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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1345
На основу члана 39б став 3. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
38/11, 10/12, 34/17 – др. одлука, 42/18 и 55/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 296. седници од 31. децембра 
2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ 
ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ 

АСИСТЕНЦИЈЕ
Члан 1.

Овим правилником се уређују ближи услови и поступак 
за остваривање права на накнаду трошкова за услугу пер-
соналне асистенције (у даљем тексту: право на накнаду 
трошкова), број корисника и износ трошкова накнаде.

Члан 2.

Право на накнаду трошкова може да оствари пунолетно 
лице са инвалидитетом са процењеним I или II степеном 
подршке, које остварује право на увећани додатак за негу 
и помоћ, има способности за самостално доношење одлука, 
радно је ангажовано или активно укључено у рад различи-
тих удружења грађана, спортских друштава, политичких 
партија и других облика друштвених ангажмана, односно 
укључено је у редовни или индивидуални образовни про-
грам, а коме је неопходна одговарајућа индивидуална прак-
тична помоћ и подршка ради успостављања што већег 
нивоа самосталности (у даљем тексту: корисник).

Члан 3.

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова под-
носи се Центру за социјални рад Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Центар за социјални рад).

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се фотокопија 
личне карте подносиоца захтева и:

- доказ о радном ангажовању, или
- доказ о активном друштвеном ангажовању (учешће у 
реализацији пројеката удружења, учешће у раду органа 
удружења и сл.).

Службеним путем се прибавља:

- акт о оствареном праву на увећани додатак за негу и 
помоћ,

- потврда да је подносилац захтева укључен у редован 
или индивидуални образовни програм,

- доказ да подносилац захтева није потпуно или дели-
мично лишен пословне способности.

О захтеву из става 1. овог правилника решава Центар 
за социјални рад.

Решење Центра за социјални рад о признавању права 
на накнаду трошкова садржи и број часова услуге за коју 
се обезбеђују средства у буџету Града Новог Сада, начин 
преноса средстава пружаоцу услуге, као и обавезу корис-
ника и изабраног пружаоца услуге да закључе уговор о 
међусобним правима и обавезама.

Члан 4.

Корисник може да изабере и закључи уговор само са 
пружаоцем услуге који има лиценцу за пружање услуге 
персоналне асистенције у складу са Законом и Правилни-
ком о лиценцирању организација социјалне заштите („Служ-
бени гласник РС“, број 42/13).

Пружалац услуге из става 1. овог члана дужан је да, 
поред лиценце, има сарадника са завршеном обуком по 
акредитованом програму за пружање услуге персоналне 
асистенције, односно, сарадника који се обавезао да исту 
заврши у року од шест месеци.

Корисник услуге обучава се по основном програму за 
коришћење услуге персоналне асистенције.

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобни 
односи између пружаоца услуге и корисника, а нарочито 
начин пружања услуге и обавеза корисника да у року од  
шест месеци заврши обуку по основном програму за 
коришћење услуге персоналне асистенције.

Члан 5.

Право из члана 2. овог правилника корисник може да 
оствари за највише 40 часова недељно.

У часове пружања услуге урачунава се време прове-
дено на путу од куће до радног места, односно места где 
се одвијају друштвене и образовне активности (у даљем 
тексту: место ангажовања), боравак у месту ангажовања 
према плану и програму, односно распореду активности у 
које је корисник укључен, и време проведено на путу од 
места ангажовања до куће.
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Члан 6.

Износ накнаде трошкова услуге се утврђује месечно на 
основу броја часова пружене услуге и вредности радног 
часа услуге персоналне асистенције.

Вредност радног часа услуге из става 1. овог члана је 
вредност радног часа, са порезима и доприносима, меди-
цинске сестре у осталим установама социјалне заштите 
(IV степен стручне спреме), утврђен у складу са актом над-
лежног државног органа којим се уређује обрачун и исплата 
плата запослених у јавним службама, у области социјалне 
заштите.

Број корисника за које се обезбеђује накнада трошкова 
утврђује се за сваку буџетску годину актом Градског већа 
Града Новог Сада.

Накнада трошкова за 2020. годину, у складу са овим 
правилником, обезбедиће се за највише 30 корисника.

Члан 7.

Пружалац услуге је дужан да Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту доставља извештај о пруже-
ним услугама персоналне асистенције до 5. у месецу за 
претходни месец.

Средства из буџета Града Новог Сада за накнаду трош-
кова преносе се пружаоцу услуге на основу решења о 
признавању права на накнаду трошкова, према извештају 
из става 1. овог члана, до краја месеца за претходни месец.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Града Новог Сада“, а примењиваће се 
од 1. јануара 2020. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2687/2019- II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1346
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19), на пред-
лог  Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада на 296. седници  од  31. децембра 2019. године  
доноси

    
РЕШЕЊЕ 

  О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ
I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за основне школе за 2020. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Програм садржи Програмску активност и Пројекaт, и то: 
изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда 
и објеката, пројектно планирање, административна опрема, 
опрема за образовање, науку, културу и спорт и опрема за 
јавну безбедност. 

III

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2020. годину, у оквиру Про-
грама 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу 
од 173.319.078,00 динара, од чега за Програмску актив-
ност: Функционисање основних школа у износу од 
102.014.078,00 динара и за Пројекат: Надоградња школе 
и реконструкцијa приземља, објекта у Новом Саду -  
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад, у износу од 71.305.000,00 
динара, све  из извора финансирања 01- Општи приходи 
и примања буџета, а у складу са оствареним приходима у 
буџету.

IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су основне  школе на територији Града Новог Сада.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту: Град-
ска управа) може извршити прерасподелу планираних сред-
става у оквиру појединачног пројекта, ако постоје објективне 
околности које условљавају потребу за извршењем 
одређених радова, услуга и набавком опреме, односно уко-
лико је престала потреба за извршењем радова, услуга и 
набавком опреме, уз претходну сагласност Градоначел-
ника Града Новог Сада.

VI

Захтев за пренос средстава из тачке III овог решења, 
основне школе достављају Градској управи након што спро-
веду поступак јавне набавке, уз који достављају 
документацију о уговореним, односно извршеним радо-
вима, услугама и набављеној опреми, у складу са троме-
сечним 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

Основне школе подносе годишњи извештај о реализацији 
инвестиционих активности утврђених Програмом, Град-
ском већу Града Новог Сада путем Градске управе, до 
31.03.2021. године за 2020. годину, са исказаним физич-
ким 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: 6-2/2019-1151-II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

 ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за основне школе за 2020. годину, планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2020. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 173.319.078,00  
динара и распоређују се за Програмску активност и Пројeкaт: 

У оквиру Програмске активности: Функционисање 
основних школа, средства у износу од 102.014.078,00  
динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Редни
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин Изградња прикључка на гасну мрежу за кухињу у 
Прерадовићевој бр.6 105.734,00

УКУПНО 105.734,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5113

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
Реконструкција хидрантске мреже, 
електроенергетских инсталација, хидротехничких 
инсталација и  адаптацијa простора

28.184.863,00

2. ОШ „Мирослав Антић“ Футог Енергетска санација објекта (облагање дела 
фасаде каменом вуном) 12.228.108,00

3. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад
Енергетска санација објекта (заменa столарије и 
фасадерски радови - облагање објекта минералном 
каменом вуном)

23.616.000,00

4. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Измена гасне инсталације са препревком гасног 
сета и развода у Темеринској 2.416.000,00

УКУПНО 66.444.971,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад
- Пројектно техничка документација за изградњу 
школе у „Адицама“, разне таксе и сагласности

-  Израда студије оправданости

6.726.000,00

2.000.000,00

2. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад
- Израда пројекта енергетске санације постојећег 
објекта, разне таксе и сагласности

- Израда студије оправданости

5.290.800,00

1.800.000,00

3. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
Стручни надзор на реконструкцији хидрантске 
мреже, електроенергетских инсталација, 
хидротехничких инсталација и  адаптацији простора

422.773,00
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4. ОШ „Мирослав Антић“ Футог Стручни надзор за енергетску санација објекта 
(облагање дела фасаде каменом вуном) 183.420,00

5. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад
Стручни надзор на енергетској санацији објекта 
(заменa столарије и фасадерски радови - 
облагање објекта минералном каменом вуном)

354.240,00

6. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Стручни надзор на измени гасне инсталације са 
препревком гасног сета и развода у Темеринској 36.240,00

УКУПНО 16.813.473,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА - 5122

Редни
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ
1. ОШ “Прва војвођанска бригада“ Нови Сад Набавка клима уређаја и лаптоп рачунара 813.000,00
2. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 300.000,00

3. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад Набавка кухињског инвентара за сервирање и 
припремање оброка за ученике 146.900,00

4. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Набавка 2 гасна котла за фискултурну салу и 
објекат школе у Темеринској 8.700.000,00

Укупно: 9.959.900,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ – 5126

Редни
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме за наставу 
информатике 600.000,00

2. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад
Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)
Набавка 3 интерактивне табле

600.000,00
600.000,00

3. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00

4. ОШ "Свети Сава" Руменка
Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)
Набавка 3 интерактивне табле

600.000,00
600.000,00

5. ОШ „Бранко Радичевић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
6. ОШ "22.Август" Буковац Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
7. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 300.000,00
8. ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
9. ОШ "Мирослав Антић" Футог Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00

10. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
11 ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
12 ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00

Укупно: 8.100.000,00

6.  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ – 5128

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Свети Сава“ Руменка уградња и реконструкција видео надзора 590.000,00

УКУПНО 590.000,00
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У оквиру Пројекта: Надоградња школе и реконструкцијa приземља, објекта у Новом Саду -  ОШ „Иван Гундулић“ 
Нови Сад, средства у износу од 71.305.000,00  динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Надоградња објекта школе и реконструкција 
приземља школског објекта у Новом Саду 70.000.000,00

УКУПНО 70.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Стручни надзор на надоградњи објекта школе и 
реконструкцији приземља школског објекта у 
Новом Саду

1.050.000,00

2.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Координатор за безбедност и здравље на раду и 
израда плана превентивних мера на надоградњи 
објекта школе и реконструкцији приземља 
школског објекта у Новом Саду

255.000,00

УКУПНО 1.305.000,00

1347
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 296. седници од  31. децембра 2020. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за средње школе за 2020. годину (у даљем тек-
сту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2020. годину планирана су средства на име трансфера 
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, на име трансфера осталим ниво-
има власти, у укупном износу од 609.852.000,00 динара, 
од чега средства у износу од 533.552.000,00 динара из 
извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета 
и средства у износу од 76.300.000,00 динара из извора 
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, за:

I. Пројекте, средства у износу од 596.140.000,00 динара, 
од чега 533.552.000,00 динара из извора финансирања 01 
- општи приходи и примања буџета и средства у износу од 
76.300.000,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за:

- Пројекат 1: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 488.273.000,00 динара, 

- Пројекат 2: „Надоградња објекта Гимназије "Иси-
дора Секулић"“, средства у укупном износу од 
107.867.000,00 динара, од чега средства у износу од 
31.567.000,00 динара из извора финансирања 01 - 
општи приходи и примања буџета и средства у износу 
од 76.300.000,00 динара из извора финансирања 13 
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
средњих школа - капитални трансфери" за капиталне 
трансфере за инвестиционе активности, средства у укуп-
ном износу од 13.712.000,00 динара.

