СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVII - Број 15

НОВИ САД, 10. април 2018.

примерак 60,00 динара

ГРАД НОВИ САД

сати, што укупно износи 95.000.840,00 динара и 18.199
сати.

Градско веће

Слободни бесплатни термини организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских
активности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета
Града Новог Сада за 2018. годину, у оквиру потреба и интереса грађана у области спорта која се односи на рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник Град Нови Сад
и спортских објеката у својини Града Новог Сада кроз
одобравање њиховог коришћења за спортске активности
и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта, у складу са одредбама Закона о спорту.
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 81/16) и члана 22. став5. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17),
сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива
за доделу средстава за реализацију посебних програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на територији Града Новог Сада у 2018. години на
предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма
у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско Веће Града Новог Сада на 155. седници одржаној 5.
априла 2018. године доноси

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће
организације у области спорта – носиоци програма:

1) САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД
1) Одбојкашки савез Новог Сада

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА И
ДВОРАНАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД, ХАЛИ
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА'',
ХАЛИ ФУТОГ И ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
''ПЕТРОВАРАДИН'' ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се посебни програми за
слободне бесплатне термине организацијама у области
спорта (спортским организацијама и савезима) за тренирање
и обављање других спортских активности, и то тако да се
за тренирање и обављање других спортских активности у
салама и дворанама Јавног предузећа ''Спортски и пословни
центар Војводина'' Нови Сад утврђује износ од 80.000.040,00
динара за 13.981 сати, за тренирање и обављање других
спортских активности у хали Спортског центра ''Слана бара''
износ од 5.728.800,00 динара за 1.623 сата, за тренирање
и обављање других спортских активности у хали у Футогу
износ од 4.272.000,00 динара за 1.145, и за тренирање и
обављање других спортских активности у Спортском центру ''Петроварадину'' износ од 5.000.000,00 динара за 1.450

Простор

Сати

Велика дворана – Цела

Планирани
износ

180

5.205.600,00

Мала дворана – 1. Категорија

30

320.400,00

Мала дворана – 2. Категорија

60

Укупно тренинзи:

374.400,00
5.900.400,00

Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:

52

285.120,00

322

6.185.520,00

2) Одбојкашки клуб “Војводина”
Простор

Сати

Планирани
износ

Велика дворана – Цела

165

4.771.800,00

Мала дворана – 1. категорија

690

7.369.200,00

Такмичењa – Мала дворана:

18

233.280,00

873 12.374.280,00

СВЕУКУПНО:
3) Кошаркашки савез Новог Сада
Простор
Велика дворана – Цела

Сати

Планирани
износ

210

6.073.200,00

Мала дворана – 1. категорија

720

7.689.600,00

Мала дворана – 2. категорија

135

842.400,00
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Укупно тренинзи:
Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:

14.605.200,00
36

466.560,00

1.101 15.071.760,00

10. април 2018.

9) Рвачки клуб ''Нови Сад''
Простор

Сати

Планирани
износ

Рвачка сала

1.050

2.835.000,00

4) Градски спортски савез Новог Сада
Простор

Сати

Планирани
износ

Велика дворана – Цела

120

3.470.400,00

Мала дворана – 1. категорија

105

1.121.400,00

60

374.400,00

Бокс дворана

Мала дворана – 2. категорија

1.500

2.610.000,00

Куглана (1-8)

1.320

3.722.400,00

780

2.199.600,00

Куглана СЦ “Сајмиште”
Приручна бокс сала

600

540.000,00

Приручна сала на 2. Спрату

600

1.044.000,00
15.082.200,00

Укупно тренинзи:
Такмичењa – Мала дворана:

12

155.520,00

Такмичењa – Куглана:
Такмичењa – Куглана СЦ
“Сајмиште”:

99

415.800,00

Такмичењa – Бокс дворана:

42

148.680,00

4

10.320,00

Укупно такмичења:
СВЕУКУПНО:

730.320,00
5.242 15.812.520,00

5) Градски стонотениски савез Новог Сада
Простор

Сати

Планирани
износ

Стонотениска дворана
Такмичењa – Стонотениска
дворана:

1.350

3.807.000,00

40

211.200,00

СВЕУКУПНО:

1.390

4.018.200,00

Простор

Сати

Планирани
износ

Велики базен

1.085 12.759.600,00

10) Стрељачка дружина “НС 1790”
Простор

Сати

Планирани
износ

Ваздушно стрелиште

1.350

2.349.000,00

Такмичења – Ваздушно
стрелиште (дана):
СВЕУКУПНО:

12

28.800,00

1.362

2.377.800,00

Укупно сале и дворане Јавног
предузећа ''СПЦ Војводина'': 13.981 80.000.040,00

ХАЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА''
1) Рукометни клуб ''Војводина''
Простор
Рукометна хала

Сати
771

Планирани
износ
2.703.600,00

2) Градски рукометни савез Нови Сад
Простор
Рукометна хала
Укупно Хала Спортског центра
''Слана бара'':

Сати

Планирани
износ

852

3.025.200,00

1623

5.728.800,00

ХАЛА ФУТОГ

6) Ватерполо клуб “Војводина”

Мали базен
Укупно тренинзи:

248

1.458.240,00

1.333 14.217.840,00

Ледена дворана
Такмичења – Ледена дворана:
СВЕУКУПНО:

Џудо дворана

Хала

Планирани
износ

Простор

390

4.305.600,00

Хала

18

263.520,00

408

4.569.120,00

Сати

8) Универзитетски џудо и самбо клуб ''Славија''
Простор

Простор

Сати
275

Планирани
износ
1.020.000,00

2) Кошаркашки клуб ''Футог''

7) Хокеј клуб “Војводина”
Простор

1) Женски одбојкашки клуб ''Футог''

Сати

Планирани
износ

900

2.538.000,00

Сати
275

Планирани
износ
1.020.000,00

3) Градски спортски савез Новог Сада
Простор
Хала

Укупно Хала Футог:

Сати

Планирани
износ

595

2.232.000,00

1.145

4.272.000,00
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ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ''ПЕТРОВАРАДИН''
1) Кошаркашки савез Новог Сада
Простор
Хала

Планирани
износ
725 2.500.000,00

Сати

2) Кошаркашки клуб ''Стар''
Простор
Хала
Укупно Хала Спортског центра
''Петроварадин'':

Планирани
износ
725 2.500.000,00

Сати

1.450 5.000.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 13010001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције
412 - Дотације невладиним организацијама - економска
класификација 481, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину
са позиције 412.01 – Дотације осталим непрофитним
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
382.407.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства за
реализацију посебних програма из тачке I. овог решења
могу се утврдити и у мањем износу.
IV. У случају када се носиоцу програма за реализацију
одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању посебног програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских активности са
висином додељених средстава и одобреним активностима
на реализацији програма, и да достави Градској управи за
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног
програма усаглашену са висином одобрених средстава.
V. Средства за реализацију посебних програма из тачке
I. овог решења преносиће се носиоцу програма на основу
овог решења и уговора о реализовању посебног програма
закљученог између носиоца програма и Градске управе за
спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2018-74-II
5. април 2018. 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 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
66/17) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 155. седници од 5. априла
2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2018. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 5/18), тачка III мења се и гласи:
"III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у оквиру Програма 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу
од 177.263.490,00 динара, од чега за Пројекат: Инвестициони пројекти - основне школе у износу од 164.707.445,00
динара, извор финансирања 01 - Приходи из буџета и за
Пројекат: Санација објекта ОШ "Јован Поповић", у износу
од 12.556.045,00 динара, извор финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти."
II
Тачка IV мења се и гласи:
"IV
Основне школе на територији Града Новог Сада су
носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом, за Пројекат: Инвестициони пројекти - основне школе.
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа) је носилац инвестиционих активности
предвиђених Програмом, за Пројекат: Санација објекта
ОШ „Јован Поповић“."
III
У тачки V после речи: "Градска управа", речи "за
образовање" и речи у загради: "у даљем тексту: Градска
управа", бришу се.
IV
После тачке VIII додаје се тачка VIII а, која гласи:
"VIII а
За радове на санацији објекта Основне школе "Јован
Поповић" Нови Сад, средства за порез на додату вредност
планирана су у Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за образовање за 2018.
годину , у оквиру Програма 9: Основно образовање и
васпитање, за Пројекат: Санација објекта ОШ "Јован
Поповић", на позицији буџета 319, економска класификација
511- Зграде и грађевински објекти, у износу од 12.556.045,00
динара, извор финасирања 07 - Трансфери од других нивоа
власти.
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Интерни обрачун пореза на додату вредност за радове
из става 1. ове тачке, вршиће Градска управа на основу
уредних привремених ситуација и коначног обрачуна.
Захтев за трансфер средстава за износ обрачунатог
пореза на додату вредност, Градска управа доставља
Канцеларији за управање јавним улагањима, са интерним
обрачуном пореза на додату вредност.
Након трансфера средстава у буџет Града Новог Сада
од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Градска
управа извршиће плаћање пореза на додату вредност по
интерном обрачуну. "
V
Програм инвестиционих активности за основне школе
за 2018. годину, који је саставни део овог решења, мења
се и гласи:
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„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих активности за основне школе за 2018. годину, планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у укупном износу
од 177.263.490,00 динара, од чега за Пројекат: Инвестициони пројекти - основне школе у износу од 164.707.445,00
динара и за Пројекат: Санација објекта Основне школе
"Јован Поповић" у износу од 12.556.045,00 динара.
У оквиру Пројекта: „Инвестициони пројекти - основне
школе“, средства на име трансфера осталим нивоима власти, у износу од 164.707.445,00 динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Надоградња објекта

