки појединачни
програм рада и програм, закључује начелник Градске
управе.
Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана реализације програма рада и програма из става 2. овог
члана за које су одобрена средства из буџета Града Новог Сада, поднесе Градоначелнику и Градској управи
извештај о њиховој реализацији.

VI. ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ “МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ”
Члан 22.
У буџету Града Новог Сада обезбеђују се средства
за реализацију програма обележавања манифестације
“Међународни дан особа са инвалидитетом”, 3. децембра.
Средства за реализацију програма обележавања
манифестације из става 1. овог члана додељују се, организатору манифестације, путем конкурса из чл. 13 21. овог правилника.
Организатор манифестације је дужан да у року од 30
дана од дана реализације програма из става 1. овог
члана поднесе Градоначелнику и Градској управи извештај о његовој реализацији.

20. mart 2010.
Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-44/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, ср.
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На основу чл. 32, 96. став 2. и 116. став 6. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96,
29/2001, 84/2004, 101/2005 и 115/2005) и члана 15. став
2. Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”, број
46/2009), Градско веће Града Новог Сада, на 93. седници од 18. марта 2010. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОМОЋИ У КУЋИ,
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА И УЧЕШЋУ
КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У
ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ У КУЋИ
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се нормативи и стандарди за обављање послова помоћи у кући, критеријуми и
мерила за утврђивање цене услуга помоћи у кући и
учешћу корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Градска управа је дужна да конкурс за избор програма рада и програма из чл. 12. и 13. овог правилника за
2010. годину распише у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 24.
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте којима се обезбеђују посебни облици
социјалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 32/2005 и 22/2008).

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ПОМОЋИ У КУЋИ
Члан 2.
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично-оболелим лицима и другим лицима
која нису у стању да се сама старају о себи (у даљем
тексту: корисници), пружањем следећих услуга:
1. одржавање личне хигијене,
2. нега корисника,
3. одржавање хигијене стана, и
4. помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба.
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Broj 10 – Strana 177.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA
Члан 3.

Одржавање личне хигијене обухвата:
- тоалету непокретних, полупокретних и сенилних
корисника,
- хигијену усне дупље,
- купање са прањем косе непокретног, полупокретног, сенилног и инконтинентног болесника,
- дневну тоалету инконтинентног корисника са купањем,
- шишање, фризирање и бријање,
- сечење ноктију (једном седмично),
- превенцију настајања декубитуса и конктрактура,
- хигијенску припрему непокретног и полупокретног
корисника за узимање оброка,
- одржавање ортопедских помагала и прибора за
личну хигијену,
- отклањање грубе нечистоће инконтинентног корисника,
- бригу о физиолошким потребама корисника у постељи, и
- лековиту клизму.
Члан 4.
Нега корисника обухвата:
- постављање корисника у одговарајући корективни положај,
- примену купке и облога,
- обраду декубитуса и других рана,
- једноставно превијање,
- хигијену катетера, вештачког ануса и каниле,
- давање клизме, и
- остале послове везане за негу корисника (контрола узимања лекова и слично).

Поред послова из става 1. овог члана кориснику се
пружа помоћ у успостављању и одржавању сарадње са
службама социјалне заштите и приликом институционалног смештаја, посете здравственим установама и
слично.
Члан 7.
Корисници се према израженим потребама и здравственом стању сврставају у категорије.
У прву категорију сврставају се корисници са стањем
комплетне одузетости са инконтиненцијом.
У другу категорију сврставају се корисници код којих
постоје: стање комплетне одузетости без инконтиненције, посттрауматска стања и реуматска стања са јако
израженим контрактурама, неуромишићна обољења у
одмаклој фази и малигна обољења у терминалној фази.
У трећу категорију сврставају се корисници код којих
постоје декомпензована стања и стања одузетости само доњих екстремитета са очуваном континенцијом.
У четврту категорију сврставају се корисници код
којих постоје: хемипаретична стања, неуромишићна
обољења са лакшим смањењем покретљивости, постреуматска обољења са тежим деформацијама и умањеном
покретљивошћу, реуматска обољења са тежим деформацијама и умањеном покретљивошћу, субдекомпензована стања кардиоваскуларних и респираторних обољења, diodetes unellitus са компликацијама и друга обољења
са ограниченом покретљивошћу.
У пету категорију сврставају се корисници са артериосклеротичном и сенилном деменцијом и оронулошћу и
старачком изнемоглошћу.
У шесту категорију сврставају се корисници са
стањем тешке сенилне и артериосклеротичне деменције са неконтролисаном континенцијом.
Члан 8.

Члан 5.
Одржавање хигијене стана обухвата:
- одржавање чистоће у стану,
- намештање кревета,
- дезинфекцију кревета,
- прање посуђа,
- прање и пеглање рубља, и
- ношење рубља у сервис за прање и његово преузимање.
Члан 6.
Помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба обухвата:
- набавку прехрамбених и других производа,
- кување намирница,
- допремање готових оброка,
- припрему, сервирање и храњење сенилно-дементних корисника,
- храњење полупокретног, непокретног и корисника
са сметњама жвакања и гутања,
- доношење огрева и загревање стана, и
- набавку неопходних ствари за стан и плаћање рачуна.

Ефективни рад код корисника у просеку износи највише 1 час и 45 минута дневно, с тим, што месечно по
кориснику не може да износи више од 19 часова.
У току радног времена извршиоцима послова се признаје укупно 2 часа и 30 минута за прелазе између корисника.
Члан 9.
За организацију и реализацију стручног рада на пружању услуга помоћи у кући потребан је:
1. један социјални радник до 300 корисника,
2. један тријажер до 100 корисника, и
3. руководилац.
За обављање финансијско-рачуноводствених, општих и заједничких послова установа социјалне заштите
(у даљем тексту: установа) која пружа услуге помоћи у
кући може имати једног запосленог на 100 корисника.
Члан 10.
Установи која пружа услуге помоћи у кући треба
обезбедити по извршиоцу, који непосредно пружа услуге, следећу опрему:
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Назив

Ознака
количине

Време за које се
опрема набавља

1.

Радни мантил

3 комада

за 24 месеца

2.

Радна кецеља

2 комада

за 24 месеца

3.

Заштитна обућа

1 пар

за 24 месеца

4.

Радно одело

1 пар

за 36 месеци

5.

Гумене рукавице

1 пар

за 1 месец

Ред.
број

Поред опреме из става 1. овог члана установи која
има до 300 корисника за обављање послова помоћи у
кући треба обезбедити:

Ред.
број

Назив

Ознака
количине

Време за које се
опрема набавља

1.

PVC рукавице

7000 комада

месечно

2.

Маска хируршка

100 комада

месечно

3.

Крема за руке

50 комада

месечно

4.

Хируршке маказе

10 комада

за 24 месеца

5.

Фризерске маказе

2 комада

за 12 месеци

6.

Апарат за мерење
притиска

15 комада

III. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЦЕНЕ УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ
Члан 11.
Цена услуга помоћи у кући утврђује се применом
норматива и стандарда за обављање послова помоћи у
кући утврђених овим правилником и Правилником о
ближим условима у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за оснивање установа
социјалне заштите и за обављање делатности, односно
послова социјалне заштите ("Службени гласник Републике Србије", бр. 75/91 и 52/92).

20. mart 2010.

4. остали трошкови везани за рад установе (канцеларијски материјал, телефон, преглед запослених, средства за хигијену и др.)
Члан 13.
Цена часа услуга помоћи у кући утврђује се дељењем укупне месечне цене утврђене у складу са чланом 12. овог правилника са бројем часова рада код корисника утврђених у члану 8. став 1. овог правилника.
Цену часа услуге помоћи у кући утврђује Градско
веће Града Новог Сада.
Цена часа услуге помоћи у кући мењаће се уколико
се промене елементи цене из члана 12. овог правилника.

IV. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УЧЕШЋЕ
КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У
ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ У КУЋИ
Члан 14.
Средства за финансирање обављања послова помоћи у кући обезбеђују се у буџету Града Новог Сада,
учешћем корисника и његових сродника обавезних на
издржавање и из других извора.
У буџету Града Новог Сада обезбеђују се средства
за зараде запослених из члана 9. овог правилника и за
регресирање цене часа услуге помоћи у кући.
Право на регресирање цене часа услуга помоћи у
кући утврђује се у зависности од односа укупног прихода по члану породичног домаћинства корисника и нивоа
социјалне сигурности за појединца утврђеног Законом,
према следећој скали:

Ред.
бр.

Месечни приход по члану
домаћинства

% учешћа % учешћа
корисника
буџета

1.

