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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 280. седници
од 18. фебруара 2016. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ АПОТЕКЕ
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности
Апотеке Нови Сад (у даљем тексту: Апотека) за 2016. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, на име
трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма
12: Примарна здравствена заштита, којима ће се
финансирати програмска активност Функционисање
установа примарне здравствене заштите, путем капиталних
трансфера осталим нивоима власти, у износу од
14.000.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности, и то за:
1) опремање пословних просторија Галенске
лабораторије у Ветернику, у износу од 7.000.000,00
динара, за:
- мерне инструменте;
2) адаптацију и опремање пословног простора за
потребе Службе за правне, економско-финансијске,
техничке и друге сличне послове, у износу од
7.000.000,00 динара, за:
- пројектантске услуге,
- грађевинско-занатске радове,
- опрему за смештај архивске грађе.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
до износа средстава планираних овим програмом.
Уколико се приходи и примања у буџету Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из тачке

примерак 60,00 динара

II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма,
Апотека доставља Градској управи за здравство, након
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом,
уз приложену документацију за набавку услуга, радова и
опреме, са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на додату
вредност, за које Апотека доставља захтев за пренос средстава без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Апотеке врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VI. Апотека се обавезује да ће активности из тачке III.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за
набавку ове врсте услуга, радова и опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Апотека подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-9/2016-II
18. фебруар 2016. 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 281.
седници, одржаној 19. фебруара 2016. године, утврђује

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2016. ГОДИНИ
I. Програмом унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2016. години (у даљем тексту: Програм),
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утврђују се основни циљеви, мере и активности за подстицај
и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, као
и износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2016.
годину за текуће и капиталне трансфере осталим нивоима
власти, за финансирање његове реализације.
II. Програм је усаглашен са Стратегијом развоја социјалне
заштите ("Службени гласник Републике Србије", брoj
108/05), и другим стратешким документима Владe Републике
Србије.
III. Основни циљеви Програма су :
- развој услуга које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу,
- развој услуга подршке за самосталан живот и
подстицање социјалне укључености,
- унапређење породичних односа и превазилажење
кризних ситуација,
- развој услуга подршке за заштиту жена и деце од
злостављања и занемаривања,
- развој услуга чији је циљ подршка раном развоју деце,
додатна подршка детету и ученику са сметњама у
развоју,
- подршка деци и омладини који живе и раде на улици,
- подршка породици у кризи,
- унапређење професионалних компетенција стручних
радника и сарадника пружалаца услуга,
- континуирано информисање јавности.
IV. Основни циљеви из главе III. овог програма
оствариваће се реализацијом појединачних програма
установа социјалне заштите и других установа чији је
оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина
и Град Нови Сад, a чије је седиште на територији Града
Новог Сада.
V. Средства за финансирање појединачних програма
из главе IV. овог програма планирана су Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града
Новог Сада", број 62/15) у разделу 15. глава 15.01. Градска
управа за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма
11 Социјална и дечија заштита, у укупном износу од
118.244.000,00 динара, у чему су средства у износу од :
- 103.864.000,00 динара, планирана као текући
трансфери осталим нивоима власти,
- 14.380.000,00 динара, планирана као капитални
трансфери осталим нивоима власти.
VI. Средства из главе V. алинеја прва распоређена су
према функционалној, економској и програмској
класификацији на следећим позицијама буџета и
Финансијског плана:
1. Функција 040-Породица и деца, Програмска
активност ПА: 0901-0004 Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге, позиција буџета 479 Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу
од 44.134.000,00 динара, на позицијама Финансијског
плана, и то:
1.1. Позиција 479.01.01. Сервис ране стимулације
деце од 0-3 године у Школи „Милан Петровић“
са домом ученика (2.700.000,00 динара).
1.2. Позиција 479.01.03. Дневни боравак за децу и
омладину са сметњама у развоју у Школи „Милан
Петровић“ са домом ученика, за следеће

22. фебруар 2016.