25.000.000,00

УКУПНО

25.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у
динарима

2.1.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (уређење дворишта)

13.500.000,00

2.2

ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (реконструкција тоалета,
замена спољне столарије, обнова фасаде)

4.633.000,00

2.3.

ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена спољне столарије и
обнова фасаде)

6.000.000,00

2.4.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (реконструкција тоалета)

5.300.000,00

2. 5.

ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

- Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (радови на замени азбестног
крова и уградња топлотних пумпи)
- Повећање струјног прикључка и реконструкција
електро мреже

42.190.000,00

2.000.000,00

2.6.

ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај

- Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена ограде)

1.400.000,00

2.7.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

Адаптација постојећег отвореног простора
приземља школе у просторије за продужени
боравак

8.500.000,00

2.8.

ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (уградња топлотних пумпи на
инсталацији грејања и хлађења)

17.000.000,00

2.9.

ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена дела фасадне
столарије)

5.500.000,00

УКУПНО

106.023.000,00
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3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у
динарима

3.1.

ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

стручни надзор на надоградњи објекта

375.000,00

3.2.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

- стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (уређење
дворишта)
- Израда пројектно-техничке документације за
уређење дворишта
- Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију унутрашње расвете

202.500,00

480.000,00
50.000,00

3.3.

ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад

стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта
(реконструкција тоалета, замена спољне столарије,
обнова фасаде)

69.495,00

3.4.

ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (замена
спољне столарије и обнова фасаде)

90.000,00

3.5.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта
(реконструкција тоалета)

79.500,00

3.6.

ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

- стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (радови
на замени азбестног крова)
- стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (уградња
топлотних пумпи)
- Израда пројектно-техничке документације за
уградњу топлотних пумпи
- Израда пројекта енергетске санације

242.000,00

358.000,00
420.000,00
3.500.000,00

3.7.

ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај

стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (ограда)

3.8.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Израда пројекта надоградње, разне таксе и
сагласности и др.

3.9.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

- Израда пројектно-техничке документације за
Адаптацију постојећег отвореног простора приземља школе у просторије за продужени боравак
- Стручни надзор на адаптацији постојећег отвореног простора приземља школе у просторије за
продужени боравак

600.000,00

- Стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (уградња
топлотних пумпи на инсталацији грејања и
хлађења)
- Пројекат изведеног стања, сагласности и таксе за
доградњу објекта школе
- Повећање струјног прикључка након доградње
објекта
- Координатор за безбедност и здравље на раду и
план превентивних мера на доградњи постојећег
објекта и доградњи спрата изнад дела постојећег
објекта

255.000,00

3.10. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

3.11. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

- Стручни надзор на инвестиционом одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (замена
дела фасадне столарије)

22.500,00
1.609.350,00

127.500,00

2.500.000,00
1.305.000,00
151.200,00

82.500,00
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- Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију и проширења постојеће фискултурне сале
- Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију објекта
- Израда пројектно-техничке документације за
уређење дворишта

10. април 2018.
1.440.000,00
1.325.000,00
480.000,00

3.12. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Координатор за безбедност и здравље на раду и
план превентивних мера на надоградњи постојећег
објекта

106.900,00

3.13. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

Координатор за безбедност и здравље на раду и
план превентивних мера на инвестиционом
одржавању на побољшању услова коришћења
објекта (замена фасадне столарије,
ревитализација фасаде, санација санитраних
чворова и други занатски радови)

120.000,00

3.14. ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај

Координатор за безбедност и здравље на раду и
план превентивних мера на изградњи фискултурне
сале
УКУПНО

75.400,00

16.066.845,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

Опис

Износ у
динарима

4.1.