До 3,5 нивоа социјалне
сигурности за појединца

0,00%

100,00%

2.

Од 3,5 - 4,5 нивоа социјалне
сигурности за појединца

5,00%

95,00%

3.

Од 4,5 - 5,5 нивоа социјалне
сигурности за појединца

15,00%

85,00%

У цену услуге не урачунава се рад запослених из
члана 9. овог правилника.

4.

Од 5,5 - 6,5 нивоа социјалне
сигурности за појединца

20,00%

80,00%

Члан 12.

5.

30,00%

70,00%

Цена услуге помоћи у кући утврђује се у месечном
износу.

Од 6,5 - 7,5 нивоа социјалне
сигурности за појединца

6.

Преко 7,5 нивоа социјалне
сигурности за појединца

50,00%

50,00%

Цену услуге помоћи у кући чине:
1. зараде, накнаде зарада и остала примања запослених у складу са Законом и колективним уговорима,
2. средства за исплату законом утврђених обавеза,

Укупан приход породице и ниво социјалне сигурности за појединца утврђују се на начин предвиђен одредбама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

3. материјални трошкови установе утврђени за
електричну енергију и грејање, накнада за утрошену воду и одвођење отпадних вода према рачунима, и

Преиспитивање услова за коришћење права на помоћ у кући врши се једном годишње, и то у првом кварталу на бази прихода и нивоа социјалне сигурности из
задњег квартала претходне године.
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Члан 15.

Уколико корисник услуга помоћи у кући нема прихода или су његови приходи недовољни за измирење
трошкова пружених услуга, а има сроднике који су по
прописима о браку и породици обавезни да учествују у
његовом издржавању, учешће сродника утврђује се на
исти начин као и за корисника.
Уколико је корисник услуга помоћи у кући склопио
уговор о доживотном издржавању, давалац издржавања има у погледу обавеза учешћа у финансирању
трошкова услуга исти положај као и сродник.
Члан 16.
Физичка и правна лица која не прикажу своје приходе, плаћају цену часа услуге у износу од 100%.

122
На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 16. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 29/2009), Градско веће Града Новог
Сада, на предлог Градоначелника Града Новог Сада, на
93. седници од 18. марта 2010. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ
ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 17.
У укупан приход породице рачуна се и додатак за
негу и помоћ другог лица.
Члан 18.
Учешће у трошковима помоћи у кући корисници, односно њихови сродници уплаћују на рачун установе која
пружа услуге, најкасније до 10. у наредном месецу.
У случају неизмирења обавеза у утврђеним роковима зарачунава се законска затезна камата.
За дане у којима корисник због личних разлога не користи услуге плаћа 50% од цене услуге помоћи у кући.

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града
Новог Сада програме у области спорта (“Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 41/2009 и 47/2009), после
члана 13. додаје се нови члан 13а који гласи:
“Члан 13а
Реализацију манифестација из чл. 12. и 13. овог правилника, могу да подрже и градске управе односно јавна комунална и друга јавна предузећа чији је оснивач
Град, у оквиру средстава планираних у буџету Града, уз
сагласност Градоначелника”.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Центар за социјални рад Града Новог Сада ускладиће решења о праву на помоћ у кући са одредбама
овог правилника, у року од месец дана од дана његовог
ступања на снагу.
Члан 20.
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о нормативима и стандардима за обављање
послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових
сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 2/95, 10/95, 8/97 и 15/97).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-37/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, ср.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-63/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, ср.
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На основу члана 9. Одлуке о обезбеђивању средстава за финансирање потреба у области спорта на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада, број 29/2009), поводом разматрања Предлога
финансирања потреба у области спорта за 2010. годину
Број: 6/2010 од 18. јануара 2010. године који је сачинила
Комисија за оцену програма у области спорта, Градско
веће Града Новог Сада на 93. седници одржаној 18.
марта 2010. године доноси

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА
У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2010. ГОДИНУ
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I. Овим програмом утврђују се програми редовних
тренажних и такмичарских активности спортских организација (у даљем тексту: програми редовних активности) и програми посебних активности спортских и других
организација (у даљем тексту: програми посебних ак-
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тивности) који могу да остваре право на дотацију из
буџета Града Новог Сада за 2010. годину (у даљем тексту: буџета Града) и утврђује износ дотација планираних за њихову реализацију на следећи начин:

1. ПРОГРАМИ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ
РЕДНИ
БРОЈ
1.1.

СПОРТСКА ГРАНА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА У ДИНАРИМА

AEROBIK

1.1.1.

АЕРОБИК КЛУБ “FUN”

62.000,00

1.1.2.

FITNES I AEROBIK KLUB “GAUDIUM NS+”

60.000,00

1.2.

АТЛЕТИКА

1.2.1.

АТЛЕТСКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.2.2.

АКАДЕМСКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ “НОВИ САД”

1.3.

2.000.000,00
422.500,00

БАДМИНТОН

1.3.1.

БАДМИНТОН КЛУБ “НОВИ САД”

1.4.

БЕЈЗБОЛ

1.4.1.

БЕЈЗБОЛ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

84.000,00

1.4.2.

БЕЈЗБОЛ КЛУБ “SHELTERS”

58.000,00

1.5.

126.000,00

БИЦИКЛИЗАМ

1.5.1.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ “ВЕЛО”

612.000,00

1.5.2.

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА “ДУБЛ”

334.000,00

1.5.3.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ “RIS SAJKLING KLUB”

62.000,00

1.5.4.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ “НОВИ САД”

60.000,00

1.6.
1.6.1.
1.7.
1.7.1.

1.8.
1.8.1.

1.9.
1.9.1.

БОКС
БОКСЕРСКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

445.000,00

ВАТЕРПОЛО
ВАТЕРПОЛО КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

10.000.000,00

ВЕСЛАЊЕ
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ “ДАНУБИУС 1885”

1.124.000,00

ГИМНАСТИКА
СОКОЛСКО ДРУШТВО “ВОЈВОДИНА”

1.304.000,00
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КАЈАК

1.10.1.

КАЈАК-КАНУ КЛУБ “ВОЈВОДИНА” НОВИ САД

572.000,00

1.10.2.

КАЈАК КАНУ КЛУБ “ЛИМАН”

533.000,00

1.11.

КАРАТЕ

1.11.1.

КАРАТЕ КЛУБ “НАФТАГАС”

267.000,00

1.11.2.

КАРАТЕ КЛУБ “МЕТАЛАЦ”

90.000,00

1.11.3.

КАРАТЕ КЛУБ “РУМЕНКА 94”

75.000,00

1.11.4.

КАРАТЕ КЛУБ “ВЕТЕРНИК”

71.000,00

1.11.5.

КАРАТЕ КЛУБ “ТАТРА”

71.000,00

1.11.6.

КАРАТЕ КЛУБ “СТУДЕНТ”

70.000,00

1.11.7.

КАРАТЕ КЛУБ “021”

67.000,00

1.11.8.

КАРАТЕ КЛУБ “МАWASHI”

63.000,00

1.11.9.

КАРАТЕ КЛУБ “YU KARATE DO”

254.000,00

1.11.10.

КАРАТЕ КЛУБ “Б У Д О”

254.000,00

1.11.11.

КАРАТЕ КЛУБ “ВОЈВОДИНА” НОВИ САД

159.000,00

1.11.12.

КАРАТЕ КЛУБ “СОКО-НОВИ САД”

151.000,00

1.11.13.

КАРАТЕ КЛУБ “ДОДЕРСПОРТ”

92.000,00

1.11.14.

КАРАТЕ КЛУБ “КАРАТЕ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

88.000,00

1.11.15.

КАРАТЕ КЛУБ “НOКАЧИ”

88.000,00

1.11.16.

КАРАТЕ КЛУБ “СОКО” БЕГЕЧ

34.000,00

1.11.17.

СПОРТСКИ КЛУБ “ОРАО”

37.000,00

1.12.

КИК БОКС

1.12.1.

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА “ВОЈВОДИНА”

421.000,00

1.12.2.

СПОРТСКИ КЛУБ “PHOENIX”

127.000,00

1.12.3.

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА “ФУТОГ”

129.000,00

1.12.4.

КИК БОКС КЛУБ “НОВИ САД”

1.13.

61.000,00

КОЊИЧКИ СПОРТ

1.13.1.

КОЊИЧКИ КЛУБ “ЖЕЛЕЗНИЧАР-НОВИ САД”

135.000,00

1.13.2.

КОЊИЧКИ КЛУБ “КРУГ”
СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР ТЕМЕРИН

129.000,00

1.13.3.