програме која су намењена корисницима дневног
боравка:
- „Превоз са асистенцијом“ (3.780.000,00
динара),
- „Асистенција у дневном боравку“ (1.300.000,00
динара),
- „Климатски и рехабилитациони опоравак за
кориснике дневног боравка“ (900.000,00
динара).
1.3. Позиција 479.01.04 Дневни боравак за децу и
омладину са сметњама у развоју у Дому
„Ветерник“ у Ветернику, за програм који је
намењен корисницима дневног боравка :
- „Климатски и рехабилитациони опоравак за
кориснике дневног боравка“ (800.000,00
динара).
1.4. Позиција 479.01.05 Дневни боравак деце и
омладине са поремећајем у понашању у Центру
за социјални рад Града Новог Сада, за програм
који је намењен корисницима дневног боравка:
- „Климатски и рехабилитациони опоравак за
кориснике дневног боравка“ (780.000,00
динара).
1.5. Позиција 479.01.06 Додатна социјална подршка
детету и ученику које пружа Школа „Милан
Петровић“са домом ученика, у укупном износу
од 20.990.000,00 динара, која се реализује
следећим појединачним програмима:
- „Додатна подршка дефектолога, логопеда и
специјалног педагога деци у предшколској
установи узраста од 4-6 година“ (6.800.000,00
динара),
- „Додатна подршка за употребу прилагођених
наставних средстава и асистивне технологије“
(1.125.000,00 динара),
- „Учење на даљину – организовање подршке
деци у случају дужег болничког или кућног
лечења“ (1.200.000,00 динара),
- „Центар за рехабилитацију деце и омладине
са сметњама у развоју“ (9.150.000,00 динара),
- „Превоз деце и омладине са сметњама у
развоју са асистенцијом“ (1.925.000,00 динара),
- „Услуга организовања слободног времена за
децу и омладину са сметњама у развоју за
време распуста“ (790.000,00 динара).
1.6. Позиција 479.01.07 „Свратиште за децу улице“
( 8.500.000,00 динара).
1.7. Позиција 479.01.08 „Програм едукације“, у
укупном износу од 2.984.000,00 динара, у томе:
- „Сервис за едукацију и процену индивидуалног планирања услуга“ (1.900.000,00 динара),
- „Едукативни камп-викенд на Ченеју“ (780.000,00
динара),
- „Едукација ученика и стручних радника за
сузбијање малолетничке деликвенције“
(304.000,00 динара).
1.8. Позиција 479.01.09 Програм информисања
корисника и јавности о услугама социјалне
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заштите – „Сервис за информисање“ (1.400.000,00
динара).
Програме из подтачке 1.1., 1.2., 1.5., 1.7., алинеје
прва и друга , и подтачке 1.8., реализује Школа
за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ са домом ученика Нови Сад .
Програм из подтачке 1.3. реализује Дом “Ветерник“ у Ветернику.
Програм из подтачке 1.4. и 1.7. алинеја трећа,
реализује Центар за социјални рад Града Новог
Сада.
Кориснике за програме из главе VI. тачкa 1.,
својим актом упућује Центар за социјални рад
Града Новог Сада, Интерресорна комисија или
изабрани лекар.
2. Функција 090-Социјална заштита некласификована
на другом месту, Програмска активност: 0901-0002
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте
смештаја, позиција буџета: 487 - Трансфери осталим
нивоима власти, у укупном износу од 3.700.000,00
динара, на позицијама Финансијског плана, и то:
2.1. Позиција 487.01.06
(1.700.000,00 динара).