III

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су средње школе на територији Града Новог Сада.

IV

Градска управа за образовање (у даљем тексту: Град-
ска 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 
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и услуга, уз претходну сагласност Градоначелника Града 
Новог Сада.

V

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 
средње школе достављају Градској управи након што спро-
веду поступак јавне набавке, уз који достављају 
документацију о уговореним, односно извршеним радо-
вима 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 за 2020. 
годину Градском већу Града Новог Сада путем Градске 
управе, до 31. марта 2021. године, са исказаним физичким 
и финансијским показатељима и документацијом о изврше-
ним 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:6-2/2019-1152-II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ЗА  2020. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 609.852.000,00 динара, 
од чега средства у износу од 533.552.000,00 динара из 
извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета 
и средства у износу од 76.300.000,00 динара из извора 
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, за реализацију Програма инвестиционих активно-
сти за средње школе за 2020. годину, планирана су у буџету 
Града Новог Сада као трансфери осталим нивоима власти, 
а средства се распорећују на следећи начин: 

I. Пројекти, средства у укупном износу од 596.140.000,00 
динара, за:

Пројекат 1: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 488.273.000,00 динара, за:

р. бр. Активност ОПИС Износ у 
динарима                  

1 Изградња зграда и 
објеката 

Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске 
школе у Новом Саду са концертном двораном - трећа и четврта 
фаза финансирања - наставак уговорених обавеза и активности 
из 2019. године и активности у 2020. години и радови у ентеријеру 
у циљу опремања

345.334.000,00

2 Пројектно планирање

 Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, стручни 
надзор и координатор за безбедност и здравље на раду - трећа и 
четврта фаза финансирања  и технички преглед - наставак 
уговорених обавеза и активности из 2019. године и активности у 
2020. години, за изградњу објекта Музичке школе "Исидор Бајић" 
и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном 

34.539.000,00

3 Административна 
опрема

1. Набавка административне опреме за Музичку школу "Исидор 
Бајић", Нови Сад 7.389.600,00

2. Набавка административне опреме за Балетску школу у Новом 
Саду 1.610.400,00

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

1. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за Музичку 
школу "Исидор Бајић", Нови Сад 89.294.000,00

2. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за Балет-
ску школу у Новом Саду 4.446.000,00

5 Опрема за јавну 
безбедност

Набавка опреме за јавну безбедност за Музичку школу "Исидор 
Бајић", Нови Сад 5.660.000,00

  Пројекат 1, укупно 488.273.000,00



31. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 63 – страна 3801.    

Пројекат 2: „Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"“, средства у укупном износу од 107.867.000,00 
динара, од чега средства у износу од 31.567.000,00 динара из извора финансирања 01 - приходи из буџета и средства 
у износу од 76.300.000,00 динара из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за:

р. бр. Активност ОПИС Износ у 
динарима

1 Изградња зграда и 
објеката 

Адаптација и реконструкција објекта са надоградњом 
једне етаже на објекту школе - наставак уговорених 
обавеза из 2019. године и активности у 2020. години 

ИФ 01 30.000.000,00
ИФ 13 76.300.000,00
укупно 106.300.000,00

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, стручни 
надзор и технички преглед за радове у 2019. години  и активности 
у 2020. години, за адаптацију и реконструкцију објекта са 
надоградњом једне етаже на објекту школе

1.567.000,00

  Пројекат 2, укупно 107.867.000,00

II.  У оквиру Програмске активности: Функционисање средњих школа - капитални трансфери, средства у укуп-
ном износу од 13.712.000,00 динара, за:

1. Капитално одржавање зграда и објеката

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима

2 Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења 
објекта (ревитализација фасаде у дворишном делу објекта) 6.000.000,00

  Укупно: 6.000.000,00

2. Пројектно планирање

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима

2 Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад

Стручни надзор за инвестиционо одржавање на побољшању 
услова коришћења објекта (ревитализација фасаде у дворишном 
делу објекта)

120.000,00

3
Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови 
Сад

Израда плана заштите од пожара 142.000,00

4 Техничка школа "Павле 
Савић", Нови Сад Студија оправданости за доградњу фискултурне сале 300.000,00

5 Средња машинска 
школа, Нови Сад Пројектно техничка документација за  уградњу хидрантске мреже 972.000,00

  Укупно: 1.534.000,00

3. Административна опрема

 р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима

1
Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови 
Сад

Набавка канцеларијске опреме 478.000,00

2
Средња медицинска 
школа "7.април", Нови 
Сад

Набавка канцеларијске опреме 600.000,00

3 Школа за дизајн "Богдан 
Шупут", Нови Сад Набавка  рачунарске опреме 600.000,00

  Укупно: 1.678.000,00
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4. Опрема за образовање, науку, културу и спорт