КОЊИЧКИ КЛУБ “КОЊИЧКИ ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ САЈАМ”

128.000,00

1.13.4.

КОЊИЧКИ КЛУБ “ST. GEORGE” ПЕТРОВАРАДИН

132.000,00

1.13.5.

КОЊИЧКИ КЛУБ “ВЕСНИК”

131.000,00

1.14.

КОШАРКА

1.14.1.

ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА НИС-ГАС”

1.261.000,00

1.14.2.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “НОВИ САД”

1.224.000,00
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1.14.3.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

811.000,00

1.14.4.

ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ “ПРОЛЕТЕР”

329.000,00

1.14.5.

НОВОСАДСКИ ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ “ДУГА”

311.000,00

1.14.6.

KOŠARKAŠKI KLUB “ SPORT-KEY”

306.000,00

1.14.7.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “ТОП”

286.000,00

1.14.8.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “ПАНОН СИСТЕМ” НОВИ САД

152.000,00

1.14.9.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “MAGIC”

147.000,00

1.14.10.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “SPORТ S WORLD” НОВИ САД

157.000,00

1.14.11.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “ ДАНУБИУС “

149.000,00

1.14.12.

ШКОЛА И КЛУБ КОШАРКЕ “КАДЕТ”

157.000,00

1.14.13.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “ММ ТИМ”

147.000,00

1.14.14.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “ФУТОГ-ИЗОСТАКЛО”

149.000,00

1.14.15.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “СТАР” НОВИ ЛЕДИНЦИ

110.000,00

1.14.16.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “РОЛИНГ”

115.000,00

1.14.17.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “МД БАСКЕТ ТИМ”

76.000,00

1.14.18.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “Г Р Б А В И Ц А” НОВИ САД

99.000,00

1.14.19.

OMЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ “РАДИВОЈЕ КОРАЋ”

99.000,00

1.14.20.

КОШАРКАШКИ КЛУБ “BASKETBALL STARS”

70.000,00

1.15.

КУГЛАЊЕ

1.15.1.

КУГЛАШКИ КЛУБ “ADA COMPUTERS”

218.000,00

1.15.2.

КУГЛАШКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

159.000,00

1.15.3.

ЖЕНСКИ КУГЛАШКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

190.000,00

1.15.4.

КУГЛАШКИ КЛУБ “РАДНИЧКИ”

144.000,00

1.15.5.

КУГЛАШКИ КЛУБ “ПЕТРОВАРАДИН” ПЕТРОВАРАДИН

195.000,00

1.15.6.

КУГЛАШКИ КЛУБ “EGYSEG”

197.000,00

1.15.7.

КУГЛАШКИ КЛУБ “13. МАЈ”

131.000,00

1.16.

МАЧЕВАЊЕ

1.16.1.

МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ “МАЧЕВИ И МАСКЕ”-НОВИ САД

1.16.2.

МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

80.000,00
160.000,00

1.17.

ОДБОЈКА

1.17.1.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.17.2.

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

609.000,00

1.17.3.

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “НОВИ САД”

610.000,00

1.17.4.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “НОВИ САД”

475.000,00

1.17.5.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ФОК”

420.000,00

2.663.000,00
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1.17.6.

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ФУТОГ”

409.000,00

1.17.7.

МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ПЕТРОВАРАДИН”

380.000,00

1.17.8.

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ВАРАДИН”

326.000,00

1.17.9.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ВСТ”

261.000,00

1.17.10.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “RFU”

253.000,00

1.17.11.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “ВОША”

125.000,00

1.17.12.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “FUTOG-WEST”

125.000,00

1.17.13.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “NS VOLLEY TEAM”

123.000,00

1.17.14.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “НС-ТИМ”

122.000,00

1.17.15.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “DUNAV VOLLEY”

121.000,00

1.17.16.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “BOTAFOGO”

70.000,00

1.17.17.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “АС”

37.000,00

1.17.18.

BEACH VOLLEYBALL CLUB “SMASH”

34.000,00

1.17.19.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “NS VOLLEY”

33.000,00

1.18.
1.18.1.
1.19.

ПАДОБРАНСТВО
АЕРО КЛУБ “НОВИ САД”

296.000,00

ПЛЕС

1.19.1.

ПЛЕСНИ КЛУБ “БОЛЕРО”

71.000,00

1.19.2.

ПЛЕСНИ КЛУБ “ЛАЛА”

71.000,00

1.19.3.

ПЛЕСНИ КЛУБ “ТОP DANCE”

63.000,00

1.19.4.

ПЛЕСНИ КЛУБ “РИТМО ЛАТИНО”

44.000,00

1.19.5.

ПЛЕСНИ КЛУБ “NEO-DANCE”

41.000,00

1.19.6.

ПЛЕСНИ КЛУБ “ФИЕСТА”

61.000,00

1.19.7.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПЛЕСНИ КЛУБ “ВИВА”

69.000,00

1.19.8.

PLESNI KLUB “PLAY DANCE STUDIO”

63.000,00

1.19.9.

PLESNI KLUB “D DANCE”

64.000,00

1.20.

ПЛИВАЊЕ

1.20.1.

ПЛИВАЧКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.20.2.

ПЛИВАЧКИ КЛУБ “PROFESIONAL”

1.634.000,00
283.000,00

1.21.

РАГБИ

1.21.1.

РАГБИ 13 КЛУБ “ПОДБАРА”

122.000,00

1.21.2.

РАГБИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

128.000,00

1.22.

РВАЊЕ

1.22.1.

РВАЧКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.387.000,00
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РУКОМЕТ

1.23.1.

РУКОМЕТНИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА - ЖЕЛЕЗНИЧАР”

1.411.000,00

1.23.2.

РУКОМЕТНИ КЛУБ “ЈУГОВИЋ”

1.403.000,00

1.23.3.

RUKOMETNI KLUB “МЕTALAC-ASCO VIDAK”

538.000,00

1.23.4.

МУШКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ “РАДНИЧКИ”

461.000,00

1.23.5.

РУКОМЕТНИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

455.000,00

1.23.6.

МУШКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ “СЛАВИЈА”

310.000,00

1.23.7.

РУКОМЕТНИ КЛУБ “ТАТРА”

104.000,00

1.23.8.

РУКОМЕТНИ КЛУБ “ПЕТРОВ-КАЋ”

1.24.

САВАТЕ

1.24.1.

САВАТЕ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.25.

САМБО

1.25.1.

1.26.

САМБО КЛУБ “ПАРТИЗАН”

81.000,00

123.000,00

128.000,00

СТОНИ ТЕНИС

1.26.1.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.26.2.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ “НОВИ САД”

387.000,00

1.26.3.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ “РАДНИЧКИ”

412.000,00

1.26.4.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ “ЧАРДА КОД БРАШЕ”

379.000,00

1.26.5.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ “EGYSEG”

1.26.6.

СПОРТСКО ДРУШТВО “ПАНОНИЈА”

1.27.

1.164.000,00

62.000,00
121.000,00

СТРЕЛИЧАРСТВО

1.27.1.

СТРЕЛИЧАРСКИ КЛУБ “НС 2002”

1.28.

СТРЕЉАШТВО

127.000,00

1.28.1.

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА “НОВИ САД 1790”

1.28.2.

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА “РАДИВОЈ ЋИРПАНОВ”

182.000,00

1.28.3.

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ “ТАТРА”

120.000,00

1.28.4.

СПОРТСКО ДРУШТВО “НИС РАФИНЕРИЈА НАФТЕ НОВИ САД”

71.000,00

1.28.5.

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

53.000,00

1.29.

1.820.000,00

ТEKВОНДО

1.29.1.

TAEKWON-DO KLUB “TAE KWON DO SPORTSKI CENTAR”

191.000,00

1.29.2.

TAEKWON-DO KLUB “NOVI SAD”

144.000,00

1.29.3.

TAE-KWON-DO KLUB “OLIMP”

127.000,00

1.29.4.

ТЕКВОНДО КЛУБ “ФАВОРИТ”

127.000,00

1.29.5.

TEKVONDO KLUB “VOJVODINA”

64.000,00
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ТЕНИС

1.30.1.

ТЕНИСКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

611.000,00

1.30.2.

ТЕНИСКИ КЛУБ “НОВИ САД 2002”

382.000,00

1.30.3.

ТЕНИСКИ КЛУБ “АS”

243.000,00

1.30.4.

ТEНИСКИ КЛУБ “ЕLITE”

159.000,00

1.30.5.

ТЕНИСКИ КЛУБ “RELAX”

60.000,00

1.31.

ТРИАТЛОН

1.31.1.