„Предах“

смештај

2.2. Позиција 487.01.07 „Преноћиште за бескућнике
и бескућнице“ ( 2.000.000,00 динара).
Програм из подтачке 2.1. реализује Школа за основно
и средње образовање „Милан Петровић“ са домом
ученика Нови Сад, а програм из подтачке 2.2.
реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада.
Кориснике за програме из главе VI. тачка 2. својим
актом упућује Центар за социјални рад Града Новог
Сада.
3. Функција 090-Социјална заштита некласификована
на другом месту, Програмска активност 0901-0004
ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге, позиција буџета 489-Трансфери осталим
нивоима власти, у укупном износу од 56.030.000,00
динара, на позицијама Финансијског плана, и то:
3.1. Позиција 489.04 Дневни боравак за бескућнике
при Геронтолошком центру “Нови Сад“
(4.000.000,00 динара).
3.2. Позиција 489.05 Дневни боравак за одрасле и
старије кориснике са тешкоћама Школе „Милан
Петровић“ са домом ученика Нови Сад - са
превозом уз асистенцију и асистенцијом за
кориснике ( 13.000.000,00 динара).
3.3. Позиција 489.06 Саветовалиште за брак и
породицу при Центру за социјални рад Града
Новог Сада у чему је програм :
- „Третман мушкараца починилаца насиља у
породицама“ (620.000,00 динара)
- „Социјално-психолошка подршка лицима након
издржавања казне затвора“ (580.000,00
динара).
3.4. Позиција 489.07 Услуге подршке за самосталан
живот особа са инвалидитетом Дома „Ветерник“
у Ветернику, у укупном износу од 7.300.000,00
динара, у чему је програм:
- „Кућица“ (1.100.000,00 динара),
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- „Становање уз подршку у Николе Миркова 16.
Нови Сад“ (5.750.000,00 динара),
- „И ја идем у школу“ ( 450.000,00 динара).
3.5. Позиција 489.08 Услуге подршке за самосталан
живот особа са инвалидитетом Школе за основно
и средње образовање „Милан Петровић“ са
домом ученика Нови Сад , у укупном износу од
27.230.000,00 динара, у чему је програм:
- „Услуге персоналне асистенције“ (2.300.000,00
динара),
- „Мале кућне заједнице “ (12.730.000,00
динара),
- „Раднотерапијско ангажовање“ (6.300.000,00
динара),
- „Волонтерски центар“ (1.750.000,00 динара),
- „Асистенција у радном центру“ (500.000,00
динара),
- „ Рехабилитационе активности“ (3.650.000,00).
3.6. Позиција 489.09 Услуге подршке породици у
кризи СОС „Дечје село“ Сремска Каменица
(2.100.000,00 динара).
3.7. Позиција 489.10 Саветодавно терапијске услуге
за децу на хранитељству Центра за породични
смештај и усвојење (1.200.000,00 динара).
Програм из подтачке 3.1. реализује Геронтолошки
центар „Нови Сад“.
Програм из подтачке 3.2. и 3.5., реализује Школа за
основно и средње образовање „Милан Петровић“
са домом ученика Нови Сад.
Програме из подтачке 3.3. реализује Центар за
социјални рад Града Новог Сада.
Програме из подтачке 3.4. реализује Дом „Ветерник“
Ветерник.
Програм из подтачке 3.6. реализује Установа за децу
и младе СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“
Сремска Каменица.
Програм из подтачке 3.7. реализује Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад.
Кориснике за програме из главе VI. тачка 3. својим
актом упућује Центар за социјални рад Града Новог
Сада.
VII. Средства из главе V. алинеја друга распоређена су
према функционалној, економској и програмској класификацији на следећим позицијама буџета и Финансијског
плана:
1. Функција 090-Социјална заштита некласификована
на другом месту, за следеће пројекте:
1.1 Пројекат: 0901-0009, П: Школа за основно и
средње образовање "Милан Петровић" са
домом ученика, позиција буџета 492-Трансфери
осталим нивоима власти, позиција Финансијског
плана 492.01 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у укупном износу од
13.020.000,00 динара, у чему су средства у износу
од 5.000.000,00 динара планирана за реализацију
обавеза из 2015. године из тачке IV. подтачкa
5. алинеја прва и друга Програма унапређења
социјалне заштите Града Новог Сада за 2015.
годину („Службени лист Града Новог Сада“
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бр.10/15 и 38/15), а средства у износу од
8.020.000,00 динара планирана су за следеће
намене:
- набавку опреме, за прилагођавање простора
у објектима за реализацију програма Дневни
боравак за одрасле и старије кориснике са
тешкоћама у Кисачу, Каћу и Ковиљу,
- за набавку опреме за базен у објекту Ладислава
Демшара 10. у Сремској Каменици за
реализацију програма Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју,
- за постављање громобранске инсталације,
ограде око објекта, надстрешнице у дворишту,
адаптације нуспросторије и уређење дворишта
у објекту у Кисачу за реализацију програма
Дневни боравак за одрасле и старије кориснике
са тешкоћама,
- за постављање громобранске инсталације,
претресање дела крова, замена олука и
гаражних врата на објекту у улици Ладислава
Демшара бр.6 у Сремској Каменици, за
реализацију програма Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју,
- за громобранску инсталацију, преградна врата
и унутрашње кречење објекта у Ивана Франка
бр.10. у Сремској Каменици за реализацију
програма „Мале кућне заједнице“.
1.2 Пројекат 0901-0010 П: Набавка возила и
опреме за Центар за породични смештај и
усвојење Нови Сад, позиција буџета
493-Трансфери осталим нивоима власти,
позицији Финансијског плана 493.01 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, у укупном
износу од 1.360.000,00 динара, за набавку возила
и компјутерске опреме за реализацију програма
„Саветодавно терапијске услуге за децу на
хранитељству Центра за породични смештај и
усвојење“.
VIII. Cредстава из главе VI. овог програма преносе се
на основу уговора који са установама социјалне заштите
и другим установама, за сваки појединачни програм,
закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију
заштиту.
IX. Cредстава из главе VII. овог програма преносе се на
основу Програма инвестиционих активности који доноси
Градоначелник Града Новог Сада.
X. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а установе
ће доставити наративни и финансијски извештај о
реализацији појединачних програма у роковима утврђеним
уговором из главе VIII. овог програма.
XI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-124/2015-II
19. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

