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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници
од 4. септембра 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/14), у
тачки III, износ: „117.468.100,00 динара“, замењује се износом: „115.243.393,00 динара“, износ: „100.545.800,00
динара“, замењује се износом: „95.212.055,60 динара“ и
износ: „16.922.300,00 динара“, замењује се износом:
„20.031.337,40 динара“.
II
Програм инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014. годину, који
је саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2014. годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ
I Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град
Нови Сад у укупном износу од 115.243.393,00 динара,
односно средства из буџета, у износу од 95.212.055,60
динара и средства из додатних прихода корисника у
износу од 20.031.337,40 динара, распоређују се по следећим
наменама:
1. економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевински
објекти - 45.583.000,00 динара, и то:
износ од 45.553.000,00 динара - средства из буџета
и износ од 30.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,

примерак 120,00 динара

- економска класификација 5113 – Капитално
одржавање зграда и објеката – 36.630.000,00
динара, и то: износ од 36.600.000,00 динара средства из буџета и износ од 30.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5114 – Пројектно
планирање – 8.953.000,00 динара
- средства из буџета,
2. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема
– 59.475.071,40 динара, и то:
износ од 42.376.284,00 динара - средства из буџета
и износ од 17.098.787,40 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5121– Опрема за
саобраћај - 9.650.000,00 динара, и то: износ
од 7.500.000,00 динара - средства из буџета и
износ од 2.150.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5122 – Административна опрема – 26.992.659,14 динара, и то:
износ од 16.396.284,00 динара - средства из
буџета и износ од 10.596.375,14 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5125 – Медицинска
и лабораторијска опрема – 275.000,00 динара
- средства из буџета,
- економска класификација 5126 – Опрема за
образовање, науку, културу и спорт – 17.677.412,26
динара, и то: износ од 15.975.000,00 динара
- средства из буџета и износ од 1.702.412,26
динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5128 – Опрема за
јавну безбедност – 2.480.000,00 динара, и то:
износ од 2.230.000,00 динара - средства из
буџета и износ од 250.000,00 динара – средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5129 – Опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 2.400.000,00 динара - средства из
додатних прихода корисника,
3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална имовина – 8.395.321,60 динара, и то: износ од 7.282.771,60
динара - средства из буџета и износ од 1.112.550,00
динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5151 - Нематеријална
имовина – 8.395.321,60 динара, и то: износ од
7.282.771,60 динара - средства из буџета и износ од 1.112.550,00 динара - средства из додатних прихода корисника, и
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4. економскa класификацијa 523 – Залихе робе за
даљу продају - 1.790.000,00 динара - средства из
додатних прихода корисника,

10. септембар 2014.

- економскa класификацијa 5231 – Залихе робе
за даљу продају - 1.790.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника.

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

„Новосадско
1.1 371.01 5113 позориштеÚjvidéki Színház“

1.2 371.01 5113

Позориште
младих

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Замена крова изнад
Велике сале
Санација и адаптација
електроинсталација у
простору Велике сале,
као и у свим просторијама које су у функционалној вези или су увезане електричном
инсталацијом са
Великом салом

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства
из додатних
прихода

3.000.000,00

Укупна
средства

3.000.000,00

Санација и адаптација
електроинсталација у
простору Велике сале,
као и у свим простори33.600.000,00 јама које су у функционалној вези или су увезане електричном
инсталацијом са
Великом салом

30.000,00 33.630.000,00

36.600.000,00

30.000,00 36.630.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

Израда пројектно-техничке документације за доградњу и
адаптацију централног
објекта у Дунавској бр.
1 у Новом Саду

4.000.000,00

4.000.000,00

Израда идејног пројеЗавод за заштиту
кта обележавања објеспоменика
2.2 371.02 5114
ката и простора на
културе Града
Петроварадинској
Новог Сада
тврђави

1.203.000,00

1.203.000,00

Израда пројектно-техничке документације и стручни
надзор над радовима
на замени крова изнад
Велике сале

150.000,00

150,000,00

Израда пројектне документације за санацију
и адаптацију електроинсталација у Великој
сали и стручни
надзор

1.400.000,00

1.400.000,00

200.000,00

200.000,00

Градска
2.1 371.02 5114 библиотека у
Новом Саду

„Новосадско
2.3 371.02 5114 позориштеÚjvidéki Színház“

2.4 371.02 5114

Позориште
младих

Установа за културу, информисање и образо2.5 371.02 5114 вање Културноинформативни
центар ”Младост“
Футог

Израда пројектно-техничке документације за уградњу
система вентилације
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Установа за културу, информисање и образо2.6 371.02 5114 вање Културноинформативни
центар „Кисач“
Кисач

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Израда пројектно -техничке документације
за изградњу бине и
амфитеатра за потребе
организовања дечијег
фолклорног фестивала Злата брана

Укупно:
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2.000.000,00

2.000.000,00

8.953.000,00

8.953.000,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

3.1 372.01 5121

Индиректни
корисник

Средства из
буџета

Завод за заштиту
споменика
културе Града
Новог Сада

„Новосадско
3.2 372.01 5121 позориштеÚjvidéki Színház“
3.3 372.01 5121

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Позориште
младих

Набавка теретног
возила (камион) и
микробуса (комби)

4.000.000,00

Набавка комби возила

3.000.000,00

Установа за културу, информисање и образо3.4 372.01 5121 вање КултурноНабавка аутомобила
информативни
центар „Младост“
Футог
Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка теренског
возила

2.000.000,00 2.000.000,00

Набавка теретног
возила и микробуса

100.000,00

Набавка комби возила 50.000,00

4.100.000,00

3.050.000,00

500.000,00

500.000,00

7.500.000,00

2.150.000,00 9.650.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Музеј Града
4.1 372.02 5122
Новог Сада

Набавка склопивих
столица, тепиха, тепихстаза, рачунара, лаптопова, штампача,
скенера, фото-апарата,
ТА пећи, уљних радијатора, усисивача,
решоа и електричних
шпорета

Градска
4.2 372.02 5122 библиотека у
Новом Саду

Набавка: скенера, штампача мултифункцијских, ласерских и бар
код читача, меморија,
апарата за напајања и
монитора, клима уређаја, телефонских апарата, усисивача и тепих
стаза, као и скенера
за дигитализацију
културне баштине

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка тепих-стаза,
писаћих машина,
770.000,00 уљних радијатора,
грејалица, решоа

Набавка чивилука,
ормана, витрина,
компјутерских и
1.595.784,00 радних столова и
столица

Средства
из додатних
прихода

100.000,00

Укупна
средства

870.000,00

176.523,61 1.772.307,61
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Набавка опреме за
дигитализацију - скенера са софтвером, рачунара, ормана, клуб
Историјски архив
стола, клуб фотеља,
4.3 372.02 5122 Града Новог
столица за истражиСада
ваче, чивилука, апарата за кафу, фотоапарата и GPS – пратећег система