ТРИАТЛОН КЛУБ “DYNAMIC”

1.32.

ФУДБАЛ

160.000,00

1.32.1.

РАДНИЧКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “НОВИ САД”

889.000,00

1.32.2.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПРОЛЕТЕР”

859.000,00

1.32.3.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

495.000,00

1.32.4.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “МЕТАЛАЦ -МИЛАН ВИДАК” ФУТОГ

481.000,00

1.32.5.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ВЕТЕРНИК”

432.000,00

1.32.6.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ШАЈКАШ”

401.000,00

1.32.7.

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ЈУГОВИЋ”

397.000,00

1.32.8.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” НОВИ САД

357.000,00

1.32.9.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “INDEX”

337.000,00

1.32.10.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “БОРАЦ”

309.000,00

1.32.11.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ФРУШКОГОРАЦ”

240.000,00

1.32.12.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПЕТРОВАРАДИН”

234.000,00

1.32.13.

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “СЛАВИЈА”

233.000,00

1.32.14.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “КАБЕЛ” НОВИ САД

227.000,00

1.32.15.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ЈЕДИНСТВО”

227.000,00

1.32.16.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ФРУШКОГОРАЦ”

211.000,00

1.32.17.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ЖЕЛЕЗНИЧАР”

183.000,00

1.32.18.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “БАЧКА”

180.000,00

1.32.19.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ВИНОГРАДАР”

173.000,00

1.32.20.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ДИНАМО”

163.000,00

1.32.21.

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ЧЕНЕЈАЦ” ЧЕНЕЈ

133.000,00

1.32.22.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ Проф БОЛЕСНИКОВ”

44.000,00

1.32.23.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА “ТАНГО”

80.000,00

1.32.24.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА “КРУНА”

71.000,00

1.32.25.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА “ТЕЛЕП”

42.000,00

1.32.26.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА “АДИЦЕ”

40.000,00

1.33.

ХОКЕЈ НА ЛЕДУ

1.33.1.

ХОКЕЈ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

1.33.2.

ХОКЕЈ КЛУБ “НС СТАРС”

1.062.000,00
412.000,00
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ХОКЕЈ НА ТРАВИ
КЛУБ ХОКЕЈA НА ТРАВИ “ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” НОВИ САД

180.000,00

ЏИУ ЏИЦУ

1.35.1.

JU JUTSU KLUB “STUDENT”

81.000,00

1.35.2.

АИКИДО И ЈУ ЈУТСУ КЛУБ ВОЈВОДИНА НОВИ САД

86.000,00

1.36.

ЏУДО

1.36.1.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО КЛУБ “СЛАВИЈА”

1.550.000,00

1.36.2.

ЏУДО КЛУБ “ПАРТИЗАН”

1.548.000,00

1.36.3.

ЏУДО КЛУБ “БЕЗБЕДНОСТ”

431.000,00

1.36.4.

ЏУДО КЛУБ “ОМЛАДИНАЦ”

164.000,00

1.36.5.

ЏУДО КЛУБ “САЛАЈКА”

64.000,00

1.36.6.

ЏУДО КЛУБ “КЛИСА”

62.000,00

1.36.7.

JUDO&GYM CLUB “NOVI SAD”

61.000,00

1.37.

ШАХ

1.37.1.

НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ

687.000,00

1.37.2.

ШАХОВСКИ КЛУБ “ЈУГОВИЋ”

503.000,00

1.37.3.

ШАХОВСКИ КЛУБ “АГРОНОМ” НОВИ САД

467.000,00

1.37.4.

НОВОСАДСКИ ДЕЧЈИ ШАХОВСКИ КЛУБ “ШАХМАТНИ КРУЖОК”

467.000,00

1.37.5.

РАДНИЧКИ ШАХ КЛУБ “ДЕТЕЛИНАРА”

179.000,00

1.37.6.

ШАХОВСКИ КЛУБ “КРАЉИЦА”

152.000,00

1.37.7.

ШАХОВСКИ КЛУБ “МИХАИЛ ТАЉ”

71.000,00

1.37.8.

ШАХОВСКИ КЛУБ “БОРАЦ”

84.000,00

1.37.9.

ШАХ КЛУБ “ВОЈВОДИНА”

81.000,00

1.37.10.

ШАХОВСКИ КЛУБ “АДИЦЕ” НОВИ САД

76.000,00

1.37.11.

ШАХ КЛУБ “БУБАМАРА”

76.000,00

1.37.12.

ПИОНИРСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ “ПРОМОЦИЈА” НОВИ САД

73.000,00

1.37.13.

ШАХОВСКИ КЛУБ “EGYSEG”

72.000,00

1.37.14.

ШАХОВСКИ КЛУБ “ЈЕДИНСТВО”

71.000,00

1.37.15.

ШАХОВСКИ КЛУБ “ПЕНЗИОНЕР”

71.000,00

1.37.16.

ШАХОВСКИ КЛУБ “ЖЕЛЕЗНИЧАР” НОВИ САД

71.000,00

1.37.17.

ШАХОВСКИ КЛУБ “64”

70.000,00

1.37.18.

КАМЕНИЧКИ ШАХОВСКИ КЛУБ “ПРУЖЕНА РУКА”
- СРЕМСКА КАМЕНИЦА

66.000,00

УКУПНО 1. ПРОГРАМИ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ

69.060.500,00

“Школски спорт - темељ за развој свестране
личности у 2010. години”
“Акција шах у школе - шах као моћно средство
васпитања и обучавања деце”

Савез за школски спорт и
олимпијско васпитање Града Новог
Сада

Новосадски дечји шаховски клуб “
Шахматни кружок” Нови Сад

2.1.3

2.1.4.

Џудо клуб “ Партизан” Нови Сад

Самбо клуб “ Партизан” Нови Сад

Ватерполо клуб “Војводина”

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

УКУПНО 2. 2. РАД СА МЛАДИМ СПОРТСКИМ ТАЛЕНТИМА

“Рад са младим спортским талентима”

“Рад са младим спортским талентима”

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

9.200.000,00

7.000.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

1.000.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА

3.920.000,00

200.000,00

3.500.000,00

80.000,00

140.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА
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“Рад са младим спортским талентима”

“Припрема за балкански коњички шампионат”

Коњички клуб “Коњички центар
Новосадски сајам”

2.2.3.

јануар-септембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

“Формирање и рад селекција млађих категорија
клуба”

Одбојкашки клуб “Војводина”

2.2.2.

јануар-март 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар-јун и септембар-децембар 2010. године

март-мај 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

“Хокејашки камп за талентоване играче”

Хокеј савез Новог Сада

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2.2.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2. 2. РАД СА МЛАДИМ СПОРТСКИМ ТАЛЕНТИМА
НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

“Упознај стрељаштво - Победи себе”

Стрељачка дружина “Радивој
Ћирпанов”

2.1.2.

УКУПНО 2.1. ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

“Школско такмичење у спортском плесу - модерним
плесовима 2010”

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

Плесна асоцијација Новог Сада
“Dance sport”

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2.1.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2.1. ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

2. ПРОГРАМИ ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ
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III Рукометни турнир “Трофеј Будисаве”

“Лига карактера”
32 - међународни пионирски турнир “Футог 2010”

Омладински рукометни клуб
“Партизан”

Женски одбојкашки клуб “Футог”

Одбојкашки клуб “ВСТ”

Фудбалски клуб “Металац Милан Видак” Футог

Друштво “Распустилиште”

Клизачки клуб “Војводина”

Стрељачки клуб “Татра”

Кошаркашки клуб “Нови Сад”

Рукометни клуб “Југовић”

Спортски клуб “СМТ Детелинара”

Кошаркашки клуб “Sport’ s world”

Фудбалски клуб “Војводина”

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

100.000,00

јануар, јул, август и децембар 2010. године
мај 2010. године

“Другарство са лоптом на поклон”
28. Mеђународни меморијални фудбалски турнир
“Стеван Нештицки”

150.000,00

100.000,00

мај-јун 2010. године

800.000,00

1.500.000,00

50.000,00

400.000,00

100.000,00

150.000,00

450.000,00

50.000,00

150.000,00

80.000,00

200.000,00

300.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА
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“Little champions #7”

јануар-децембар 2010. године

“Рад са играчима пионирског узраста” (дечаци
рођени 2002. и 2003. године)

октобар 2010. године

“И пушка уме да буде друг”

јануар-јун и септембар-децембар 2010. године

јануар-март 2010. године

“Обука клизача и неклизача од І-ІV разреда основних школа на територији Новог Сада” и “Организација отвореног првенства Војводине у уметничком
клизању”

“Бесплатне школе кошарке”

јул 2010. године

јун 2010. године

мај-октобар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

Манифестација “Летње распустилиште 2010”

“Школа спорта - oдбојкe ЖОК Футог”

јануар-децембар 2010. године

“Фудбал - физичка активност деце од 5. до 14.
година у Каћу”

Фудбалски клуб “Каћ”

2.3.3.
фебруар-март 2010. године

јануар-јун 2010. године

“Образовање кроз спорт - Фер плеј школа”

Удружење грађана за промоцију
спорта “Play”

2.3.2.