22. фебруар 2016.
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На основу члaна 23. Одлуке о социјалној заштити Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11
и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 281. седници
од 19. фебруара 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ
УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ И
ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ ЗА ОДРАСЛА И
СТАРА ЛИЦА И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА У
ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује методологија формирања
цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица, као и учешће корисника у
трошковима ове услуге.
Члан 2.
Цена услуга привременог смештаја у прихватилиште и
прихватну станицу, за кориснике којима се смештај у прихватилиште и прихватну станицу обезбеђује у установи са
којом Град Нови Сад има закључен уговор о обављању
послова привременог смештаја у прихватилиште и
прихватну станицу, утврђује се у укупном месечном износу,
и просечно по кориснику.
Цена услуге из става 1. овог члана одређује се у складу
са стандардима за пружање услуга социјалне заштите
утврђеним Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени
гласник РС“, број 42/13).
Члан 3.
Цену услуге привременог смештаја одраслих и старих
лица, у укупном месечном износу, за капацитет од 35
корисника, за рад у сменама, чине:
- зараде запослених, и то, једног руководиоца
прихватилишта, четири социјална радника, четири
неговатељице, једног кувара-сервирке, пет спремачица,
једног берберина са половином пуног радног времена,
два возача и једног административно-финансијског
радника;
- социјални доприноси на терет послодавца, накнаде
трошкова превоза на посао и са посла, и остала давања
запосленима у складу са прописима којима се уређују
примања запослених у области социјалне заштите;
- материјални трошкови за утрошену електричну
енергију, грејање, воду, одвођење отпадних вода, радио
и телевизијску претплату;
- средства за текуће поправке, одржавање и опремање;
- трошкови регистрације, трошкови горива и одржавања
возила;
- трошкови исхране корисника;
- остали материјални и нематеријални трошкови
(канцеларијски материјал, санитарни преглед радника,
средства за одржавање хигијене, средства за заштитну
одећу и обућу и др.);
- услуге комуникација, трошкови платног промета и
банкарских услуга, као и других услуга.
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Члан 4.