Набавка шпорета,
усисивача, клима
1.854.000,00 уређаја, рачунара и
преносивих лампи

Набавка рачунара,
штампача, екстерне
меморије, телевизора
са аудио-визуелном
опремом, 3Д скенера,
фотоапарата, ормана,
столова, столица,
полица, GPS –
уређаја, фрижидера,
фотоапарата, скенера
и лаптоп рачунара

Завод за заштиту
споменика
4.4 372.02 5122
културе Града
Новог Сада

4.7 372.02 5122

4.8 372.02 5122

244.495,53 2.098.495,53

8.216.750,00 8.216.750,00

Набавка рачунара,
лап топа и скенера,
радних столица, веш
машине, машине за
прање веша, машине
за сушење веша и
пегле

Набавка рачунара, лап
топа, скенера и
390.000,00 канцеларијског
намештаја-столова

321.000,00

711.000,00

Позориште
младих

Набавка рачунарске
опрема

Набавка
канцеларијског
намештаја, фотографске опреме (видео
399.000,00
камере), уградне
опреме (клима уређаји)
и опреме за
домаћинство

568.056,00

967.056,00

Стеријино
позорје

Набавка: ормана, столова и столица, телефонске централе, фотоапарата, фотокопир/
штампача, мултифункционалног уређаја
штампач/скенер,
опреме за wireless –
интернет везу

875.000,00

Културни центар
Новог Сада

Набавка опреме за
дигитализацију
културне баштине

„Новосадско
4.5 372.02 5122 позориштеUjvideki Szinhaz“

4.6 372.02 5122
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Установа за
израду
4.9 372.02 5122
таписерија
„Атеље 61“

Набавка: лап-топ
рачунара, скенера/
штампача, радних
столова и столица,
пројектора и платна

Набавка намештаја и
уградне опреме за
5.000.000,00 опремање архивског
простора, набавка blu
ray плејера

192.500,00

875.000,00

319.550,00 5.319.550,00

192.500,00
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Набавка: канцеларијске
опреме (ормана, полица, столова, столица,
комода, фотеља), рачунарске опреме (мониУстанова за кул- тори, тастатуре, штамтуру, информиса- пачи), опрема за домање и образовање ћинство и угоститељ4.10 372.02 5122
Културно-инфор- ство (посуде за припремативни центар мање и одлагање хране,
„Младост“ Футог усисивача, апарата за
кафу, грталица за снег,
косилице), електронске опреме, опреме за
уградњу система
вентилације
Установа за културу, информисање и образо4.11 372.02 5122 вање Културноинформативни
центар „Кисач“
Кисач

Набавка фотокопир
апарата

Укупно:

Набавка: канцеларијске,
рачунарске, електронске и опреме за угости5.200.000,00
тељство
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650.000,00 5.850.000,00

120.000,00

120.000,00

16.396.284,00

10.596.375,14 26.992.659,14

5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

5.1 372.03 5125

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка дигестора,
комора за сушење,
конзерваторског лавабоа, каде од безкиселинске пластике и
сушилице за текстил

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

275.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

6.1 372.04 5126

Индиректни
корисник
Музеј Града
Новог Сада

Градска
6.2 372.04 5126 библиотека у
Новом Саду

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка изложбених
витрина
Набавка полица, ормамана, застакљених
витрина, пултова за
библиотекаре, читалачких столова и столица у библиотечким
огранцима, сточића и
столица за децу,
табуреа.

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

150.000,00

150.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
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„Новосадско
6.3 372.04 5126 позориштеÚjvidéki Színház“

6.4 372.04 5126

Позориште
младих

6.5 372.04 5126

Културни центар
Новог Сада

6.6 372.04 5126

Установа за
израду
таписерија
„Атеље 61“
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Набавка тонске опреме,
микрофона, професионалних торби и кофера за опрему, рачунарске опреме за репродук цију тона и расвете
и видео опреме

1.490.000,00

Набавка микрофонских
бежичних бубица и
пројектора

3.300.000,00

1.490.000,00

Набавка сценске
опреме
Набавка сијалица за
пројектор infocus
3188hd и за видео
пројектор infocus 1600
ansi lumena

Набавка шиваће
машине

Установа за
културу,
информисање и
образовање
6.7 372.04 5126
Културноинформативни
центар
„Младост“ Футог

Набавка: опреме за
расвету и озвучење,
рекламних паноа,
опреме за филмске
пројекције, опреме за
Галерију (постаменти,
рамови, панои, штафелаји, стаклене витрине),
за надоградњу и наткривање покретне бине,
народних ношњи и
музичких инструмената

Установа за културу, информисање и образо6.8 372.04 5126 вање Културноинформативни
центар „Кисач“
Кисач

Набавка опреме за
озвучење

Укупно:

10. септембар 2014.

986.235,14 4.286.235,14

66.177,12

35.000,00

66.177,12

35.000,00

Набавка: народних
8.000.000,00 ношњи и музичких
инструмената

650.000,00 8.650.000,00

500.000,00

500.000,00

15.975.000,00

1.702.412,26 17.677.412,26

7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

7.1 372.05 5128

Индиректни
корисник

Набавка аутоматског
Историјски архив
система за дојаву
Града Новог Сада
пожара

„Новосадско
7.2 372.05 5128 позориштеÚjvidéki Színház“
7.3 372.05 5128

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Позориште
младих

Установа за културу, информисање и образовање
7.4 372.05 5128
Културно-информативни центар
„Кисач“ Кисач
Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

250.000,00

250.000,00

Набавка система за
видеонадзор

230.000,00

230.000,00

Набавка противпожарних апарата

Набавка паник лампи,
150.000,00 противпожарних апарата и HTZ опреме

Набавка аутоматског
система за дојаву пожара, опреме за противнпровалну заштиту и
громобранске инсталације

250.000,00

400.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

2.230.000,00

250.000,00 2.480.000,00

10. септембар 2014.
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8. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

8.1 372.06 5129

8.2 372.06 5129

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Завод за заштиту
споменика културе Града Новог
Сада

Набавка приколице

Позориште
младих

Набавка каскадне конструкције за седишта,
столарске машине,
апарата за варење,
брусилице, бушилице,
хоблерице и шлајферице.