јануар-децембар 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

“Спортске активности деце и омладине”

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

Окружни кошаркашки савез
Новог Сада

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2.3.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2.3. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
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Спортска асоцијација Новог
Сада

Рукометни савез Града
Новог Сада

Фудбалски клуб “Пролетер”

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

јануар-јун и септембар-децембар 2010. године
јануар-јун и септембар-децембар 2010. године

јул - август 2010. године

“Школа мини рукомета ГРС НС за децу школског
узраста”
“Међународни фудбалски турнир млађих селекција
“Гатеиз куп 2010” и Фудбалски сусрет градова
побратима Нови Сад и Темишвар”

јануар-децембар 2010. године

март-октобар 2010. године

“Школица спорта деце предшколског узраста”

“Обука непливача за ученике трећих разреда
основних школа Новог Сада”

“Петлићи у акцији”

Атлетски клуб “Војводина”

2.4.2.

“Пријатељство деце градова”

“Спортска сарадња са спортским организацијама
градова побратима Града Новог Сада”

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

фебруар и јул 2010. године

март и јун 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

2.5.2.

2.5.1.

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ
“Спортско рекреативне активности Савеза за спорт и
рекреацију инвалида Града Нови Сад у 2010. години”
“Спортско-рекреативне активности друштва за спорт и
рекреацију војних инвалида у 2010. години”

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

Савез за спорт и рекреацију
инвалида Града Новог Сада
Друштво за спорт и рекреацију
војних инвалида “Борац”

1.500.000,00
150.000,00

јануар-децембар 2010. године

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА У
ДИНАРИМА
јануар-децембар 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА

12.040.000,00

600.000,00

60.000,00

2.100.000,00

4.500.000,00

200.000,00
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РЕДНИ
БРОЈ

2.5. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УКУПНО 2.4. СПОРТСКА САРАДЊА СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДОВА ПОБРАТИМА ГРАДА

Женски одбојкашки клуб
“Војводина”

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2.4.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2.4. СПОРТСКА САРАДЊА СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДОВА ПОБРАТИМА ГРАДА

УКУПНО 2.3. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Пливачки клуб
“Професионал-про аква”

Удружење грађана “Phralipe Нови Сад”

2.3.17.

2.3.16.
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Друштво за спорт и рекреацију
инвалида “Лиман”
Спортско друштво глувих
“Полет”
Школско спортско друштво
“Милан Петровић”

Друштво за спорт и рекреацију
инвалида рада “Фрушка гора”
Стонотениски клуб инвалида
“Спин”

Инвалидско стрељачка
дружина “Стрелац - Нови Сад”
У.Г. ЕUprogress

“Спортска школа “Великог срца”

“Програм инвалидско стрељачке дружине “Стрелац Нови Сад” за 2010. годину”
“C.O.R.P.P. - EUprogress”
“Програм спортско-рекреативних активности Друштва
за спорт и рекреацију инвалида рада “Фрушка гора” за
2010. годину”
“Врхунски спорт особа са инвалидитетом стонотениског клуба “Спин” Нови Сад”
“Рекреативно спортске активности особа са
инвалидитетом у 2010. години Друштва за спорт и
рекреацију инвалида “Лиман” Нови Сад”
“Програм спортског друштва глувих “Полет” за 2010.
годину”

“Спортско рекреативно и вежбе у циљу унапређења
рехабилитације и социјално здравствене заштите”
“Позитиван утицај програма на социјализацију особа
са инвалидитетом”
“Традиционални међународни октобарски турнир
слепих”

Друштво за спорт и рекреацију
“Бољи живот” инвалида у
колицима и осталих Нови Сад
Друштво за спорт и рекреацију
слепих и слабовидих “Луј Брај”
Шаховски клуб слепих “АN
PASAN”

“II државно првенство будућих шампиона”
“Европска недеља мобилности и дан без аутомобила”

Бициклистички клуб
“Фрушкогорац”

2.6.2.

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

Плесни клуб “D dance” Нови
Сад

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

100.000,00

јануар-децембар 2010. године

септембар 2010. године

мај 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

150.000,00

јануар-децембар 2010. године

100.000,00

100.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА У
ДИНАРИМА

4.360.000,00

150.000,00

1.000.000,00

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

150.000,00

240.000,00
200.000,00

180.000,00

240.000,00

150.000,00

150.000,00

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године
јануар-октобар 2010. године

октобар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године
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2.6.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2.6. СП0РТСКА РЕКРЕАЦИЈА И "СПОРТ ЗА СВЕ"

УКУПНО 2.5. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОM

2.5.13.

2.5.12.

2.5.11.

2.5.10.

2.5.9.

2.5.7.
2.5.8.

2.5.6.

2.5.5.

2.5.4.

2.5.3.

“Програм спортско-рекреативних активности Друштва
за спорт и рекреацију инвалида рада “Бачка” за 2010.
годину”

Друштво за спорт и рекреацију
инвалида рада “Бачка”
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јануар-децембар 2010. године

Фестивал спорта “GYM FEST”
“Нови Сад - Таи чи град”
“Ветерански спорт у женској кошарци” и “Алпе Адриа
лига ветерана”
“Спортско рекреативно роњење у служби грађана
Новог Сада”

Фитнес клуб за ритмичку и
спортску гимнастику, аеробик и
плес fun fit kid “FANTASY”

Таи чи чуан клуб “СУН” Нови
Сад

Кошаркашки клуб ветерана и
ветеранки “Нови Сад”

Ронилачки клуб “Морнар”

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

јануар-децембар 2010. године
јануар-децембар 2010. године

“Спортски сусрети запослених жена у јавним
установама и предузећима Града Новог Сада”
“Пут којим се ретко иде Нови Сад - Хималаји 2010”
“Спортска рекреација и спорт за све”
Новогодишња и првомајска спортско рекреативна
акција
“Планинарење 2010”
VIII Буковачки маратон на Фрушкој гори
Спортско рекреативна акција “Пешачимо у природи”
“Пешачење у природи”
“Спортска рекреација и спорт за све”

Бициклистички клуб
“Меридијан”

Планинарско друштво
“Нафташ”

Планинарско друштво
“Пензионер”

Планинарско смучарско
друштво “Југодент”

Планинарско друштво “Вилина
водица” Буковац

Планинарско смучарско
друштво “Железничар”

Планинарско смучарско
друштво “Поштар” Нови Сад

Планинарско друштво “ГСП”

2.6.12.

2.6.13.

2.6.14.

2.6.15.

2.6.16.

2.6.17.

2.6.18.

2.6.19.

2.6.20.

јануар-децембар 2010. године

40.000,00

60.000,00

120.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

240.000,00

600.000,00

700.000,00

250.000,00

100.000,00

700.000,00
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септембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар и мај 2010. године

децембар 2010. године

јануар-март 2010. године

јануар-мај 2010. године

март-октобар 2010. године

“Рекреативно спортски сусрети младих Ромкиња”

Удружење за спортску
рекреацију “Радосно
детињство”

2.6.11.

март-октобар 2010. године

Бициклистички клуб “Елите”

Удружење грађана “Phralipe Нови Сад”

фебруар-октобар 2010. године

oктобар 2010. године

XVIII Бициклистичка трка аматера и ветерана
“Дунавски куп 2010”

2.6.10.

2.6.9.

јануар-јун 2010. године

“6тh FIMBA European Maxibasketball Championship in
Zagreb 2010”

Спортска организација
“Војводина-Нови Сад”
јул 2010. године

јануар-децембар 2010. године

“Организација такмичења за ветеране и рекреативце
у више спортова”

Спортско друштво “Панонија”

2.6.4.

јануар-децембар 2010. године

“Зонска такмичења у оквиру јубиларне X Спортске
олимпијаде радника Војводине”

Савез за спортску рекреацију
Нови Сад

2.6.3.

20. mart 2010.
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“Чувајмо наше воде”

Бриџ клуб “NS-1”

2.6.25.

2.6.26.