Цена услуге привременог смештаја одраслих и старих
лица у месечном износу просечно по кориснику, утврђује
се дељењем цене из члана 3. овог правилника са бројем
корисника, за пун капацитет прихватилишта и прихватне
станице.
Цена за један дан услуге привременог смештаја одраслих и старих лица у прихватилишту и прихватној станици
утврђује се дељењем месечне цене просечно по кориснику
са бројем радних дана у месецу.
Цена трошкова непопуњеног капацитета износи 60%
дневне цене смештаја.
Цену услуге из става 1. овог члана утврђује Градско
веће Града Новог Сада.
Цена услуге мењаће се уколико се промене елементи
цене из члана 3. овог правилника.
Члан 5.
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РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за основне школе за 2016. годину (у даљем
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
II
Програм садржи инвестиционе пројекте, и то: изградња
зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката,
пројектно планирање, административна опрема, опрема
за образовање, науку, културу и спорт, опрема за јавну
безбедност и нематеријална имовина.
III

Корисници учествују у трошковима привременог смештаја
у прихватилиште и прихватну станицу у складу са чланом
72. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“,
број 24/11) и Правилником о учешћу сродника у издржавању
корисника права у социјалној заштити („Службени гласник
РС“, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/01, 99/04, 100/04-испр.
и 10/06).

Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2016. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 9:
Основно образовање, којима ће се финансирати Пројекат:
Инвестициони пројекти, у укупном износу од 128.248.000,00
динара, а у складу са оствареним приходима у буџету.

Члан 6.

IV

Средстава за обављање послова у установама које
обављају послове прихватилишта и прихватне станице у
складу са овим правилником обезбеђиваће се учешћем
корисника у трошковима услуге и из буџета Града Новог
Сада.
Обезбеђење средстава за пружање услуга смештаја у
прихватилиште и прихватну станицу уредиће се уговором
који са установом закључи Градоначелник Града Новог
Сада, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада.
Уговором из става 2. овог члана нарочито ће се уредити:
капацитет за смештај корисника, број запослених према
утврђеним стандардима, простор за обављање делатности,
набавка опреме, заштитна одећа и обућа и др.

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су основне школе на територији Града Новог Сада.

Члан 7.
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: 249/2016-II
19. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

V
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска
управа) може извршити прерасподелу планираних
средстава у оквиру појединачног пројекта, ако постоје
објективне околности које условљавају потребу за
извршењем одређених радова, услуга и набавком опреме,
односно уколико је престала потреба за извршењем радова,
услуга и набавком опреме, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
VI
Захтев за пренос средстава из тачке III овог решења,
основне школе достављају Градској управи након што спроведу поступак јавне набавке, уз који достављају
документацију о уговореним, односно извршеним радовима, услугама и набављеној опреми, у складу са тромесечним плановима извршења буџета Града Новог Сада.
Пренос средстава на рачун основних школа врши се на
основу захтева које припрема Градска управа, у складу са
прописима.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
62/15) на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 280. седници од 18.
фебруара 2016. године доноси

Основне школе подносе годишњи извештај о реализацији
инвестиционих активности утврђених Програмом, Градском већу Града Новог Сада путем Градске управе, до
31.03.2017. године за 2016. годину, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о
извршеним активностима и утрошку средстава према
стварно изведеном обиму радова, услуга и набављеној
опреми.
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IX

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-64-II
18. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

22. фебруар 2016.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих
активности за основне школе за 2016. годину, планирана
су у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, као трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
128.248.000,00 динара и распоређују се за инвестиционе
пројекте:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Опис
Изградња спортског терена са тартан подлогом,
трибинама и санација дворишног простора око
новоизграђене фискултурне сале на Ченеју наставак реализације активности започетих у
2015. години
УКУПНО

Износ у динарима

12.400.000,00

12.400.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево

Опис
- Инвестиционо одржавање на побољшању
услова коришћења објекта (замена дела фасадне
столарије) - наставак реализације уговорених
обавеза
- Инвестиционо одржавање на побољшању
услова коришћења објекта (обнова фасаде)

Износ у динарима
3.360.000,00

5.000.000,00

2.2

ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена дела фасадних
прозора)

10.000.000,00

2.3.

ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Инвестиционо одржавање на побољшању услова
Сад
коришћења објекта (реновирање кухиње)

1.478.700,00

2.4.