ОШ „Светозар Марковић Тоза“
Нови Сад

Набавка парне конвекцијске пећнице

1.894.000,00

4.2.

ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад

- Набавка есцајга за потребе школске кухиње
- Набавка машине за прање суђа, замрзивача и
електричног шпорета са пуним плочама и
пећницом

447.600,00

УКУПНО

3.417.600,00

1.076.000,00

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

Опис

Износ у
динарима

5.1.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.2.

ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.3.

ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.4.

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

рачунарска опрема

600.000,00

5.5.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.6.

ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.7.

ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник

рачунарска опрема

600.000,00

5.8.

ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

рачунарска опрема

600.000,00

5.9.

ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

рачунарска опрема

600.000,00

рачунарска опрема

600.000,00

5.12. ОШ „Мирослав Антић“ Футог

рачунарска опрема

600.000,00

5.13. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.14. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.10. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад
5.11.

ОШ „Прва Војвођанска бригада“ Нови
Сад
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5.15. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

5.16. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

рачунарска опрема

600.000,00

ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови
5.17.
Сад

рачунарска опрема

600.000,00

УКУПНО

10.200.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у
динарима

6.1.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

видео надзор

2.000.000,00

6.2.

ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

видео надзор

2.000.000,00

УКУПНО

4.000.000,00

У оквиру Пројекта: „Санација објекта ОШ „Јован Поповић“, средства у износу од 12.556.045,00 динара, распоређују
се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих
активности
Градска управа за образовање Града
Новог Сада

Опис

Износ у
динарима

Порез на додату вредност, по интерном обрачуну,
за радове на санацији објекта Основне школе
"Јован Поповић" Нови Сад