“Обрада спортских резултата”
“Евиденција активности чланова БСНС”
“Обрада спортских резултата”
“Међународни турнир Нови Сад Опен 2010”

Oкружни кошаркашки савез
Нови Сад

Бициклистички савез Новог
Сада

Стрељачки савез Града Новог
Сада

Ју јутсу савез Новог Сада

Веслачки клуб “Данубиус 1885”

Фудбалски савез Града Новог
Сада

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

“Прикупљање резултата - Израда службених
билтена”

јануар-децембар 2010. године

март-новембар 2010. године

април 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

240.000,00

400.000,00

200.000,00

80.000,00

160.000,00

240.000,00

240.000,00

80.000,00

600.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА

6.320.000,00

120.000,00

100.000,00

60.000,00

60.000,00

600.000,00

1.500.000,00
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Монографија Веслачког клуба “Данубиус 1885”

јануар-децембар 2010. године

“Обрада спортских резултата свих такмичења у
ортанизацији ОСНС”

Oдбојкашки савез Новог Сада

2.7.3.

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

“Обрада спортских резултата са такмичења у
организацији ГСТС Новог Сада”

Градски стонотениски савез
Новог Сада

2.7.2.

јануар-децембар 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

“Резултати Новосадског спорта у 2010 години”

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

Спортска асоцијација Новог
Сада

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

март-новембар 2010. године

август 2010. године

јануар-децембар 2010. године

јануар-март и октобар-децембар 2010. године

2.7.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2.7. ОБРАДА СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА

УКУПНО 2.6. СП0РТСКА РЕКРЕАЦИЈА И “СПОРТ ЗА СВЕ”

“Научите бриџ”

“Популаризација паинтбол спорта”

2.6.24.

“Спортска рекреација и спорт за све”

Ронилачки клуб “Danubiusspasilac”

Пењачки клуб “Адреналин”

2.6.23.

“Школа клизања- обука неклизача”
“Афирмација рекреативног спорта старијих особа за
грађанке Новог Сада”

Paintball klub “Zona adrenalina”

Хокеј клуб Н.С. “Старс”

Спортско рекреативни клуб
“Треће доба”

2.6.21.

2.6.22.
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Рукометни савез Града Новог
Сада

Карате савез Новог Сада
“Обрада спортских резултата свих такмичења у
организацији Г:Р:С.-Нови Сад”

“Припремне активности за организацију европског
шампионата за кадете и јуриоре у карате спорту и
Европског Купа за млађе сениоре у карате спорту”

јануар-децембар 2010. године

“Оспособљавање почетника за правилно коришћење
бицикла у тренажном процесу”

Спортска организација “Дубл”

Спортски клуб “Биатлон”

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

45.630.000,00
114.690.500,00

УКУПНО 2. ПРОГРАМИ ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

УКУПНО 1.-2.

810.000,00

60.000,00

280.000,00

120.000,00

120.000,00

200.000,00

30.000,00

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА

5.980.000,00

240.000,00

3.500.000,00
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УКУПНО 2.8. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ЈАВНИМ СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА

јануар-март и октобар-децембар 2010. године

април-октобар 2010. године

“Изборно такмичење сениора - лига шампиона,
Регионално првенство-Лига Север, Појединачно
јуниорско првенство У-18 и Куп Града Новог Сада”

Клуб спортских риболоваца
“Риболовац”

“Биатлон, скијашко трчање, стрељаштво”

мај-септембар 2010. године

“Лига одбојке на песку 2010 - Стритволеј Нови Сад
2010 - Мини одбојка на песку 2010”

Одбојкашки савез Новог Сада

2.8.3.

фебруар-мај 2010. године

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

мај 2010. године

Рагби клуб “Војводина”

2.8.2.

Спортско мачевање на јавним спортским теренима
Града Новог Сада

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ

јануар-децембар 2010. године

јануар-децембар 2010. године

Меморијал “Лука Марин”

Мачевалачки клуб “Мачеви и
маске” Нови Сад

СПОРТСКА ОДНОСНО ДРУГА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2.8.1.

РЕДНИ
БРОЈ

2.8. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ЈАВНИМ СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА

УКУПНО 2.7. ОБРАДА СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА

2.7.11.

2.7.10.

20. mart 2010.
Broj 10 – Strana 193.
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II. Уколико се приходи и примања буџета Града не
остварују у планираном износу, дотације за реализацију
програма редовних активности и програма посебних активности из тачке I. овог програма могу се утврдити и у
мањем износу од планираног.
III. Дотације за реализацију програма редовних
активности и програма посебних активности из тачке I.
овог програма, преносиће се спортским и другим
организацијама на основу уговора закљученог са
Градском управом за спорт и омладину (у даљем
тексту: Градска управа), сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета Града.
IV. Спортска, односно друга организација из тачке I.
овог програма, дужна је да у року од 30 дана од дана
реализације програма редовних односно посебних активности, Градској управи достави извештај о реализацији програма редовних односно посебних активности,
фотокопије комплетне документације о утрошеним
средствима оверене печатом спортске односно друге
организације, као и извод из банке о стању и променама средстава на свом рачуну.
V. Градска управа је обавезна да прати реализацију
програма редовних и посебних активности из тачке I.
овог програма и извршавање уговорених обавеза, и да
достави Градском већу Града Новог Сада годишњи извештај о њиховој реализацији.
VI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-66/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

20. mart 2010.
II

Програм обухвата изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање, набавку машина и опреме и нематеријалне имовине.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2010. годину, у укупном износу од 65.774.905,00 динара, а користиће се у складу
са оствареним приходима буџета, по приоритетима и
динамици утврђеним у овом програму.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених
Програмом су установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад ( у даљем тексту: Установе).
V
Установе доносе план јавних набавки и уз претходну
сагласност Градског већа Града Новог Сада, доносе одлуке о покретању поступака јавних набавки за које су
средства планирана у буџету, односно у Финансијском
плану Градске управе за културу за 2010. годину.
VI
Градска управа за културу (у даљем тексту: Градска
управа) одобраваће установама средства након спроведеног поступка јавне набавке, на основу њихових захтева уз које се доставља документација о уговореним
услугама изградње зграда и објеката, капиталном одржавању зграда и објеката, пројектном планирању, набављеним машинама и опреми и нематеријалној имовини, у складу са тромесечним плановима извршења
буџета.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII

124
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 93. седници од 18. марта 2010. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
I
Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад за 2010. годину (у даљем тексту: Програм),
који чини саставни део овог решења.

Установе подносе Градском већу Града Новог Сада и
Градској управи годишњи извештај о реализацији овог
програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно набављеној
опреми и нематеријалној имовини.
IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-25/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

20. mart 2010.
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, у износу од
65.774.905,00 динара, распоређују се по следећим наменама:
I економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевински објекти:
- економска класификација 5112 – Изградња зграда
и објеката – 1.680.000,00 динара,
- економска класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 4.937.000,00 динара,
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- економска класификација 5114 – Пројектно планирање – 3.846.000,00 динара,
II економскa класификацијa 512 – Машине и опрема:
- економска класификација 5121 – Опрема за саобраћај – 3.000.000,00 динара,
- економска класификација 5122 – Административна опрема – 34.590.000,00 динара,
- економска класификација 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт – 13.650.000,00 динара,
III економскa класификацијa 515 – Нематеријална
имовина:
- економска класификација 5151 – Нематеријална
имовина – 4.071.905,00 динара,
а по следећим приоритетима:

1.
Рб

Индиректни
корисник

Пфп

1.1. Позориште младих
335.02

Ек.
клас.

Опис

Намена за коју ће се
средства користити

Износ у
динарима

Замена електро-инсталација
Капитално одржавање у Малој сали, сцени и залеђу
5113
зграда и објеката
3.237.000,00

1.2. Позориште младих

335.03

5114 Пројектно планирање

1.3. Позориште младих
337.01

Нематеријална
5151
имовина

Израда пројектне
документације за санацију и
адаптацију Велике сале,
сцене и залеђа: електропројекат, идејни и главни
архитектонски пројекат,
грађевински пројекат,
пројекат водовода и
канализације, машински
пројекат и противпожарни
пројекат
Постављање спољашње
приступне рампе и
електричне покретне
платформе за особе са
инвалидитетом у главном
холу Позоришта младих

Укупно:

Планирано
време
реализације
март
(наставак
радова из
2009. године)

март
(наставак
радова из
2009. године)

946.000,00
март
(наставак
радова из
2009. године)
571.905,00
4.754.905,00

2.
Рб Индиректни корисник
2.1. Установа за израду
таписерија „Атеље 61“

Укупно:

Пфп

336.02

Ек.
клас.