Укупно:

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

2.000.000,00 2.000.000,00

400.000,00

400.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00

9. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка књига и
Градска
остале некњижне
9.1 373.01 5151 библиотека у
грађе и лиценцираног
Новом Саду
софтвера
Историјски архив Набавка књига за
9.2 373.01 5151
Града Новог Сада архивску библиотеку
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Завод за заштиту
споменика култу- Набавка програма
9.3 373.01 5151
ре Града Новог
AUTO-CAD
Сада
Културни центар Набавка књига и откуп
Новог Сада
ауторских права
Установа за културу, информисање и образо9.5 373.01 5151 вање Културноинформативни
центар „Младост“
Футог
Укупно:
9.4 373.01 5151

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка књига и
6.272.771,60 остале некњижне
грађе

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

612.550,00 6.885.321,60

110.000,00

110.000,00

Набавка софтверског
пакета ИМУС за по требе дигитализације
400.000,00
200.0000.00
документације о неповратном културном
наслеђу Завода

600.000,00

500.000,00

500.000,00

Набавка компјутерских
програма

7.282.771,60

300.000,00

300.000,00

1.112.550,00 8.395.321,60

10. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Установа за
културу, информисање и образо10.1 374.01 5231 вање Културноинформативни
центар „Младост“
Футог
Установа за културу, информисање и образовање
10.2 374.01 5231
Културно-информативни центар
„Кисач“ Кисач
Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Залихе робе за даљу
продају

Залихе робе за даљу
продају

Средства
из додатних
прихода

Укупна
средства

1.400.000,00 1.400.000,00

390.000,00

390.000,00

1.790.000,00 1.790.000,00

„
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 418-9/2014-63/1-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. септембар 2014.

3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог
Сада", а примењиваће се од 1. септембра 2014.
године до 31. августа 2015. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-1581/2014-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно и физичко лице ("Службени лист
Града Новог Сада", број 37/14), Градско веће Града Новог
Сада, на 146. седници од 4. септембра 2014. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ МEСЕЧНОГ ИЗНОСА
ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ НА ИМЕ НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО
ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
1. Утврђује се месечни износ финансијске помоћи
породици са децом на име накнаде дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице, по детету према
врсти боравка, и то:
- 15.504,79 динара за целодневни боравак узраста од једне до три године, у трајању од 11 сати
дневно,
- 10.629,11 динара за целодневни боравак узраста од три до седам година, у трајању од 11
сати дневно,
- 4.163,07 динара за полудневни боравак са
ужином, у трајању од 5 сати дневно,
- 3.828,67 динара за полудневни боравак без
ужине, у трајању од 5 сати дневно.
2. Дневни износ помоћи по детету утврђује се дељењем
месечног износа по детету, из тачке 1. овог решења,
са бројем радних дана у месецу.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2014. годину ("Службени лист Града Новог Сада",
бр.70/13 и 37/14) на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 146. седници
од 4. септембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе ("Службени лист Града Новог Сада" број
7/14), тачка III мења се и гласи:
"III
Средства за реализацију Програма за основне школе
обезбеђују се из прихода из буџета Града Новог Сада за
2014. годину у износу од 147.810.469,20 динара и из
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу
од од 41.615.000,00 динара, што укупно износи 189.425.469,20
динара и користиће се у складу са оствареним приходима у буџету."
II
Програм инвестиционих активности за основне школе
за 2014. годину, који је саставни део решења, мења се и
гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани износ
у динарима

1.1.

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Прва фаза надоградње зграде у Ченејској улици

21.820.400,00

1.2.

O.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

Прва фаза изградње фискултурне сале и
доградњe школе

15.000.000,00

10. септембар 2014.
1.3.
1.4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

O.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Прва фаза надоградње школе

O.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

Изградња прикључка на дистрибутивни систем
електричне енергије за новоизграђену
фискултурну салу на Ченеју
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Укупно:

20.000.000,00
179.600,00
57.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани
износ у
динарима

2.1.

О.Ш. „Јован Дучић“
Петроварадин

Замена 2 горионика на гасним котловима у
Прерадовићевој 6 по налогу инспектора за
заштиту животне средине

749.592,00

O.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад

- Адаптација велике школе (раван кров, ходници,
подови, инсталације)
- Радови на инвестиционом одржавању мале
школе у Др.Илије Ђуричића (инсталације,
санитарни чворови, олуци)

2.2

2.3.

O.Ш. „Десанка Максимовић“
Футог

2.4.

O.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови
Сад

- Санација санитарног чвора по налогу санитарног
инспектора
- Замена обе пумпе централног грејања
- Санација санитарних чворова по налогу
санитарног инспектора
- Радови на инвестиционом одржавању крова

5.872.932,53
6.000.000,00
999.620,48
147.000,00
1.724.258,79
4.000.000,00
294.060,00

O.Ш. „Петефи Шандор“ Нови
Сад

- Реконструкција дела електроинсталација
- Реконструкција мреже водовода и
канализације

2.6.

O.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

- Замена дотрајале фасаде и спољашње браварије
ради побољшања енергетске ефикасности
19.980.088,80
- Аутоматизација топлотне подстанице ради
уштеде енергије
453.744,00

2. 7.

O.Ш. „Мирослав Антић“ Футог

Санација равног крова

3.240.000,00

O.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад

- Радови на инвестиционом одржавању - хаварија
на делу крова.
- Постављање ограде око спортског терена

475.770,00

2. 8.
2. 9.

О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Санација крова, и посебно лучног крова
фискултурне сале

9.260.972,80

2. 10.

О.Ш. „С. Марковић Тоза“ Нови
Сад

Санација подова

2.493.462,00

2. 11. О.Ш. „Свети Сава“ Руменка

- Хаваријска санација котлова
- Санација на хаварији дела равног крова

460.462,00
475.290,00

2. 12. О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ

- Хаварија котла у старој школи
467.472,00
- Радови на инвестиционом одржавању дела
електроинсталација, ревитализација хидрантске
мреже, грејне мреже и др.у сва три објекта школе, а 2.000.000,00
по Решењу противпожарне инспекције

2. 5.

2. 13.

О.Ш. „Милош Црњански“ Нови Отклањање хаварије на канализацији
Сад

1.799.916,60

473.832,00

478.188,00

2. 14. О.Ш. „Иво Андрић“ Будисава

Санација квара на електроинсталацијама

472.915,00

2. 15. O.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

Санација анекса уз фискултурну салу после
прокишњавања истог

464.300,00
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O.Ш. „Коста Трифковић“ Нови
2. 16.
Сад
2. 17.

Ш.О.О.В.О.“Свети Сава“ Нови
Сад

2. 18. О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ

- Санација хаварије на електроинсталацијама
- Постављање плитког косог крова на старом делу
објекта школе, од пластифицираног трапезастог
лима, на постојећи раван кров

10. септембар 2014.
438.750,00
2.855.755,00

Санација хаварије у санитарном чвору

329.408,00

Отклањање хаварије на канализацији у
санитарним чворовима и кухињи

479.388,00

- Рад на санацији хаварије котлова
- Радови на инвестиционом одржавању комплетне
фасадне столарије (замена) и дела крова

2. 19.

О.Ш.„Ј.Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

2.20.

О.Ш. „۲۲ АВГУСТ“ Буковац

Радови на инвестиционом одржавању
електроинсталација, топловодне,
канализационе и водоводне мреже

2.21.