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима

1 Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови 
Сад

1. Набавка опреме за наставу биологије и хемије 1.000.000,00

2. Набавка намештаја за учионице 600.000,00

2 Средња школа "Светозар Милетић", Нови 
Сад Набавка интерактивних табли 600.000,00

3 Средња машинска школа, Нови Сад Набавка рачунара за кабинет 600.000,00

4 Саобраћајна школа "Пинки", Нови Сад Набавка интерактивне табле и пројектора 600.000,00

5 Медицинска школа "7. април", Нови Сад Набавка рачунарске опреме 400.000,00

6 Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Набавка десктоп и лаптоп рачунара и белих табли 600.000,00

  Укупно: 4.400.000,00

5. Опрема за јавну безбедност

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима

1 Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови 
Сад Постављање видео надзора 100.000,00

  УКУПНО: 100.000,00

1348
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 296. седници од 31. децембра 2019. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" 
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за Предшколску установу "Радосно детињство" 
Нови Сад за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део овог решења.

II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2020. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 540.607.000,00  динара, од чега 164.111.000,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и средства у износу од 376.496.000,00 динара из 
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, за:

I. Пројекте, средства у износу од 496.987.000,00 динара, 
од чега 120.491.000,00 динара из извора финансирања 01 
- општи приходи и примања буџета и средства у износу од 
376.496.000,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за:

-  Пројекат 1: "Изградња и опремање објекта  у 
Ораховој улици", средства у укупном износу од 
139.496.000,00 динара, од чега 13.000.000,00 динара 
из извора финансирања 01 и средства у износу од  
126.496.000,00 динара из извора финансирања 13;

-  Пројекат 2: "Доградња и опремање објекта у Каћу", 
средства у укупном износу од 9.691.000,00 динара,

-  Пројекат 3: "Реконструкција и санација објекта у 
Улици Светозара Милетића", средства у укупном 
износу од 50.800.000,00 динара, 

-  Пројекат 4: Реконструкција и санација објекта у 
Улици Лазе Костића", средства у укупном износу 
од 31.500.000,00 динара,

-  Пројекат 5: "Изградња и опремање објекта у Ади-
цама", средства у укупном износу од 265.500.000,00 
динара, од чега 15.500.000,00 динара из извора 
финансирања 01 и средства у износу од 250.000.000,00 
динара из извора финансирања 13 и

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
за инвестиционе активности, средства у износу од 
43.620.000,00 динара из извора финансирања 01 - приходи 
из буџета, од чега су средства у износу од 17.500.000,00 
динара за зграде и грађевинске објекте и 26.120.000,00 
динара за машине и опрему.
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III

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Предшколска установа "Радосно детињство" 
Нови Сад (у даљем тексту: Предшколска установа).

IV

Градска управа за образовање (у даљем тексту: Град-
ска управа), може извршити прерасподелу планираних 
средстава у одређеном делу Програма, у оквиру исте тачке, 
ако постоје објективне околности које условљавају потребу 
за извршењем одређених радова, услуга или набавком 
опреме у већем обиму, односно уколико је престала потреба 
за извршењем радова, услуга или набавком опреме, уз 
претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

V 

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 
Предшколска установа доставља Градској управи након 
што спроведе поступак јавне набавке, уз који доставља 
документацију о уговореним, односно извршеним радо-
вима, услугама и набављеној опреми, у складу са троме-
сечним плановима извршења буџета Града Новог Сада.

Пренос средстава на рачун Предшколске установе врши 
се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу 
са прописима.

VI

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VII 

Предшколска установа подноси годишњи извештај о 
реализацији инвестиционих активности утврђених Програ-
мом за 2020. годину Градском већу путем Градске управе, 
до 31. марта 2021. године, са исказаним физичким и 

финансијским показатељима и документацијом о изврше-
ним активностима и утрошку средстава према стварно 
изведеном обиму радова, услуга и набављеној опреми.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2019-1153-II 
31. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  ПРЕД-

ШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" 
НОВИ САД ЗА  2020. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 540.607.000,00 динара, 
за реализацију Програма инвестиционих активности за 
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 
2020. годину, планирана су у буџету Града Новог Сада, 
која  се распоређују за:

I. Пројекте, средства у укупном износу од 496.987.000,00 
динара, од чега 120.491.000,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и 
средства у износу од 376.496.000,00 из извора финансирања 
13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за: 

Пројекат 1: "Изградња и опремање објекта у  Ораховој улици"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1
Изградња зграда 

и објеката

Изградња објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о. 
Нови Сад I - наставак уговорених активности из 2019. године, 
активности у 2020. години и радови на изградњи 
саобраћајница и уређењу дворишта 

126.496.000,00 13

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години, технички преглед, сагласности и таксе за радове на 
изградњи објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о. 
Нови Сад I                                                                   

3.000.000,00 01

3 Административна 
опрема Набавка административне опреме за објекат 3.700.000,00 01

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и спорт за 
објекат 6.300.000,00 01

  Пројекат 1, Укупно: 139.496.000,00
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Пројекат 2: "Доградња и опремање објекта у Каћу"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и 
објеката

Доградња објекта - наставак уговорених активности из 2019. 
године и активности у 2020. години 5.000.000,00 01

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички 
преглед, сагласности и таксе за доградњу објекта - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години                                                                                   

1.092.000,00 01

3 Административна 
опрема Набавка административне опреме 1.599.000,00 01

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и спорт за 
објекат 2.000.000,00 01