12.556.045,00

УКУПНО

12.556.045,00
„

VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2018-352-II
5. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за здравство
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На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник Републике Србије“ број 16/18) и 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
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2018. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 66/17), у укупном износу од 2.075.000,00 динара.
III. Пројекти удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља
и превенцији болести који ће се финансирати из буџета
Града Новог Сада у 2018. години су:
1) пројекти васпитања за здравље
Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стиловима живота, детерминантама здравља и смањењем фактора ризика за оболевање од заразних и незаразних болести.
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2) пројекти заштите и унапређења здравља
осетљивих друштвених група
Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених
група које су изложене већем степену ризика од оболевања
у односу на укупну популацију, било да се ради о специфичним здравственим стањима или факторима социјалноекономског окружења који могу довести до оболевања.
3) пројекти превенције, едукације и подизања свести
грађана о штетним последицама пушења и
неконтролисане и редовне употребе алкохола
Пројекти превенције, едукације и подизања свести
грађана о штетним последицама пушења и неконтролисане и редовне употребе алкохола имају за циљ:
- едукацију становништва о штетности употребе дуванских производа, излагања дуванском диму и прекомерне употребе алкохола;
- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступним и стручно - препорученим методама одвикавања
од пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступности наведених метода;
- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и
- појачање утицаја националних кампања покренутих
са сличним циљевима.
4) пројекти превенције HIV/AIDS-a
Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.
5) пројекти унапређења менталног здравља и
превенција менталних поремећаја
Пројекти унапређења менталног здравља и превенција
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ
појачање позитивног менталног здравља.
Програми за ментално здравље треба да укључују превентивне активности и активности за унапређење менталног здравља.
Унапређење менталног здравља треба да има за циљ
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите
ментално здравље, уз исказивање поштовања према култури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факторима и акцијама за заштиту људских права.
6) пројекти обележавања значајних датума и јубилеја
у области здравства и пројекти организовања
здравствених кампања и стручних састанака
Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у
области здравства и пројекти организовања здравствених
кампања и стручних састанака су пројекти који имају за
циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области
здравства, у складу са календаром здравља, као и
организовање здравствених кампања и стручних састанака.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења,
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промоцији
здравља и превенцији болести.
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V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs), са
портала е-Uprava 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,
- опште податке о подносиоцу пријаве пројекта,
- ресурсе са којим располаже подносилац пројекта,
- податке о значајнијим пројектима реализованим у
претходној години из области обухваћене конкурсом,
- опште податке о пројекту који се подноси (припадност
пројекта, аспекат родне равноправности),
- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту,
начин праћења реализације пројекта, финансијски
план и структуру буџета пројекта са прегледом
материјалних и нематеријалних трошкова и
спецификацијом средстава из сопствених прихода, из
буџета Града Новог Сада и других извора, предуслове
за почетак реализације пројекта, могуће ризике и начин
евалуације пројекта), и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води
Агенција за привредне регистре,
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан и
3. биографије особља ангажованог у пројектном тиму
са прилозима који доказују тачност референци.
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. априла
до 24. априла 2018. 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.
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 сма-
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тра 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 60
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса,
утврди листу пројеката применом следећих критеријума:
- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања
пројекта, број корисника пројекта, могућност развијања
пројекта и његова одрживост,
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања области у којој
се пројекат спроводи,
- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и
друго, у случају недостајућег дела средстава за
финансирање пројекта,
- законитост и ефикасност коришћења средстава и
одрживост ранијих пројеката: ако су раније коришћена
средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе,
- 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.
Приликом избора и утврђивања листе пројеката,
Комисија ће, са аспекта родне равноправности, нарочито
узети у обзир пројекте који су на образцу пријаве на јавни
конкурс означени као пројекти директно усмерени на
унапређење и очување здравља жена.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.
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 у року од 8 дана од дана објављивања листе пројеката.
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, у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора, доноси акт о
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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) и на порталу е-Uprava.
XVII. Пре потписивања уговора о реализацији пројекта
учесници конкурса којима су одобрена средства за
реализацију пројеката достављају:
- доказ о отвореном посебном наменском рачуну код
Управе за трезор, који је укључен у консолидовани
рачун трезора,
- средство финансијског обезбеђења за реализацију
активности утврђених пројектом у виду регистроване
бланко соло менице (оверене печатом и потписане од
стране овлашћеног лица), са меничним овлашћењем
- писмом на износ уговорене вредности, са клаузулама
„неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, као
и копију картона депонованих потписа,
- изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта
нису на други начин већ обезбеђена и
- изјаву о непостојању сукоба интереса.
Обрасци изјава из става 1. алинеје 3-4. ове тачке могу
се преузети са интернет презентације Града Новог Сада
(www.novisad.rs) са портала е-Uprava или у Градској управи
за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија
46, II спрат.
Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима
којима се уређује наплата ове накнаде.
XVIII. Учесници конкурса, који остваре право на средства из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку
добара и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу
са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени
услови за спровођење ових поступака.
XIX. 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-51-24/2018
2. април 2018. године
НОВИ САД
в. д. начелника
Мр Драгана Којадиновић, с.р.