ОШ „Иво Андрић“ Будисава

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (грејање, прозори и фасада)

22.600.000,00

2.5.

ОШ „Мирослав Антић“ Футог

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (кров, део фасадних прозора)

17.000.000,00

2.6.

ОШ „Свети Сава“, Руменка

- Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (атмосферска канализација,
реконструкција спортских терена, бетонирање
колског улаза у школу, израда надстрешнице котларнице, санација старог објекта од влаге)
- Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (топлотне пумпе)
- Постављање вештачке подлоге на делу спортског
терена

7.300.000,00

20.000.000,00
900.000,00

22. фебруар 2016.
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2.7.

ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (израда ограде и постављање
заштитних решетки на старој школи - Крајишник)

4.200.000,00

2.8.

ОШ „Душан Радовић“, Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (павиљон: термоизолација
фасаде и замена прозора и главни објекат: замена
дрвених прозора)

6.300.000,00

2.9.

ОШ „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

уградња лифта за инвалиде

2.250.000,00

УКУПНО

100.388.700,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у динарима

3.1.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

- Стручни надзор на изградњи спортског терена са
тартан подлогом, трибинама и санацију дворишног простора око новоизграђене фискултурне
сале на Ченеју

186.000,00

3.2.

ОШ „Јован Јовановић.Змај“
Сремска Каменица

- Координатор за безбедност и здравље на раду
(пројектовање и извођење) - наставак
реализације уговорених обавеза

140.000,00

3.3.

ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

- Прилагођавање постојеће пројектно-техничке
документације за надоградњу постојећег објекта
школе, новом Закону о планирању и изградњи и
другим законским прописима, разне таксе, урбанистички услови и сагласности

440.000,00

3.4.

ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

-Израда сертификата о енергетским својствима
зграде са издавањем пасоша

150.000,00

3.5.

ОШ „Алекса Шантић“
Степановићево

3.6.
ОШ „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (замена
дела фасадне столарије и обнова фасаде)

125.400,00

- Стручни надзор на уградњи лифта за инвалиде
- израда пројектно-техничке документације за
уградњу лифта за инвалиде

30.000,00
85.400,00

3.7.

ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (замена
дела фасадних прозора)

150.000,00

3.8.

ОШ „Светозар Марковић Тоза“
Нови Сад

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта
(реновирање кухиње)

22.000,00

3.9.

ОШ „Иво Андрић“ Будисава

3.10.

ОШ „Мирослав Антић“ Футог

- Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (грејање,
прозори и фасада)
- Израда пројектно-техничке документације за
грејање
Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (кров, део
фасадних прозора)

345.000,00

200.000,00
255.000,00
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ОШ „Свети Сава“, Руменка

- Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (атмосферска канализација, реконструкција спортских терена,
бетонирање колског улаза у школу, израда надстрешнице котларнице, санација старог објекта од
влаге, топлотне пумпе и постављање вештачке
подлоге на делу спортског терена)
- Израда пројектно-техничке документације за
грејање

22. фебруар 2016.
423.000,00

200.000,00

3.12.

ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (израда
ограде и постављање заштитних решетки на старој
школи - Крајишник)

63.000,00

3.13.

ОШ „Душан Радовић“, Нови Сад

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на
побољшању услова коришћења објекта (павиљон:
термоизолација фасаде и замена прозора и главни
објекат: замена дрвених прозора)

94.500,00

УКУПНО

2.909.300,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број
4.1.

Носилац инвестиционих активности

Опис

ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови опремање кухиње
Сад

Износ у динарима
2.000.000,00

УКУПНО

2.000.000,00

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

Носилац инвестиционих активности

Опис

5.1.

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

набавка штампача, пројектора, лаптопова, фиксних
рачунара

5.2.

ОШ „Свети Сава“, Руменка

набавка кошаркашких табли

Износ у динарима
1.200.000,00
200.000,00
1.400.000,00

УКУПНО
6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

Опис

Износ у динарима

6.1.

ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево Увођење система видео надзора - наставак
реализације уговорених обавеза

2.000.000,00

6.2.