  Пројекат 2, Укупно: 9.691.000,00

   Пројекат 3:  "Реконструкција и санација објекта у Улици Светозара Милетића"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1
Капитално одржавање 
зграда

 и објеката

Реконструкција  и сананција објекта - наставак уговорених 
активности из 2019. године и активности у 2020. години 48.800.000,00 01

2 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години, технички преглед, сагласности и таксе за 
реконструкцију и санацију објекта                                          

2.000.000,00 01

  Пројекат 3, Укупно: 50.800.000,00

Пројекат 4: "Реконструкција и санација објекта у Улици Лазе Костића"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Капитално одржавање 
зграда и објеката

Реконструкција  и сананција објекта - наставак уговорених 
активности из 2019. године и активности у 2020. години 30.000.000,00 01

2 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години, технички преглед,  сагласности и таксе за промену 
намене, реконструкцију и санацију објекта                                                      

1.500.000,00 01

  Пројекат 4,  Укупно: 31.500.000,00

Пројекат 5: "Изградња и опремање објекта у Адицама"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1
Изградња зграда 

и објеката
Изградња објекта 250.000.000,00 13

2 Пројектно планирање Пројектно техничка документација, стручни надзор, сагласности 
и таксе за изградњу објекта                                 5.500.000,00 01
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3 Административна 
опрема Набавка административне опреме за објекат 3.700.000,00 01

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и спорт за 
објекат 6.300.000,00 01

  Пројекат 5, Укупно: 265.500.000,00

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
средства у укупном износу од 43.620.000,00 динара из извора финансирања 01 - приходи из буџета, од чега су средства 
у износу од 17.500.000,00 динара за зграде и грађевинске објекте и 26.120.000,00 динара за машине и опремуСредства 
се распорећују на следећи начин: 

А  Зграде и грађевински објекти

1.  Капитално одржавање зграда и објеката за објекте Предшколске установе

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Централна кухиња
1.  Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње - пре-

намена простора у лабораторију 2.000.000,00

2. Уградња лифта за вешерницу 2.000.000,00

Укупно: 4.000.000,00

2.  Пројектно планирање за објекте Предшколске установе

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Централна кухиња 

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и  таксе за адаптацију -  
завршетак изградње објекта - пренамена простора у 
лабораторију и изградњу лифта за вешерницу

1.000.000,00

2 Руменка

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за надоградњу 
терасе и формирање радних соба - наставак уговорених 
активности из 2018. и 2019. године и активности у 2020. 
години.     

500.000,00

3 Будисава

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за адаптацију 
таванског простора у радне собе - наставак уговорених 
активности из 2018. и 2019. године и активности у 2020. 
години                                                                         

200.000,00

4 Ченеј

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за радове на 
реконструкцији објекта - наставак уговорених активности 
из 2019. године и активности у 2020. години

200.000,00

5

Више објеката (Браће Дроњак, 
Шангај, Ветерник-Краља 
Александра, Сремска Каменица-
Змајевац)

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за реконструкцију електроинсталација 
- наставак уговорених активности из 2019. године и 
активности у 2020. години                                                                                                  

500.000,00



страна 3806. – Броj 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар 2019.

6
Више објеката (Ветерник-Краља 
Александра,  Футог-Пролетерска и 
Војводе Мишића)  

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за реконструкцију хидрантских 
инсталација - наставак уговорених активности из 2019. 
године и активности у 2020. години                                                                                                            

500.000,00

7 Буковац

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
озакоњење објеката и делова објеката, у складу са 
законом и Стручни надзор, технички преглед, сагласности 
и таксе за радове на објектима у циљу озакоњења - 
наставак уговорених активности из 2019. године и 
активности у 2020. години.                                                                       

100.000,00

8 Ветерник - Краља Александра 62 Пројектно техничка документација, сагласности и таксе и 
студија оправданости за доградњу објекта 8.000.000,00

9 Више објеката Предшколске 
установе

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
уградњу приступних рампи за објекте 1.000.000,00

10

Више објеката (Карађорђева, Ј. 
Копитара, Футог-Војводе Мишића, 
Кисач, Степановићево, Буковац 
Сремска Каменица-Змајевац, 
Булевар 23. октобра)

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
санације и адаптације гасних котлова 1.500.000,00

Укупно: 13.500.000,00

Б    Машине и опрема

1.   Набавка опреме за објекте предшколске установе

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1.1
Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске 
установе

Набавка административне опреме - средства из буџета           10.000.000,00

1.2
Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске 
установе

Набавка административне опреме - закуп  ИФ 01-1 4.120.000,00

2 Сви објекти Предшколске установе Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт       10.000.000,00

3 Централна кухиња Набавка опреме за производњу, моторне, непокретне и 
немоторне опреме - један виљушкар 2.000.000,00

  Укупно: 26.120.000,00

1349
На основу члана 13a Одлуке о остваривању потреба и 

интереса младих у областима омладинског сектора на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 22/19 и 35/19), и члана 67. тачка 48. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада  на 297. седници од 31. 
децембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
ФИНАНСИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ЕВРОПСКА 

ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019“

I. У Програму финансирања и реализације пројекта „Нови 
Сад – Европска престоница младих 2019“ („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 40/19), у тачки V. табела мења се 
и гласи:
„

ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ
 ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 
(у динарима)     

1. Буџет Града Новог Сада укупно:

-   трансфери од другог нивоа власти
    Републикa Србијa 
    (извор финансирања 07)

 - општи приходи и примања буџета
   (извор финансирања 01)  