Комисија за борбу против дрога

334
На основу члана 3. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/18) и члана
39. став 2. 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), Комисија за борбу против дрога
расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА
ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за 2018. годину које реализују
удружења, задужбине и фондације.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 66/17), у укупном износу од 2.075.000,00 динара.
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2018. години су:
1) пројекти промоције здравих стилова живота младих
без употребе дрога и промоције волонтерства у
превенцији злоупотребе дрога
Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези
са здрављем.
Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупотребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских активности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији
злоупотребе дрога.
2) пројекти едукације о штетном утицају дрога
и превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци.
Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја
здравља.
Едукација деце школског узраста и младих има за циљ
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста и младих о штетном утицају и последицама употребе
дрога, као и обуку и оспособљавање будућих вршњачких
едукатора о најефикаснијим начинима информисања и
мотивисања деце школског узраста и младих за правилне
изборе и одупирање притисцима и изазовима савременог
друштва. Ови пројекти треба да буду информативног и
едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и
младих, прихватљиви и разумљиви.
Едукација родитеља и старатеља има за циљ
информисање родитеља и старатеља о штетним утицајима
и последицама употребе дрога, њихово оспособљавање
за добру комуникацију са децом и јачање способности
породице за решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима
укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача,
наставника, педагога, психолога и других запослених о
штетним утицајима и последицама употребе дрога на теле-
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сно, социјално и ментално здравље деце, као и обуку и
оспособљавање будућих едукатора о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце за правилне изборе
и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва
(едукација за вођење психолошких радионица, трибина,
организовање и спровођење анкета, истраживања и других креативних активности којима се доприноси превенцији
зависности од психоактивних супстанци).
Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се реализовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и
путем интернета и отворене телефонске линије за давање
информација о дрогама, превенцији зависности од дрога
и њиховој злоупотреби.
3) пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица
Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни одговори и савети у вези са превентивним мерама,
штетним утицајем и последицама употребе дрога.
4) пројекти превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете
Активности превенције рецидива, штетних последица
коришћења дрога и смањења штете имају за циљ да се
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија,
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација
њиховог психичког стања, посебно кроз рехабилитацију и
социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у различите облике друштвеног живота, побољшањем квалитета
живота и смањењем штетних последица проузрокованих
коришћењем дрога.
Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност,
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а
лица која имају развијену зависност да што пре започну
лечење.
Циљ је и спречавање последица зависности од дрога,
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних и психичких болести и криминогеног понашања.
Пројекти превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати
кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима,
старатељима, члановима породице и лицима код којих
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске
линије за давање информација о дрогама, њиховој злоупотреби и лечењу.
5) пројекти обележавања значајних датума и израде
и дистрибуције едукативног и промотивног
материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе
дрога.
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IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења,
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе
континуираној превенцији зависности од дрога на територији
Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs), са
портала е-Uprava, 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,
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број, број посебног наменског рачуна отвореног
код Управе за трезор и податке о регистрацији учесника конкурса,
- ресурсе са којим располаже подносилац пројекта,
- податке о значајнијим пројектима реализованим у
претходној години из области обухваћене конкурсом,
- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту,
начин праћења реализације пројекта, финансијски
план и структуру буџета пројекта са прегледом
материјалних и нематеријалних трошкова и
спецификацијом средстава из сопствених прихода, из
буџета Града Новог Сада и других извора, предуслове
за почетак реализације пројекта, могуће ризике и начин
евалуације пројекта),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
овлашћеном лицу за подношење пријаве пројекта, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води
Агенција за привредне регистре,
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан и
3. биографије особља ангажованог у пројектном тиму
са прилозима који доказују тачност референци.
Учесници конкурса који подносе пројекте едукације о
штетном утицају дрога и превентивним мерама, дужни су
да уз пројекат доставе програм едукације и штампани
материјал намењен едукацији.
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. априла
до 24. априла 2018. 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.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
борбу против дрога.
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.
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XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Комисија за борбу против дрога 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 борбу против дрога је дужна да у року
од 60 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих
критеријума:
- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања
пројекта, број корисника пројекта, могућност развијања
пројекта и његова одрживост,
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања области у којој
се пројекат спроводи,
- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и
друго, у случају недостајућег дела средстава за
финансирање пројекта,
- законитост и ефикасност коришћења средстава и
одрживост ранијих пројеката: ако су раније коришћена
средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе,
- 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.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.
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 у року од осам дана од дана објављивања листе
пројеката.
Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам
дана од дана доношења одлуке о приговору 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, у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора 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) и на порталу е-Uprava.
XVI. Пре потписивања уговора о реализацији пројекта
учесници конкурса којима су одобрена средства за
реализацију пројеката достављају:
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- доказ о отвореном посебном наменском рачуну код
Управе за трезор, који је укључен у консолидовани
рачун трезора,
- средство финансијског обезбеђења за реализацију
активности утврђених пројектом у виду регистроване
бланко соло менице (оверене печатом и потписане од
стране овлашћеног лица), са меничним овлашћењем
- писмом на износ уговорене вредности, са клаузулама
„неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, као
и копију картона депонованих потписа,
- изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта
нису на други начин већ обезбеђена и
- изјаву о непостојању сукоба интереса.
Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима
којима се уређује наплата ове накнаде.
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XVII. Учесници конкурса, који остваре право на средства из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку
добара и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу
са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени
услови за спровођење ових поступака.
XVIII. Комисија за борбу против дрога писаним путем
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на средства из буџета Града Новог Сада.
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