O.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Набавка и уградња котла за грејање на објекту
школе на Клисанском путу ۱٦٥
Укупно:

471.072,00
20.000.000,00
15.000.000,00

442.219,20
102.800.469,20

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

3.1.

3.2.

Носилац инвестиционих
активности

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови
Сад

О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

Опис
- Пројекат надоградње школе у Ченејској
- Стручни надзор над првом фазом надоградње
зграде у Ченејској
- Координатор за безбедности и здравље на раду
(пројектовање и извођење)
- Службеник за јавне набавке
- Разне сагласности, информације, таксе и друго
- Стручни надзор над првом фазом изградње
фискултурне сале и доградњe школе.
- Координатор за безбедности и здравље на раду
(пројектовање и извођење)
- Службеник за јавне набавке
- Годишњи преглед испитавања инсталација школске зграде
- Израда енергетског сертификата

Планирани
износ у
динарима
600.000,00
330.000,00
96.000,00
25.000,00
120.000,00
225.000,00
96.000,00
25.000,00
192.360,00
278.040,00

O.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови
Сад

- Стручни надзор над првом фазом надоградње
школе
- Координатор за безбедности и здравље на раду
(пројектовање и извођење)
- Службеник за јавне набавке

3.4.

О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови
Сад

- Пројекат надоградње школе
- Разне сагласности, информације, таксе и друго

1.600.000,00
120.000,00

3.5.

О.Ш.“ Прва војвођанска
бригада“ Нови Сад

- Пројекат надоградње
- Разне сагласности, информације, таксе и друго
- Израда сертификата о енергетским својствима
зграде са издавањем пасоша

1.900.000,00
120.000,00
275.992,00

3.3.

300.000,00
96.000,00
25.000,00
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- Пројекат надоградњe (мале) школе у оквиру универзитетског кампуса - леви и десни тракт
- Разне сагласности, информације, таксе и друго
- Стручни надзор за радове на инвестиционом
одржавању мале школе у Др.Илије Ђуричића
(инсталације, санитарни чворови, олуци)

О.Ш.“ Јован Поповић“ Нови Сад

1.000.000,00
100.000,00
90.000,00

3.7.

О.Ш. „Иво Андрић“ Будисава

- Израда сертификата о енергетским својствима
зграде са издавањем пасоша
- Преглед и испитивање громобранске инсталације

3.8.

О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

- Стручни надзор на санацији крова, и посебно лучног крова фискултурне сале
- Службеник за јавне набавке

3.9.

О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

- Технички преглед фискултурне сале
- Израда Главног пројекта санације-адаптације
просторија WC-а са свлачионицом у
Гундулићевој 9

3.10.

О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ

- Испитивање гасних инсталација - редован
годишњи технички преглед и сервис

3.11.

О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови
Сад

- Годишњи преглед и испитивање инсталација школске зграде
- Израда сертификата о енергетским својствима
фискултурне сале са издавањем пасоша

238.560,00

О.Ш. „Свети Сава“ Руменка

Дорада пројектне документације за доградњу
крила школског објекта са техничком
контролом и усклађивање са новим прописима

475.200,00

3.12.

366.792,00
12.276,00
150.000,00
25.000,00
318.680,80
49.440,00

177.120,00
187.800,00

О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ

- Контрола и преглед грејних тела
- Израда сертификата о енергетским својствима
зграде са издавањем пасоша

195.600,00

3.13.
3.14.

Ш.О.О.В.О.“Свети Сава“
Нови Сад

Годишњи преглед и испитивање инсталација
школске зграде

202.219,20

3.15.

3.16.

-Контрола, преглед и сервис грејних тела у
централној школи у Ср.Каменици
-Контрола, преглед и сервис грејних тела у
подручној школи у Лединцима
-Стручни надзор за радове на инвестиционом
одржавању комплетне фасадне столарије
(замена) и крова

О.Ш.„Ј.Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

О.Ш. „22 АВГУСТ“ Буковац

Стручни надзор за радове на инвестиционом
одржавању електроинсталација, топловодне,
канализационе и водоводне мреже
Укупно:

278.400,00

199.260,00
199.260,00
300.000,00
225.000,00
11.215.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани
износ у
динарима
2.000.000,00

4.1.

О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Компјутери, штампачи, копир-апарати,
смарт-табле

4.2.

О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад

Две смарт-табле, копир-апарат

450.000,00

4.3.

О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад

Компјутери, смарт табле, видео пројектори и
озвучење

900.000,00

4.4.

О.Ш. „Иво Андрић“ Будисава

Намештај за учионице и зборницу

486.330,00
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- Видео-бим и платна за новоизграђену зграду,
- завесе за замрачивање,
- намештај за дневни боравак

300.000,00
624.422,00
400.000,00

4.6.

О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч

Набавка хемијског пречистача воде

300.000,00

4.7.

О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ

Набавка намештаја

250.000,00

4.8.

O.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

Архивски орман, орман, зборнички сто,
тракасте завесе

4.9.

О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови
Сад

Намештај за зборницу (столови и
столице)

477.600,00

4.10.

О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад

Два преносива лаптоп рачунара

89.880,00

4.11.

Набавка архивских ормана, ормана са
О.Ш.„Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица отвореним полицама, зборничких столова,
зборничких ормана, тракастих завеса

4.12.

О.Ш.„Алекса Шантић“
Степановићево

4.13.

O.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

4.14.

O.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Набавка архивских ормана, ормана за
потребе зборнице, елемент ормана,
фрижидера, рачунара, монитора,
канцеларијских столица
Набавка рачунара, монитора и лаптоп
рачунара
- Опремање кухиње у новом реновираном
делу (аспиратора, регала, дупликатора са
грејачима,конвенктомата за припрему хране
и др.)
- набавка лаптоп рачунара
Укупно:

297.978,00

423.790,00

478.269,00

521.731,00

1.500.000,00
600.000,00
10.100.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
број
5.1.

Носилац инвестиционих
активности

Опис

О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

Опремање нове фискултурне сале

Планирани
износ у
динарима
1.900.000,00

5.2.

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Опрема за новоизграђену фискултурну салу

300.000,00

5.3.

О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад

Инструменти, пијанино

650.000,00

5.4.

О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ

Опрема за спорт

438.445,20

5.5.

О.Ш. „Милош Црњански“ Нови Сад

Набавка опреме за спорт

427.273,20

5.6.

О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

Набавка опреме за спорт

297.978,00

5.7.

О.Ш.„Ј.Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

Опрема за фискултурну салу

456.421,20

5.8.

О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад

Електронски микроскоп

5.9.

О.Ш. „Св. Марковић Тоза“ Нови
Сад

Електронска лупа за слабовидог ученика

5.10.

О.Ш.“ Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

5.11.