318.703.000,00

- 90.195.000,00

- 228.508.000,00

   УКУПНО: 318.703.000,00
„
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II. Тачка VI. мења се и гласи:
„VI. Део средстава из тачке V. у износу од 138.508.000,00 

динара из извора финансирања 01 реализује се путем кон-
курса, а део средстава у износу од 90.000.000,00 динара 
из извора финансирања 01, као и део средстава у износу 
од 49.920.000,00 динара из извора финансирања 07, 
реализује се у складу са овим програмом, на основу 
појединачног акта Градоначелника, на предлог Градске 
управе за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска 
управа).“

III. Тачка VIII. мења се и гласи:
„VIII.  Део средстава из тачке V. овог програма у износу 

од 90.000.000,00 динара користиће се у 2019. години за 
намене предвиђене пројектом и то за:

НАМЕНА: Износ у 
динарима

1. Интернационална конференција о примени 
    друштвених иновација у раду са младима                             3.000.000,00

2. Опенс на путу –Street Art Festival 6.700.001,00

3. Startapuj se vol. 2 2.500.000,00

4.  Млади људи – Велика дела                                                                            4.500.000,00

5. ОПЕНС на путу                                                                                                 6.000.000,00

6. Партиципативно буџетирање конвенција                                                      1.590.000,00

7. Међународни дан студената 1.500.000,00

8. European Week of regions Brussles                                                                   2.590.000,00

9.  FundCon конгрес                                                                                               1.152.600,00

10.  Избори за Европски парламент - 
  Европски омладински форум                   1.000.000,00

11. ECOSOC side event Њујорк/Амбасаде у 
7 европских градова                   5.999.999,00

12. Фестивал боја - Међународни дан младих                                                         815.000,00

13. Кост бенефит анализа и креирање 
правног модела даљег функционисања 
ОПЕНС-а

650.000,00

14. Народне пословице                                                                                             590.000,00

15. Екстерна евалуација ОПЕНС програма                                                             1.000.000,00

16. Креирање Монографије                                                                                        590.000,00

17. ВОЛОНТИРАМО ЗА НОВИ САД                                                                        1.870.600,00

18. ХАЈМО НА ПИКНИК                                                                                            2.620.800,00

19. „GAMING 4 SOCIAL CHANGE“                                                                           2.480.000,00

20. „СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ ОТВАРАЈУ 
      СВОЈА ВРАТА“                                               2.851.000,00

21. СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ                                                              1.500.000,00

22. Закуп простора - Закуп простора у Мастер 
Центру за три дана и Трема у Српском 
народном позоришту за Свечану 
церемонију затварања Омладинске 
престонице

1.262.400,00

23. Услуга штампе свог материјала за Све-
чану церемонију затварања и пратеће 
догађаје у Мастер центру и Ректорату

1.299.000,00

24. Техничка подршка за догађаје за Свечану 
церемонију затварања и пратеће догађаје 
у Мастер центру и Ректорату

3.000.000,00

25. Услуга обезбеђења за догађаје за Све-
чану церемонију затварања и пратеће 
догађаје у Мастер центру и Ректорату.

500.000,00

26. Аудио/визуелна продукција за Свечану 
церемонију затварања и пратеће догађаје 
у Мастер центру и Ректорату

2.308.600,00

27. Услуга дизајн ентеријера омладинског 
центра - Трошкови израде пројектне 
документације I  

590.000,00

28. Свечане церемонија затварања престо-
нице  -  мултимедијални Програм, у којем 
ће кроз коришћење драмских, музичких, 
кореографских и аудиовизуелних елеме-
ната бити приказан рад ОПЕНС-а у 
претходној години

8.000.000,00

29. Закуп CITY LIGHTS, LED DISPLEJ за 
потребе промоције за Свечану церемонију 
затварања и пратеће догађаје у Мастер 
центру и Ректорату

1.150.000,00

30. Услуга истраживања тржишта, услуге 
истраживања тржишта за креирање мар-
кетинг стратегије

590.000,00

31. Програм Универзитетски курс „Лидерство 
и развојни омладински рад у заједници“ 3.300.000,00

32. „Европска омладинска community картица“ 3.300.000,00

33. „МузикаНова“ 2 3.300.000,00

34. Дигитална платформа „Водич за мату-
ранте“ 980.000,00

35. Међународна студентска конференција 
IMSCNS 2019 1.440.000,00

36. „Healthy food – Healthy youth“ на 
територији АП Војводине 880.000,00

37. На младима НЕТ остаје вол. 2 1.474.000,00

38. Кошница младих 1.826.000,00

39. Подршка раду Центра за рурални развој и 
примењено образовање у Јаску 2.747.000,00

40. Подршка организовању Water fest 553.000,00

УКУПНО: 90.000.000,00

„
IV. После тачке VIII. додаје се тачка VIIIа, која гласи:

„VIIIa Део средстава из тачке V. овог програма у износу 
од 49.920.000,00 динара из извора финансирања 07 
користиће се у 2019. години за намене предвиђене пројектом 
и то за:
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НАМЕНА: Износ у 
динарима

1. НС ЕуроВело камп 2.902.000,00

2. „Омладински дух у спортском раду!“ 3.000.000,00

3. Erasmus + отвара врата 2.994.800,00

4. Премијерка отвара врата - Млади на Влади 3.000.000,00

5. ЛЕДЕНА ШУМА 1.500.000,00

6. Најлепше приче о Новом Саду 477.000,00

7.  НОВИ САД, ОТВОРЕН ГРАД ЗА 
УСПЕШНЕ МЛАДЕ Омладинске новине, 
портал за информисање младих и 
промоцију успешних