Опис

Административна
5122
опрема

Намена за коју ће се
средства користити
Набавка и уградња
противпожарног система са
алармом и јављачем пожара

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

март
(наставак
радова из
152.810,00 2009. године)
152.810,00
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3.
Рб
3.1.

Индиректни корисник

Пфп

Ек.
клас.

Културни центар
Новог Сада
336.02

3.2. Културни центар
Новог Сада
336.04

5122

Опис

Административна
опрема

Намена за коју ће се средства
користити
Електронска и фотографска
опрема, комуникациона
опрема, опрема за
домаћинство и канцеларијски
намештај и опрема

Амбијенатална и програмска
расвета програмских простоОпрема за
ра, опрема за сценску расвету
5126 образовање, науку,
и сценска техника, додатна
културу и спорт
програмска опрема за уградњу
након реконструкције зграде

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације
април
-мај

34.197.190,00

април
-мај
13.650.000,00
47.847.190,00

4.
Рб

Индиректни корисник

4.1. Музеј Града Новог
Сада
4.2. Музеј Града Новог
Сада

Ек.
клас.

Опис

335.01

5112

Изградња зграда
и објеката

Адаптација „Великог ратног
бунара“

5113

Капитално
одржавање
зграда и објеката

Прикључење „воденог пута“
изложбеном простору Музеја
Града Новог Сада на
Петроварадинској тврђави

335.02

4.3. Музеј Града Новог
Сада

335.03

4.4. Музеј Града Новог
Сада

Намена за коју ће се средства
користити

Пфп

336.02

5114

5122

Пројектно
планирање

Износ у
динарима

јун-јул
1.680.000,00
јун-јул

1.700.000,00

Израда Главног пројекта за адаптацију атријума (лантерне, лифта,
унутрашњих фасада), Главног
пројекта за адаптацијау „Великог
ратног бунара“ и Главног пројекта
за адаптацију дела „воденог пута“
и прикључења кроз “водени пут“
„Великог ратног бунара“ изложбеном простору Музеја Града
Новог Сада на Петроварадинској
тврђави
2.900.000,00

Информатичка опрема, опрема
Административна за смештај музејских предмета и
опрема
излагање публикација и
сувенира

Укупно:

Планирано
време
реализације

април-мај

јун-јул

240.000,00
6.520.000,00

5.
Рб

Индиректни корисник

Пфп

5.1. Градска библиотека у
337.01
Новом Саду
Укупно:

Ек.
клас.

Опис

5151 Нематеријална имовина

Намена за коју ће се
средства користити
Набавка књига

Износ у
динарима

3.500.000,00
3.500.000,00

Планирано
време
реализације
октобар

20. mart 2010.
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6.
Рб Индиректни корисник

Пфп

Ек.
клас.

6.1. Градска библиотека у
336.01 5121
Новом Саду

Опрема за саобраћај

6.2. Историјски архив
Града Новог Сада

Опрема за саобраћај

336.01 5121

Намена за коју ће се
средства користити

Опис

Износ у
динарима

Набавка путничког возила
Набавка путничког караван
возила

Укупно:

Планирано
време
реализације

1.500.000,00

октобардецембар

1.500.000,00

октобардецембар

3.000.000,00
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На основу члана 36. Одлуке о остваривању права у
области социјалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”, број 46/2009), Градско веће Града Новог Сада, на 93. седници од 18. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ БОРАВКА ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “МИЛАН
ПЕТРОВИЋ” НОВИ САД, И У ДРУГИМ
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈУ
ОВАКАВ БОРАВАК
1. Утврђује се цена боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју у трајању од 11 сати дневно, у износу 38.438,00 динара месечно, по детету.
2. Дневна цена по детету утврђује се дељењем месечне цене по детету са бројем радних дана у месецу.
3. Цена боравка деце предшколског узраста са
сметњама у развоју из тачке 1. овог решења, примењиваће се почев од обрачуна за јануар 2010. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-36/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Нови Сад о промени назива организационе јединице
Градска телевизија “Аполо” у “Новосадска телевизија”,
коју је Управни одбор донео на 18. седници одржаној 3.
фебруара 2010. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-35/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

127
На основу члана 19. став 1. Одлуке о заштити од
елементарних и других већих непогода (“Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 13/2000 и 47/2006), Градско
веће Града Новог Сада, на 93. седници одржаној 18.
марта 2010. године, поводом разматрања Предлога решења о разрешењу и именовању члана Оперативног
штаба за одбрану од поплава изазваних унутрашњим
водама на територији Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ИЗАЗВАНИХ УНУТРАШЊИМ
ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

126
На основу члана 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар “Аполо” Нови Сад
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/2005 – пречишћен текст, 53/2008 и 4/2010), Градско веће Града Новог
Сада на 93. седници од 18. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа Градски информативни центар “Аполо”

I. АЛЕКСАНДРА МИОДРАГОВИЋ-ВУКАНИЋ, Градска
управа за комуналне послове, разрешава се дужности
члана Оперативног штаба за одбрану од поплава
изазваних унутрашњим водама на територији Града
Новог Сада, задуженог за сарадњу са предузећима и
другим организацијама које учествују у одбрани од
поплава.
II. АЛЕКСАНДАР БАЉАК, Градска управа за
комуналне послове, именује се за члана Оперативног
штаба за одбрану од поплава изазваних унутрашњим
водама на територији Града Новог Сада, задуженог за
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сарадњу са предузећима и другим организацијама које
учествују у одбрани од поплава.
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-650/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

20. mart 2010.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ
АФИРМАЦИЈИ УМЕТНИЧКОГ И КУЛТУРНОГ
СТВАРАЛАШТВА
I. У Решењу о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката који својим
квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 3/2008 и 27/2009), тачка III, мења се и гласи:
"III. Комисија има председника и осам чланова."
II. Тачка IIIa мења се и гласи:

Градоначелник

128
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих "Меланије Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин" у
Новом Саду ("Службени лист Општине Нови Сад, број
11/78 и "Службени лист Града новог Сада", број
49/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за унапређење вокалне уметности младих "Меланије Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин" у Новом Саду за 2010. годину, који је донео Управни одбор Фонда
за унапређење вокалне уметности младих "Меланије
Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин" у Новом Саду, на X седници одржаној 23. фебруара 2010.
године
II

"IIIа Председнику и члановима Комисије, који нису
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени у Градској управи, за рад у Комисији припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а члановима у
висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у
току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница."
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2010-659-II
15. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-52/2010-II
18. март 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
18/2009 и 7/2010), Градоначелник Града Новог Сада доноси
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На основу члана 12. став 2. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
18/2009 и 7/2010), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ
ДОПРИНОСЕ АФИРМАЦИЈИ УМЕТНИЧКОГ И
КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА

20. mart 2010.
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I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката
који својим квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва:
- Председник:
1. НЕНАД ОСТОЈИЋ, професор Академије уметности у Новом Саду
- Заменик председника:
ЈУГОСЛАВ КРАЈНОВ, глумац
- Члан:
2. ТИМЕА КАЛМАР, виолончелисткиња
- Заменик члана:
ИМРЕ ЛАКАТОШ, виолиниста
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3. СЛОБОДАН НИНКОВИЋ, глумац
4. АНА ХРЋАН ЛЕСКОВАЦ, директорка Установе за
културу, информисање и образовање Културноинформативни центар "Кисач", Кисач
5. АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, в.д. управника
Српског народног позоришта, Нови Сад
6. СИЛАРД АНТАЛ, режисер на Академији уметности у Новом Саду
7. ЛАСЛО БЛАШКОВИЋ, књижевник, директор Културног центра Новог Сада
8. Мр МИЛОШ ВУЈАНОВИЋ, доцент на Академији
уметности у Новом Саду
9. Мр РАДМИЛА РАКИН МАРТИНОВИЋ, директорка
Музичке школе "Исидор Брајић"

- члана:
СИЛАРД АНТАЛ, режисер на Академији уметности у Новом Саду

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

- Заменик члана:
СЛОБОДАН НИНКОВИЋ, глумац
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2010-660-II
15. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
18/2009 и 7/2010), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ
ДОПРИНОСЕ АФИРМАЦИЈИ УМЕТНИЧКОГ И
КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА
I. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката који својим квалитетом доприносе
афирмацији уметничког и културног стваралаштва именују се:
- За председника:
1. МАРИЈА ВРЕБАЛОВ, заменица председника Скупштине Града новог Сада
- За чланове:
2. НЕНАД ОСТОЈИЋ, професор Академије уметности у Новом Саду

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2010-661-II
15. март 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/2008), а у вези са чланом 8. Одлуке
о организовању Центра за социјални рад Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/92,
16/93, 21/93 и 10/04), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА БРОЈ И
СТРУКТУРУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Даје се сагласност на потребан број и структуру
запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ради обављања послова у области социјалне заштите
утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 и
115/2005), Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 46/2009), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга (“Службени лист Града Новог Сада”, број
11/95), Одлуком о располагању средствима стамбеног
фонда Града и решавању стамбених потреба (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/2000 и 8/2001), а према следећој табели:

ПОСЛОВИ НА УТВРЂИВАЊУ ПРАВА

Помоћник директора

Секретар

Психолог

Педагог

Дипл. социјални радник

Правник

Социолог

Информатичар

Референт плана и анализе економиста

Референт за набавке и стамбена
питања корисника

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

1.