О.Ш. „Иво Андрић“ Будисава

Видео бим, лаптопови и рачунари

5.12.

О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад

Рачунари, интерактивне табле, пројектори,
графоскопи

478.000,00

5.13.

О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ

Рачунари, интерактивне табле, опрема за спорт

465.000,00

5.14.

О.Ш. „Вељко Влаховић“ Шангај

Набавка рачунара

151.762,40

5.15.

O.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Набавка школског намештаја (клупе,
столице, катедре)

460.000,00

- набавка и испорука школских столица и
клупа

Укупно:

25.440,00
321.360,00

463.320,00
475.000,00

7.310.000,00
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани
износ у
динарима

6.1.

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

- Књиге за библиотеку у новој школи
- Књиге на ромском језику
- Лиценцирани образовни софтвери

120.000,00
40.000,00
120.000,00

6.2.

О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад

- Књиге
- софтвери

120.000,00
120.000,00

6.3.

О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

- Књиге за библиотеку

90.000,00

6.4.

О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

- Књиге на ромском језику

40.000,00

6.5.

О.Ш. „Марија Трандафил“ Ветерник

- Књиге на ромском језику

40.000,00

6.6.

О.Ш.„Ј.Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

- Осликавање мурала на спољном зиду

184.920,00

6.7.

О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ

- Образовни софтвер

125.080,00

Укупно:

1.000.000,00
„

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2014-370-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2014. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 7/14), тачка III, мења се и гласи:
"III

627
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 70/13 и 37/14) на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници
од 4. септембра 2014. године, доноси

Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2014. годину, у укупном износу
од 72.285.000,00 динара, од чега 64.500.000,00 динара
из извора финансирања 01 и 7.785.000,00 динара из извора
финансирања 13."
II
Програм инвестиционих активности за средње школе
за 2014. годину, који је саставни део овог решења, мења
се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности за средње школе у износу од 72.285.000,00 динара, распоређују се на
следећи начин:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
р. бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1

Пољопривредна школа са домом ученика

Изградња канализације - 1. фаза

2

Гимназија "Лаза Костић"

Изградња фискултурне сале - 1. фаза
УКУПНО:

9.500.000,00
16.500.000,00
26.000.000,00
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2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
р. бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1

Гимназија "Јован Јовановић Змај"

Адаптација, уређење и покривање
велике куполе

2

ЕТШ "Михајло Пупин"

Средства за додатне радове на
реконструкцији кровне конструкције и
замена кровног покривача од азбеста

2.000.000,00

3

СШ "Милан Петровић"

Постављање донираних соларних панела
у објектима школе на Ченеју и у Улици
Боре Станковића

2.500.000,00

УКУПНО:

28.500.000,00

24.000.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
р. бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1

Пољопривредна школа са домом ученика

Пројектно техничка документација,
стручни надзори, сагласности, таксе за
изградњу канализације - 1. фаза

1.465.000,00

2

Гимназија "Лаза Костић"

Пројектно техничка документација,
стручни надзори, сагласности и таксе за
изградњу фискултурне сале - 1. фаза

4.000.000,00

Гимназија "Јован Јовановић Змај"

Пројектно техничка документација,
стручни надзори, сагласности, атести и
таксе за радове на адаптацији, уређењу
и покривању велике куполе

1.700.000,00

ЕТШ "Михајло Пупин"

Пројектно техничка документација,
стручни надзори, сагласности, таксе за
радове на санацији кровне конструкције
и замени кровног покривача од азбеста

600.000,00

СШ "Милан Петровић"

Пројектно техничка документација,
стручни надзори, сагласности, атести и
таксе за радове на постављању
донираних соларних панела у објектима
Школе на Ченеју и у Улици Боре
Станковића

300.000,00

3

4

5

УКУПНО:

8.765.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
р. бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1

Школа за дизајн "Богдан Шупут"

Специјални плотер за уметност, пратећа
опрема

800.000,00

2

Т.Ш. "Милева Марић Ајнштајн"

Апарат за фотокопирање (архитектонски
смер), два видео бима

360.000,00

3

Гимназија "Исидора Секулић"

Компјутерска опрема

400.000,00

4

Школа за дизајн "Богдан Шупут"

Рачунарска опрема, клима уређаји и
штампач

600.000,00

5

Средња школа "Милан Петровић"

Клима уређаји и турбински вентилатори
у школској кухињи (по налогу санитарне
инспекције)

800.000,00

УКУПНО:

2.960.000,00
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5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
р. бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1

Средња школа "Светозар Милетић"

Намештај за учионице

900.000,00

2

Средња машинска школа

Учила за аутомеханичарски смер
(модели) и стручне предмете

3

Средња школа "Милан Петровић"

Специфична опрема за децу са
посебним потребама

980.000,00

4

Саобраћајна школа "Пинки"

Школски намештај

340.000,00

5

ЕТШ "Михајло Пупин"

Аудио генератор

6

Школа за дизајн "Богдан Шупут"

Опрема за трим салу, опрема за
образовање (пројектор и намештај за
учионице)

700.000,00

7

Гимназија "Исидора Секулић"

Намештај за кабинет ликовног
образовања

585.000,00

1.000.000,00

35.000,00

УКУПНО:

4.540.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
р. бр.

ВРСТА ОПРЕМЕ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1

Музичка школа „Исидор Бајић“

Књиге за библиотеку

62.500,00

2

Гимназија „Јован Јовановић Змај“

Књиге за библиотеку, софтвери за
математику

3

Гимназија „Светозар Марковић“

Књиге за библиотеку

62.500,00

4

СШ „Светозар Милетић“

Књиге за библиотеку

62.500,00

5

Средња балетска школа

Књиге за библиотеку

62.500,00

6

ЕТШ „Михајло Пупин“

Књиге за библиотеку

62.500,00

7

Средња медицинска школа „7. април“

Књиге за библиотеку

62.500,00

8

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Књиге за библиотеку

62.500,00

9

ТШ „Милева Марић Ајнштајн“

Књиге за библиотеку, лиценцирани
софтвери за стручну наставу у
грађевинарству и архитектури

10

Средња машинска школа

Књиге за библиотеку

62.500,00

11

Т Ш „Павле Савић“

Књиге за библиотеку

62.500,00

12

Саобраћајна школа „Пинки“

Књиге за библиотеку

62.500,00

13

Пољопривредна школа са домом ученика

Књиге за библиотеку

62.500,00

14

Гимназија „Исидора Секулић“

Књиге за библиотеку

62.500,00

15

СШ „Милан Петровић“

Књиге за библиотеку, специфичне стручне
књиге и приручници за децу са посебним
потребама

16

Гимназија „Лаза Костић“

Књиге за библиотеку

232.500,00

232.500,00

242.500,00
62.500,00

УКУПНО:

1.520.000,00
“
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2014-369-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник РС", бр.107/05, 72/09-др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 - др. закон) и члана
52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначеника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада на 146. седници од 4. септембра 2014. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2014.
годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/14) у
тачки II. износ: "76.300.000,00" замењује се износом:
"123.300.000,00", а у алинеји првој износ: "65.500.000,00"
замењује се износом: "112.500.000,00".
II. У тачки III. подтачка 1. мења се и гласи:
"1. набавку медицинске опреме, у износу од 83.500.000,00
динара, за:
- опрему за дигиталну рендген дијагностику (дигитални
РТГ апарат за радиографију са преносивим флет
панел детектором, 1 комад, дигитални РТГ апарат
за радиографију са фиксним флет панел детектором, 2 комада, систем за архивирање, складиштење
и дистрибуцију медицинских слика (PACS), дијагностичке радне станице, 3 комада),
- холтер крвног притиска, 4 комада,
- холтер мониторинг ЕКГ, 4 комада,
- апарат за магнетну терапију, 3 комад,
- апарат за терапију ласером, 3 комада,
- собни бицикл, 4 комада,
- ултразвучни апарат за физикалну терапију, 2 комада,
- апарат за топло паковање, 4 комада,
- ултразвучни апарат за гинекологију, 4 комада,
- ЦТГ гинеколошки апарата, 4 комада,
- колпоскоп за гинекологију, 4 комада,
- ултразвучни апарат за радиологију, 1 комад,
- ЕКГ троканални, 20 комада,
- дефибрилатор, 6 комада;"
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Подтачка 5. мења се и гласи:
"5. набавку возила, у износу од 11.600.000,00 динара, за:
- доставно возило за централно медицинско снабдевање, 1 комад,
- возило за кућно лечење, 8 комада;"
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-72/2014-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 41. став 2. Oдлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 38/11 и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 146.
седници, одржаној 4. септембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2014. ГОДИНИ
I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2014. години ("Службени лист Града Новог
Сада", број 10/14) у тачки I. тачка на крају реченице брише
се, ставља се зарез, и додају речи: „за текуће и капиталне
трансфере осталим нивоима власти“.
После става један додаје се став два, који гласи:
„Средства за реализацију програма из става 1. ове
тачке планирана су у укупном износу од 65.857.144,00
динара као трансфери другим нивоима власти, у чему су
средства у износу од 57.410.000,00 динара текући трансфери, а средства у износу од 8.447.144,00 динара капитални трансфери Школи за основно и средње образовање
„Милан Петровић“ са домом ученика“.
II. У тачки IV. подтачка 1. у алинеји петој, речи:
"(1.300.000,00 динара)", замењују се речима: "(1.837.144,00
динара)".
У алинеји шестој, речи: "(440.000,00 динара)", замењују
се речима:"(4.400.000,00 динара)".
У алинеји седмој, речи: "(260.000,00 динара)", замењују
се речима:"(2.600.000,00 динара)".
У ставу 3. речи: "12.390.000,00 динара" замењују се
речима: "19.227.144,00 динара".
У подтачки 2. у алинеји трећој, речи: "(780.000,00
динара)", замењују се речима: "(3.470.000,00 динара)".
После алинеје 12, додајe се нова алинеја 13. која гласи:
" - Сервис за рехабилитацију и друге активности корисника са сметњама у развоју , са тешкоћама и са инвалидитетом (2.000.000,00 динара)".
У ставу 3. речи: "25.630.000,00 динара" замењују се
речима: "30.320.000,00 динара".
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У подтачки 6. став 1. у алинеји трећој, речи: "(700.000,00
динара)", замењују се речима: "(1.290.000,00 динара)".
У ставу 3. речи: "12.720.000,00 динара" замењују се
речима: "13.310.000,00 динара".
III. У тачки V. речи: "("Службени лист Града Новог Сада",
број 70 /13 )" замењују се речима: "("Службени лист Града
Новог Сада", бр.70/13 и 37/14)", а речи: "извор финансирања
01," бришу се.
У алинеји првој, речи: "42.520.000,00 динара" замењују
се речима: "57.410.000,00 динара, из извора финансирања
01".
Алинеја друга, мења се и гласи:
" - 420.02.02 Школа за основно и средње образовање
"Милан Петровић" са домом ученика, економска
класификација 4632 - Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у укупном износу од 8.447.144,00 динара,
у чему су средства у износу од 5.220.000,00 динара, из
извора финансирања 01, и односе на програм из тачке
IV. подтачка 6. алинеја друга под називом: "Услуге превоза корисника - услуга школе" за набавку мини-буса, а
средства у износу од 3.227.144,00 динара, из извора
финансирања 13, и односе се на програм из тачке IV.
подтачка 1. алинеја пета под називом: "Предах", за
прилагођавање и приступачност објекта у ком се реализује
овај програм у улици Каће Дејановић бр.4. Нови Сад,
деци и младима са отежаним кретањем и у колицима, у
износу од 537.144,00 динара, и на програм из тачке IV.
подтачка 2. алинеја трећа под називом: "Сервис асистивне
технологије" за набавку опреме за децу са сметњама у
развоју, у износу од 2.690.000,00 динара."
Став други брише се.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-22-1/2014-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/10), у тачки 3. речи:
„четири члана“ замењују се речима: „шест чланова“.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1765/2014-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 33. Одлуке о правима на финансијску
подршку породици са децом („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градско веће Града Новог
Сада, на 146. седници, од 4. септембра 2014. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА
ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
1. Разрешавају се дужности у Комисији за стручну процену и избор програма организовања манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада:
- председник
БЕЛА КУРИНА
- заменик председника
ВЕРА ГРКАВАЦ
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- чланови

На основу члана 33. Одлуке о правима на финансијску
подршку породици са децом („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градско веће Града Новог
Сада, на 146. седници, од 4. септембра 2014. године,
доноси

КОВИЉКА ПЕЧЕНИЦА

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И
ИЗБОР ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
1. У Решењу о образовању Комисије за стручну процену и избор програма организовања манифестације

МИЛИЦА ЧАМАНГОС
НИКОЛА ВЕЛИМИРОВИЋ
2. У Комисију за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада, именују се:
- за председника 1. Проф. др НИКОЛА ЋИРОВИЋ, члан Градског већа
Града Новог Сада,
- за заменика председника НЕБОЈША КРЕЗОВИЋ, в.д. начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту,
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3. БРАНКА ГРБОВИЋ, помоћник начелника за финансијске
послове у области социјалне и дечије заштите,

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ

4. СВЕТЛАНА ДРАЖИЋ, помоћник начелника за
социјалну и дечију заштиту,

I

- за чланове 2. ЗОРАН КУЗЕЉЕВИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,

5. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, повереник за избеглице у
Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
6. ЉУБИЦА КУРИЏА, руководилац „Сигурне куће“,
Центра за социјални рад Града Новог Сада
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1764/2014-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 70/13 и 37/14) на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 145. седници
од 2. септембра 2014. гдоине доноси