1.153.200,00

8.  OPEN YOUR MINDE Заједнички ка 
оснаживању МСМ, СР и младих Рома и 
особа које живе са ХИВ-ом

1.124.500,00

9. Опенс банка времена за добра времена 2.0 1.144.000,00

10. Healthy food – Healthy youth 1.424.000,00

11. Активни са стилом 1.407.000,00

12. „Млад сам, јасан – гласам!“ 2.346.000,00

13. Урбани повртари 2.194.500,00

14. Дозволите да се представим 1.864.321,00

15. ТеатарНова - гласно и поносно 1.000.000,00

16. МузикаНова ЛАБ 1.000.000,00

17. AvalancheRiskCityJam 859.000,00

18. Градоначелник отвара врата - Укључимо се! 1.055.000,00

19. Организуј се за заједницу! 1.575.000,00

20. Покрени промену, буди промена! 1.245.000,00

21. Према различитости 1.248.350,00

22. Људи Новог Сада 486.920,00

23. Позитивни млади људи 1.639.000,00

24. Твоја креативност је могућност за 
будућност! 2.550.000,00

25. ЛОКОМОТИВА – Локална омладинска 
иницијатива 1.255.200,00

26. Погон 2.100.000,00

27. ''Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points & 
Omladinska info mapa – online & offline” 1.089.000,00

28. Аудио визуелна продукција за догађаје за 
Свечане церемоније, конференције и 
ативности у 2019.

5.048.209,00

29. Услуга превоза камп прилолице – Трошак 
за реализацију дела активности из 
пројекта ОПЕНС на путу

590.000,00

30. Закуп рекламног простора у новинама за 
потребе повећања видљивости актинво-
сти ОПЕНС 2019

480.000,00

31. Услуга вођења ПР на разним порталима 
за повећање видљивости у дигиталним 
медијима

168.000,00

УКУПНО: 49.920.000,00

„
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА  НОВОГ  САДА 
Број: 66-2/2019-230-II
31. децембар 2019. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1350
На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању кому-

налне делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 
63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града 
Новог Сада на 296. седници од 31. децембра 2019. године 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зеле-
них површина за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео 
на 223. седници одржаној 26. децембра 2019. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  НОВОГ  САДА
Број: 352-1/2019-617-II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1351
На основу чл. 18 став 2. и 19. став 2. Одлуке о обављању 

делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Градско веће Града 
Новог Сада на 296. седници од 31. децембра 2019. године 
доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА 

КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ 
КАРАНТИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм делатности зоохигијене 
и послова који се обављају у оквиру карантина за 2020. 
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, Нови Сад, донео на 
105. седници одржаној 23. децембра 2019. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  НОВОГ  САДА
Број: 352-1/2019-615-II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1352
На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – 
испр., 3/11 – испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), 
Градско веће Града Новог Сада на 296. седници од 31. 
децембра 2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм јавне хигијене за 2020. 
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Нови Сад, донео на 83. седници одржаној 23. 
децембра 2019. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  НОВОГ  САДА
Број: 352-1/2019-616-II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

1353
На основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 22/16, 69/16, 7/18 и 8/18) тачка V. 
мења се и гласи:

„V. У Комисију се именују:
- За председника:
 Владимир Стојковић – члан Градског већа за кому-

налне послове
- За заменика председника:
 Милан Ђурић – члан Градског већа за управу и про-

писе
- За чланове:
1.  Мирослав Лакетић – в.д. начелника Градске управе 

за инспекцијске послове
2.  Синиша Вујиновић – в.д. заменика начелника Град-

ске управе за инспекцијске послове
3.  Милорад Ковач – помоћник начелника за координацију 

рада сектора комуналне полиције и области из над-
лежности Градске управе за инспекцијске послове

4.  Јасмина Ракић – помоћник начелника за правне и 
опште послове и принудна извршења у Градској 
управи за инспекцијске послове

5.  Раде Илић – шеф Одсека за контролу друмског 
саобраћаја и контролу обале и воденог простора – 
Сектор инспекције за саобраћај и путеве у Градској 
управи за инспекцијске послове

6.  Марија Штрбац – помоћник начелника за Сектор кому-
налне инспекције – Главни комунални инспектор у 
Градској управи за инспекцијске послове

7.  Катарина Николић – помоћник начелника за пореску 
контролу физичких лица, предузетника и правних 
лица и процену тржишне вредности непокретности 
у Градској пореској управи

8.  Мирјана Бјелица – шеф Службе за буџетску инспекцију 
Града Новог Сада

9.  Зоран Станојевић – в.д. начелника Градске управе 
за комуналне послове

10.  Саша Билиновић – в.д. начелника Градске управе за 
привреду

11.  Дејан Михајловић – в.д. начелника Градске управе 
за урбанизам и стамбене послове

12. Ђорђе Басарић – в.д. начелника Градске управе за 
саобраћај и путеве

- За заменике чланова:
1.  Илија Росић – шеф Одсека за контролу комуналних 

система – Сектор комуналне инспекције у Градској 
управи за инспекцијске послове

2.  Михајло Вуковић – шеф Одсека за контролу и заштиту 
јавних зелених површина – Сектор комуналне 
инспекције у Градској управи за инспекцијске послове

3.  Љиља Зекановић – шеф Одсека за контролу трго-
вине – Сектор комуналне инспекције у Градској управи 
за инспекцијске послове

4.  Наташа Рашета – шеф Одсека за правне и опште 
послове у Градској управи за инспекцијске послове



страна 3810. – Броj 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар 2019.