ОШ„Жарко Зрењанин“ Нови Сад

Набавка и постављање техничких баријера за
улазак у школско двориште уз електронску
идентификацију

2.400.000,00

6.3.

ОШ„Мирослав Антић“ Футог

Увођење идентификациониих картица

600.000,00

6.4.

ОШ„Вељко Петровић“ Бегеч

Увођење идентификациониих картица

600.000,00

6.5.

ОШ„Васа Стајић“ Нови Сад

Увођење идентификациониих картица

600.000,00

6.6.

ОШ„Коста Трифковић“ Нови Сад

Увођење идентификациониих картица

600.000,00

6.7.

ОШ„Јован Поповић“ Нови Сад

Увођење идентификациониих картица

600.000,00

УКУПНО

7.400.000,00
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7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

Опис

Износ у
динарима

7.1.

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

набавка софтвера за евиденцију ученика

350.000,00

7.2.

ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад

набавка софтвера за евиденцију ученика

350.000,00

7.3.

ОШ „Јован Дучић“, Петроварадин

набавка софтвера за евиденцију ученика

350.000,00

7.4.

ОШ „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

набавка софтвера за евиденцију ученика

350.000,00

7.5.

ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

набавка софтвера за евиденцију ученика

350.000,00

УКУПНО
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1.750.000,00
V

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
62/15) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 280. седници од 18. фебруара 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за средње школе за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
II
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2016. годину, на име трансфера
осталим нивоима власти, у оквиру Програма 10: Средње
образовање, у укупном износу од 371.700.000,00 динара,
и то за:
- Пројекат: "Инвестициони пројекти" (капитално
одржавање зграда и објеката и пројектно планирање),
средства у износу од 26.200.000,00 динара и
- Пројекат: "Изградња музичке и балетске школе"
(изградња зграда и објеката и пројектно планирање),
средства у износу од 345.500.000,00 динара.
III
Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су средње школе на територији Града Новог Сада.
IV
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа), може извршити прерасподелу планираних
средстава у оквиру појединачних Пројеката, ако постоје
објективне околности које условљавају потребу за
извршењем одређених радова или услуга у већем обиму,
односно уколико је престала потреба за извршењем радова
и услуга, уз претходну сагласност Градоначелника Града
Новог Сада.

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења,
средње школе достављају Градској управи након што спроведу поступак јавне набавке, уз који достављају
документацију о уговореним, односно извршеним радовима и услугама, у складу са тромесечним плановима
извршења буџета Града Новог Сада.
Пренос средстава на рачун средњих школа врши се на
основу захтева који припрема Градска управа, у складу са
прописима.
VI
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VII
Средње школе подносе годишњи извештај о реализацији
инвестиционих активности утврђених Програмом Градском
већу Града Новог Сада путем Градске управе, до 31. марта
2017. године за 2016. годину, са исказаним физичким и
финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно
изведеном обиму радова и услуга.
VIII
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-55-II
18. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих активности за средње школе за 2016. годину, планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2016. годину, као трансфери
осталим нивоима власти, у укупном износу од 371.700.000,00
динара, и то за:
- Пројекат: "Инвестициони пројекти", средства у износу
од 26.200.000,00 динара распоређују се за финансирање:
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1. Капитално одржавање зграда и објеката
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ

ОПИС

Износ у динарима

Гимназија "Јован Јовановић
Адаптација, уређење и покривање велике куполе - 3. фаза
Змај", Нови Сад
УКУПНО:

25.000.000,00
25.000.000,00

2. Пројектно планирање
р.
бр.

1

ОБЈЕКАТ

Гимназија "Јован Јовановић
Змај", Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС
1. Пројектно техничка документација, стручни надзори,
сагласности, атести и таксе, за радове на адаптацији,
уређење и покривање велике куполе - 2. фаза - наставак
реализације уговорених обавеза
2. Пројектно техничка документација, стручни надзори,
сагласности, атести и таксе, за радове на адаптацији,
уређење и покривање велике куполе - 3. фаза
УКУПНО:

500.000,00

700.000,00
1.200.000,00

- Пројекат: "Изградња музичке и балетске школе", средства у износу од 345.500.000,00 динара распоређују се за
финансирање:
1. Изградња зграда и објеката
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ
Музичка школа "Исидор
Бајић", Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС
Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - наставак
реализације активности започетих у 2015. години
УКУПНО:

330.000.000,00
330.000.000,00

2. Пројектно планирање
р.
бр.