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“, Нови Сад
за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
17/14), тачка III, мења се и гласи:
„III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2014. годину, у укупном износу
од 179.123.000,00 динара, од чега 28.449.926,09 динара
из извора финансирања 01 и 150.673.073,91 динара из
извора финансирања 13.“
II
Програм инвестиционих активности за Предшколску
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2014. годину,
који је саставни део овог решења, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности Предшколске
установе „Радосно детињство“ Нови Сад у износу од
179.123.000,00 динара, распоређују се за финансирање
на следећи начин:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Р.
Планирани износ
ОБЈЕКАТ
ОПИС
бр.
у динарима
1. Радничка улица 20
Друга фаза и завршетак изградње објекта
56.400.000,00
Више објеката (Драгише Брашована,
2.
Изградња ограда
3.000.000,00
Степановићево, Саве Ковачевића 14)
Више објеката (Карађорђева 55, Ковиљ,
Висарионова, Јана Хуса, Бранимира
Ћосића, Трг мајке Јевросиме, Јанка
Чмелика 110, Браће дроњак, Алексе
Шантића, Ветерник, Буковац, Војвођанских
бригада 14, Соње Маринковић, Сремска
Изградња противпожарних степеница
5.000.000,00
3.
Каменица – Светозара Милетића, Стојана
Новаковића и Руменка (по једно степениште),
Булевар Јаше Томића, Саве Ковачевића,
Бате Бркића, Бановић Страхиње, Јиричекова, Драгише Брашована, Стари Лединци
и Јанка Чмелика 87 (по два степеништа)
Изградња електричног прикључка и
4. Ветерник – Фештер
8.250.000,00
додатни радови до 15% од уговора
Изградња трафостанице (са агрегатом) и
прикључка објекта на електроенергетску
19.000.000,00
5. Централна кухиња
мрежу
УКУПНО:
91.650.000,00
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2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Р.
бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1.

Народног фронта 42

Реконструкција крова

3.900.000,00

2.

Руменка, Петефи Шандора 26

Замена котловског постројења у вртићу

2.550.000,00

3.

а – Више објеката (Војвођанских бригада
14, Сремска Каменица – Светозара
Милетића, Јана Хуса, Трг мајке Јевросиме,
Бановић Страхиње, и Буковац –
Видовданска 8)
б – вртић у Сремској Каменици

а – Уградња теретних лифтова

7.350.000,00

б – реконструкција купатила

50.000,00
УКУПНО:

13.850.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Р.
бр.

ОБЈЕКАТ

Планирани износ
у динарима

ОПИС

1.

Радничка улица 20

Пројектно планирање и стручни надзор за
другу фазу и завршетак изградње објекта

2.200.000,00

2.

Јоже Влаховић, Петроварадин

Пројектно планирање и стручни надзор за
надоградњу вртића

2.750.000,00

3.

Ветерник – Фештер

Пројектно планирање и стручни надзор за
изградњу вртића

2.850.000,00

4.

Народног фронта 42

Надзор и пројектно техничка
документација за реконструкцију крова

1.200.000,00

5.

Сви објекти Предшколске установе

Геодетско снимање објеката

3.200.000,00

6.

Руменка, Петефи Шандора 26

Пројектно техничка документација за
радове на реконструкцији котларнице
(замени котловског постројења) у вртићу

7.

Више објеката (Карађорђева 55, Ковиљ,
Висарионова, Јана Хуса, Бранимира Ћосића,
Трг мајке Јевросиме, Јанка Чмелика 110,
Браће Дроњак, Алексе Шантића, Ветерник,
Буковац, Војвођанских бригада 14, Соње
Маринковић, Сремска Каменица – Светозара Пројектно планирање за изградњу
Милетића, Стојана Новаковића и Руменка
противпожарних степеница
(по једно степениште), Булевар Јаше Томића,
Саве Ковачевића, Бате Бркића, Бановић
Страхиње, Јиричекова, Драгише Брашована,
Стари Лединци и Јанка Чмелика 87 (по два
степеништа)

8.

Централна кухиња

100.000,00

2.000.000,00

Пројектно планирање и стручни надзор за
радове на изградњи трафостанице (са
агрегатом) и прикључка објекта
УКУПНО:

1.000.000,00
15.320.000,00

4. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
Р.
бр.
1.

ВРСТА ОПРЕМЕ
Набавка возила

Планирани износ
у динарима

ОПИС
Комби за превоз хране – 2 возила и „Пик-ап“
за потребе техничке службе – 2 возила

9.000.000,00

УКУПНО:

9.000.000,00
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5. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Р.
бр.

ОБЈЕКАТ

ОПИС

1.

Радничка, Јоже Влаховић, Ветерник –
Фештер, више објеката (адаптирани
простори у: С. Новаковића, Народног
фронта 45, Јанка Чмелика 87, Бате Бркића и
Бранимира Ћосића), сви остали вртићи,
Управна зграда, кухиња 1 и кухиња 2

Административна опрема (канцеларијска,
рачунарска, телекомуникациона опрема,
опрема за домаћинство и угоститељство –
набавка нове опреме и наставак
реализације уговорених обавеза)

Планирани износ
у динарима

УКУПНО:

26.600.000,00

26.600.000,00

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

ОБЈЕКАТ
Сви објекти Предшколске установе

Планирани износ
у динарима

ОПИС
Моторна опрема за одржавање зелених
површина (набавка нове опреме и наставак
реализације уговорених обавеза)
УКУПНО:

1.110.000,00
1.110.000,00

7. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1. Више објеката (Радничка, Јоже Влаховић,
Ветерник – Фештер, Народног фронта 45,
Јанка Чмелика, Бате Бркића, Бранимира
Ћосића и Стојана Новаковића)

Планирани износ
у динарима

ОПИС
Медицинска и лабораторијска опрема –
амбулантни ормарићи, стерилизатори за
флашице, ваге са висиномером, апарати за
мерење притиска
УКУПНО:

620.000,00
620.000,00

8. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ ОПРЕМА
Р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1. Више објеката Радничка, Јоже Влаховић,
Ветерник – Фештер, Народног фронта 45,
Јанка Чмелика, Бате Бркића, Бранимира
Ћосића и Стојана Новаковића)

Планирани износ
у динарима

ОПИС
Опрема за образовање, науку, културу и
спорт (набавка нове опреме и наставак
реализације уговорених обавеза)
УКУПНО:

20.500.000,00
20.500.000,00

9. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1. Више објеката (Радничка, Јоже Влаховић,
Ветерник – Фештер, Народног фронта 45,
Јанка Чмелика, Бате Бркића, Бранимира
Ћосића и Стојана Новаковића)