Ред.
број

1

1

1

2
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стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање две године

стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области рачунарске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области социолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године

2

4

стечено високо образовање из научне области политичке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

1

2

1

1

Број
изврш.

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области психолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године

стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године

СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
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Обрачунски радник

Административни радник

Референт за здравствену заштиту
корисника

Возач - курир

Дактилограф

Спремачица

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У
ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

Дефектолог

Педагог

Психолог

Дипл. социјални радник

Медицинска сестра - васпитач

Домар - магационер

Главни кувар

Кувар

Вешерка

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

УКУПНО

Књиговођа финансијског
књиговодства

1.11.

средња школа у трајању од три године

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

средња школа у трајању од четири године

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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средња школа у трајању од четири године, медицинског смера

1

1

стечено високо образовање из научне области психолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године
стечено високо образовање из научне области политичке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

1

2

23

1

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области специјалне едукације и рехабилитације на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

основна школа

1

1

средња школа у трајању од четири године
основна школа и дактилографски курс

1

1

1

1

средња школа у трајању од четири године

средња школа у трајању од четири године, економског смера

средња школа у трајању од четири године, економског смера

средња школа у трајању од четири године, економског смера
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Спремачица

2.11.

ПРИХВАТИЛИШТЕ СА ПРИХВАТНОМ
СТАНИЦОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“СИГУРНА КУЋА”

Руководилац Одељења

Психолог

Педагог

Дипл. социјални радник

Васпитач I

Васпитач II

Руководилац Службе за пом. техн.
послове

Медицинска сестра - васпитач

Референт заштите од пожара

Домар - магационер

Возач - курир

Радник обезбеђења

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

УКУПНО

Помоћна радница у кухињи - сервирка

2.10.

средња школа у трајању од три године

средња школа у трајању од четири године

1

1

0,5

1

средња школа у трајању од четири године
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средња школа у трајању од четири године

5,5

средња школа у трајању од четири године, медицинског смера

1

3

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
две године
ВКВ радник

4

стечено високо образовање из научне области физичког васпитања и спорта на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

1

1

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године
стечено високо образовање из научне области политичке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

1

1

9

1

0,5

стечено високо образовање из научне области психолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке, или психолошке науке, на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

основна школа

основна школа
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Кувар

Помоћна радница у кухињи - сервирка

Спремачица

3.15.

3.16.

3.17.

Психолог

Педагог

Дипл. социјални радник

Дипломирани економиста

Обрачунски радник

Возач

Домаћица

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

средња школа у трајању од три године

средња школа у трајању од четири године

средња школа у трајању од четири године, економског смера

7

1

1

0,5

0,5

1

стечено високо образовање из научне области политичке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

1

1

1

25

2

0,5

0,5

0,5

0,5

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области психолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године

стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године

основна школа

основна школа

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

средња школа у трајању од три године
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УКУПНО

Руководилац Одељења

ПРИХВАТИЛИШТЕ СА ПРИХВАТНОМ
СТАНИЦОМ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЧНИМ
НАСИЉЕМ “СИГУРНА ЖЕНСКА
КУЋА”

4.1.

4.

Главни кувар

3.14.

УКУПНО

Вешерка

3.13.

20. mart 2010.
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Педагог

5.2.

Дипломирани економиста

Возач - курир

6.2.

6.3.

74

1

средња школа у трајању од четири године, економског смера

УКУПНО

Обрачунски радник за друга права из
области социјалне заштите

7.2.

1

стечено високо образовање из научне области политичке науке на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање две
године

2

Социјални радник на пословима
заштићеног становања

7.1.

0,5

средња школа у трајању од четири године

2

0,5

1

6

3

3

стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области психолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године

УКУПНО

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

7.

УКУПНО

Педагог

ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ
СТАРАЊА У СТАНОВИМА КОЈИМА
РАСПОЛАЖЕ ГРАД

6.1.

6.

Психолог

5.1.

УКУПНО

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И
ПОРОДИЦУ

5.
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II. Запослени из тачке I. поглавље 3. подтачка 3.10. и
подтач. 3.13.-3.17. овог решења који обављају послове
за Прихватилиште са прихватном станицом за децу и
омладину “Сигурна кућа”, и запослени из тачке I. поглавље 4. подтач. 4.5.-4.8. овог решења који обављају
послове за Прихватилиште са прихватном станицом за
жене и децу угрожене породичним насиљем “Сигурна
женска кућа”, финансираће се из цене смештаја.
III. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који
се финансирају из буџета Града Новог Сада, број 557/2009-II од 27. јануара 2009. године.
IV. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-42/2010-II
10. март 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

133
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 14. Одлуке о јавном превозу путника (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/98,
15/98, 10/99, 10/2001, 23/2001 и 47/2006), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 12,
ЦЕНТАР – ТЕЛЕП
I. Мења се део трасе линије јавног градског превоза
путника број 12, Центар – Телеп, од раскрснице Улице
Фејеш Кларе и Сомборског булевара, тако да се у измењеном делу, у оба смера, траса пружа Улицом Фејеш
Кларе, Сомборским булеваром и Булеваром кнеза Милоша до привремене окретнице на продужетку Булевара Јована Дучића.
II. Одређују се аутобуска стајалишта:
1. у смеру А, од центра ка Телепу:
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Улицом Фејеш Кларе;
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Улицом Сентелеки Корнела;
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- у Сомборском булевару, након раскрснице са Улицом Илариона Руварца;
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Дрварском улицом;
2. у смеру Б, од Телепа ка центру:
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Футошким путем;
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Дрварском улицом;
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Улицом Илариона Руварца;
- у Сомборском булевару, након раскрснице са Улицом Сентелеки Корнела;
- у Улици Фејеш Кларе, након раскрснице са Сомборским булеваром.
III. Укидају се аутобуска стајалишта за линију јавног
градског превоза путника број 12 у Улици Петефи Шандора у Новом Саду.
IV. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да:
- према Пројекту техничког регулисања саобраћаја
број 4728 од 27. јануара 2010. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, изгради и обележи аутобуска стајалишта из тачке II. овог решења,
- уклони хоризонталну и вертикалну саобраћајну
сигнализацију за аутобуска стајалишта из тачке
III. овог решења, и стајалишне површине доведе у
првобитно стање.
V. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” Нови Сад, да:
- на аутобуским стајалиштима из тачке II. овог решења, постави стајалишну таблу са назнаком
BUS, изводом из реда вожње и називом стајалишта, надстрешницу и корпу за отпатке,
- са аутобуских стајалишта из тачке III. овог решења, уклони стајалишну таблу, надстрешницу и
корпу за отпатке.
VI. Рок за извршење овог решења је 29. март 2010.
године.
VII. 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-34-1294/2010
15. март 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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128

120

121
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123
124

125
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Правилник о начину и поступку доделe
средстава из буџета Града Новог Сада
за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у
кући, критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања
права на доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за програме у области спорта
Програм финансирања потреба у области спорта за 2010. годину са Програмом
Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2010. годину са
Програмом
Решење о утврђивању цене боравка
деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи за основно и средње образовање “Милан Петровић”
Нови Сад, и у другим основним школама које организују овакав боравак
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа
Градски информативни центар “Аполо”
Нови Сад о промени назива организационе јединице Градска телевизија
“Аполо” у “Новосадска телевизија”
Решење о разрешењу и именовању члана Оперативног штаба за одбрану од поплава изазваних унутрашњим водама на
територији Града Новог Сада
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и структуру запослених у Центру за социјални рад града новог сада који се
финансирају из буџета Града Новог
Сада

199

Градска управа за саобраћај и путеве
197

133

Решење о измени дела трасе линије
јавног градског превоза путника број
12, Центар – Телеп

205

197

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
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, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
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.