1

ОБЈЕКАТ

Музичка школа "Исидор
Бајић", Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС
Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на
раду (наставак реализације уговорених обавеза), пројектно
техничка документација, сагласности и таксе за изградњу
објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске школе у
Новом Саду са концертном двораном
УКУПНО:

Градоначелник
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези с реализацијом поглавља
11. тачка 9. Акционог плана запошљавања Града Новог
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 5/16 и 6/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

15.500.000,00

15.500.000,00

I
Образује се Комисија за реализацију мера запошљавања
из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за
2016. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да провери и размотри пријаве
послодаваца или незапослених лица достављених поводом објављених јавних позива, сачини бодовну листу, размотри приговоре на бодовну листу и након тога припреми
коначну бодовну листу и предлог одлуке коју доставља
Градоначелнику Града Новог Сада, на доношење.
III
Комисију чине председник, заменик председника и
четири члана, које именује Градоначелник Града Новог
Сада.

22. фебруар 2016.
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IV

У Комисију се именују:
За председника Комисије:
- мр Горан Сечујски, члан Градског већа за привреду
За заменика председника Комисије:
- Милан Ђурић, члан Градског већа за управу и прописе
За чланове Комисије:
1. Проф. др Маријана Дукић Мијатовић, шеф Канцеларије
за локални економски развој
2. Милован Амиџић, в.д. заменика начелника Градске
управе за опште послове
3. Љиљана Берић, руководилац Групе за програме
запошљавања у Националној служби за запошљвање
– Филијала Нови Сад
4. Гордана Тот, руководилац Групе за додатно
образовање и обуку у Националној служби за
запошљавање – Филијала Нови Сад
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.
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уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом број 9733 од 12. јануара 2016.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 3. март 2016. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-456/2016
17. фебруар 2016. године
в.д. начелника
Викторија Пауновић

VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-62/2016-II
12. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА
ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
НАРОДНОГ ФРОНТА КОД К.БР. 79
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног
фронта код к.бр. 79 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења

Јавно градско саобраћајно предузеће
”Нови Сад” Нови Сад
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 36. тачка 20.
Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад бр. 3471 од 22. марта 2013. годгине, бр.
6522 од 06. јуна 2013. године и бр. 9967 од 20. септембра
2013. године и Решења Градског већа Града Новог Сада
број 34-89а/2016-II од 18. фебруара 2016. године, Надзорни
одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад на 33. редовној седници одржаној 19. фебруара
2016. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
1. У Одлуци о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 5/15, 7/15 – испр. и 41/15) у тачки 7. став
1. речи: „за 2015. годину“ бришу се.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВИ САД“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 154/2016
19. фебруар 2016. године
НОВИ САД
Председник Надзорног одбора
Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја

200. страна – Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

22. фебруар 2016.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

117

113
114

115
116

Програм инвестиционих активности
Апотеке Нови Сад за 2016. годину

Страна

Градоначелник

Градско веће
112

Предмет

Решење о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије за реализацију мера запошљавања из Акционог плана запошљавања
Града Новог Сада за 2016. годину

198

189

Градска управа за саобраћај и путеве

Програм унапређења социјалне заштите
Гада Новог Сада у 2016. години

189

Правилник о методологији формирања
цене услуге смештаја у прихватилиште
и прихватну станицу за одрасла и стара
лица и учешћу корисника у трошковима
услуге

192

Решење о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2016. годину

193

Јавно градско саобраћајно предузеће
”Нови Сад” Нови Сад

Решење о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2016. годину

197

119

118

Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици
Народног фронта код к.бр. 79 у Новом
Саду

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