5.  Младен Башић – шеф Одсека за контролу путева – 
Сектор инспекције за саобраћај и путеве у Градској 
управи за инспекцијске послове

6.  Владимир Делић – шеф Одсека за контролу кому-
налних објеката и уређаја на јавној површини – Сек-
тор комуналне инспекције у Градској управи за 
инспекцијске послове

7.  Ивана Сворцан – шеф Одсека за наплату у Градској 
пореској управи

8.  Милош Ћулум – заменик шефа Службе за буџетску 
инспекцију Града Новог Сада

9.  Мирослав Обрадовић – помоћник начелника за 
управне послове у Градској управи за комуналне 
послове

10.  Јасминка Зивлак – руководилац групе за правне 
послове у Градској управи за привреду

11.  Владан Бумбић – шеф Сектора за озакоњење у 
Градској управи за урбанизам и стамбене послове

12.  Радивој Павлов – в.д. заменика начелника у Градској 
управи за саобраћај и путеве.“

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2019-1668-1-II
30. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

1354
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са Уговором о додели бесповратних средстава 
број: 48-00-00032/2016-28-6 од 21. децембра 2018. године, 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „Empowering 

Local Public Property Management Systems“/ 
„Оснаживање локалних система управљања 
јавном имовином“, број 48-00-00032/2016-

28-6, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА У ОКВИРУ 
ГРАНТ ШЕМЕ ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, EuropeAid/139223/
ID/ACT/RS

I. У Решењу о именовању Пројектног тима за реализацију 
пројекта „Empowering Local Public Property Management 
Systems“/ „Оснаживање локалних система управаљања 
јавном имовином“, број 48-00-00032/2016-28-6, који се 
финансира у оквиру грант шеме подршка јединицама 
локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS, број: 
II-020-2/2019-71/а од 22.01.2019. године, у тачки 4. под-
тачка 4. мења се и гласи:

Подтачка 4. мења се и гласи:
„4. Име и презиме: Весна Бабић
позиција на пројекту: кординатор за имовину Града Новог 

Сада  1
Назив и број буџетске линије на коју се односи трошак 

зараде члана пројектног тима: 1.1.1.4 Property Coordinator 
of the City of Novi Sad 1, City of Novi Sad, 50%, 18 months

Активности које ће обављати на пројекту: задужен је за 
послове везане за попис, упис и процену вредности имо-
вине, као и све неопходне радње за упис права јавне својине 
и евидентирање имовине у Регистру Републичке дирекције 
за имовину

Период ангажовања на пројекту: од 01.01.2019. до 
21.06.2020. године

Правни основ ангажмана: Решење начелника Градске 
управе о распоређивању

Проценат рада на пројекту у односу на редовно радно 
време: 50%

Бруто плата, на месечном нивоу укључујући све порезе 
и доприносе, на терет запосленог и послодавца: 1200 еур 
у динарској противвредности“

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-610/2019-II
30. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Служба Скупштине Града Новог Сада

1355
На основу чл. 8. и 14. Одлуке о Служби Скупштине Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/05), 
секретар Скупштине Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I. АЛЕКСАНДАР БЕЛИЋ се разрешава дужности 
помоћника шефа Кабинета председника Скупштине Града 
у Служби Скупштине Града Новог Сада, са 31. децембром 
2019. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1774/2019-I
30. децембар 2019. године
НОВИ САД           Секретар

Марко Радин, с.р.  
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страна 3812. – Броj 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар 2019.

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1345 Правилник о ближим условима и посту-
 пку за остваривање права на накнаду 
 трошкова за услугу персоналне асистен-
 ције 3795

1346 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за основне  школе за 2020. 
 годину 3796

1347 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за средње школе за 2020. 
 годину 3799

1348 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за Предшколску установу 
 "Радосно детињство" Нови Сад за 
 2020. годину 3802

1349 Решење о изменама и допуни Програма 
 финансирања и реализације пројекта 
 „Нови Сад – Европска престоница 
 младих 2019“ 3806

1350 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавних зелених повр-
 шина за 2020. годину 3808

1351 Решење о давању сагласности на Про-
 грам делатности зоохигијене и послова 
 који се обављају у оквиру карантина за 
 2020. годину 3808

1352 Решење о давању сагласности на Про-
 грам јавне хигијене за 2020. годину 3809

Градоначелник

1353 Решење о измени Решења о образова-
 њу и именовању Комисије за координа-
 цију инспекцијског надзора над посло-
 вима из изворне надлежности Града 
 Новог Сада 3809

1354 Решење о изменама Решења о имено-
 вању чланова Пројектног тима за реа-
 лизацију пројекта „Empowering Local 
 Public Property Management Systems“/ 
 „Oснаживање локалних система управља-
 ња јавном имовином“, број 48-00-00032/
 2016-28-6, који се финансира у оквиру 
 грант шеме подршка јединицама локалне 
 самоуправе, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS 3810

Служба Скупштине Града Новог Сада

1355 Решење разрешењу дужности помоћни-
 ка шефа Кабинета председника Скупш-
 тине Града у Служби Скупштине Града 
 Новог Сада (Александар Белић) 3810