ОПИС
Опрема за јавну безбедност –
противпожарни апарати (набавка нове
опреме и наставак реализације уговорених
обавеза)
УКУПНО:
III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2014-340-II
2. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Планирани износ
у динарима
473.000,00
473.000,00
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и
43/11 – одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине за 2014. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 11/14), тачка 2. мења се и
гласи:
„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 288.502.368,87 динара, оствариће се од
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која
се наплаћује по Одлуци о обвезницама, висини, роковима
и начину плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/14), дела средстава
по основу накнаде за загађивање животне средине која
се наплаћује по Закону о заштити животне средине и од
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по
Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 70/13 и 37/14), и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине
240.000.000,00 динара;
- дела накнаде за загађивање
животне средине
6.010.000,00 динара, и
- нераспоређеног вишка прихода
из ранијих година
42.492.368,87 динара.“
2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне
и санационе програме и пројекте“ износ: „164.595.000,00“
замењује се износом: „227.657.368,87“ и додаје нови став
1. који гласи: „Део средстава за реализацију подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката у износу
од 185.265.000,00 динара планиран је из извора 01 – приходи из буџета, а део средстава у износу од 42.392.368,87
динара планиран је из извора 13 – нераспоређени вишак
прихода из ранијих година“.
Досадашњи ст. 1-3, постају ст. 2-4.
У подтачки „II. Програме и пројекте праћења стања
животне средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада“ износ: „11.280.000,00“ замењује се износом: „7.320.000,00“.
У подтачки „IV. Научноистраживачке програме и
пројекте“ износ: „15.000.000,00“ замењује се износом:
„10.000,00“, а ст. 1. и 2. бришу се.
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У подтачки „V. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине“ износ:
„21.720.000,00“ замењује се износом: „20.000.000,00“,
став 1. брише се, а досадашњи став 2. који постаје став
1. мења се и гласи:
„Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће
се на основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу са правилником који доноси
Градоначелник Града Новог Сада.“
У подтачки „VII. Трошкове реализације Програма“
износ: „19.200.000,00“ замењује се износом: „19.300.000,00“
и додаје нови став 1. који гласи: „Део средстава за трошкове реализације Програма у износу од 19.200.000,00
динара планиран је из извора 01 – приходи из буџета, а
део средстава у износу од 100.000,00 динара планиран
је из извора 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих
година“.
Досадашњи став 1. постаје став 2.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2014-51-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. Зоран Пандуров, дипломирани правник, разрешава
се дужности помоћника начелника за комуналну инспекцију
– главни комунални инспектор у Градској управи за
инспекцијске послове Града Новог Сада, са 31. августом
2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-1/2014-845-II
29. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. Предраг Ничић, дипломирани правник, поставља се
за помоћника начелника за послове Канцеларије за
праћење остваривања права националних мањина, равноправност полова и дијаспору у Градској управи за опште
послове, почев од 1. септембра 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2014-471-II
29. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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10. септембар 2014.

1) пројекти у oквиру Еврoпскe мрeжe здрaвих
грaдoвa Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje за
2014. годину
Пројекти у oквиру Еврoпскe мрeжe здрaвих грaдoвa
Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje за 2014. годину су
пројекти који обухватају активности на приступању и
реализацији VI фазе Европске мреже здравих градова,
и то: стручно-техничка подршка у раду Координационог
одбора у циљу јачања капацитета доносилаца одлука и
других заинтересованих страна, дефинисање индикатора
неопходних за израду здравственог профила града у
складу са смерницама Светске здравствене организације,
анализа постојеће ситуације у односу на стратешке
циљеве и подручја акционе политике "Здравље 2020",
припрема и организација консензус конференције ради
утврђивања и одабира приоритета за унапређење здравља
у оквиру VI фазе Европске мреже здравих градова, израда
концепта градског плана развоја здравља, успостављање
и развој сарадње кроз учешће у ширем раду и на састанцима Европске мреже здравих градова, мониторинг и
процесна евалуација активности и припрема елемената
за израду годишњег извештаја Светској здравственој
организацији.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је
седиште на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,

На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Градска
управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града Новог
Сада за реализацију пројеката здравствених
установа у области јавног здравља којима се
доприноси промоцији здравља и превенцији
болести за 2014. годину
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених установа у области јавног здравља којима се
доприноси промоцији здравља и превенцији болести за
2014. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2014. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 70/13 и 37/14), у укупном износу од 1.488.400,00
динара.
III. Пројекти здравствених установа у области јавног
здравља којима се доприноси промоцији здравља и
превенцији болести који ће се финансирати из буџета
Града Новог Сада у 2014. години су:

- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и
других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта
и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 10. септембра до 17. септембра 2014. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће
се разматрати.
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X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор пројеката у области јавног
здравља којима се доприноси промоцији здравља и
превенцији болести.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног
конкурса неће се финансирати набавка основних средстава за рад учесника конкурса.
XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности
планираних у пројекту.
Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести има право да затражи
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са
буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара
планираним активностима и резултатима реализације
пројекта.
XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих
критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне
групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у
којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су
реализовали у години која претходи години у којој се
расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
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Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима
се доприноси промоцији здравља и превенцији болести
у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од
дана доношења одлуке о приговору доставља извештај
о спроведеном поступку конкурса.
Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са
износом средстава за реализацију сваког појединачног
пројекта.
XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног конкурса, Градска управа за здравство доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за
реализацију сваког појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог
Сада (www.novisad.rs).
XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право
на средства из буџета Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-79/2014
1. септембар 2014. године
НОВИ САД
в.д. Начелника
Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

631

Градско веће
624

625

626

627

628

629

630

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови
Сад за 2014. годину, са Програмом
Решење о утврђивању мeсечног износа
финансијске помоћи породици са децом
на име накнаде дела трошкова боравка
деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно и физичко лице
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2014. годину, са
Програмом
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2014. годину, са
Програмом
Решење о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад"
Нови Сад за 2014. годину

632
1075

Предмет

Страна

Решење о разрешењу и именовању
председника, заменика председника
и чланова Комисије за стручну процену и избор Програма организовања
манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада

1091

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за предшколску установу „Радосно детињство“
Нови Сад за 2014. годину

1092

Градоначелник
1082

1082

633

634

635
1087

Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине за
2014. годину

1095

Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за комуналну инспекцију (Зоран Пандуров)

1095

Решење о постављењу помоћника начелника за послове Канцеларије за праћење остваривања права националних
мањина, равноправност полова и дијаспору у Градској управи за опште послове (Предраг Ничић)

1096

1090

Градска управа за здравство

Решење о изменама и допунама Програма унапређења социјалне заштите
Града Новог Сада у 2014. години

1090

Решење о измени Решења о образовању Комисије за стручну процену и избор
Програма организовања манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града
Новог Сада

1091

636

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених установа
у области јавног здравља којима се
доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2014. годину

1096

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

