СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ

ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 50

НОВИ САД, 6. новембар 2020.

примерак 140,00 динара

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

968

На основу члана 67. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у складу
са чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон
и 9/20) и чланом 3. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог Сада, на 13. седници од 3.
новембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2020. ГОДИНУ
У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/19, 3/20, 11/20, 15/20, 32/20, 36/20 и 40/20), у Програму, који је саставни део овог решења у делу: „I. Програм отуђења
грађевинских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 69. додају се тач.70. до 74. које гласе:
„
70.

Каћ - ул.Стефана
Немање

429/2

К.О.Каћ

891

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или
П+1+Пк

71.

Каћ - ул.Стефана
Немање

429/3

К.О.Каћ

875

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или
П+1+Пк

72.

Каћ - ул.Стефана
Немање

429/4

К.О.Каћ

883

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или
П+1+Пк

73.

Каћ - ул.Стефана
Немање

429/5

К.О.Каћ

891

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или
П+1+Пк

578

породично становање

до П+1+Пк

74.

Руменка - ул.Бранка
2008/21 К.О.Руменка
Радичевића

“
У делу „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада”, после тачке 27. додају се тач. 28. до
32. које гласе:
„
28.

Ветерник -ул.Војводе
Бојовића бр.18

541/2

К.О.Ветерник

210

породично становање

до П+1+Пк

29.

ул. Лединачка

7706/2

К.О.Нови
Сад I

76

вишепородично
становање

до По+П+4
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30.

Ср.Каменица

2367/2

К.О.Ср.
Каменица

1.499

викенд зона

П или П+Пк

31.

ул.Јована Суботића
бр.23

9791/2
и
9791/5

К.О.Нови
Сад I

903

стамбени, стамбенопословни, пословностамбени или пословни
објекат

2По+П+7

32.

Лединци -ул.Вука
Караџића

3093

породично становање

до П+1+Пк

973
К.О.Лединци (обим удела
Града је 2/4)

“
У делу “III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта
и формирање грађевинске парцеле“, после тачке 9. додају се тач. 10. до 12. које гласе:
„
10.

РЗ Север I -ул.
2121/1
Милеве Симић бр.23

К.О.Нови Сад I

2720

пословање у радним
зонама (постојећи
привредни комплекси)

изграђен је
пословни објекат
спратности По+Пк

11.

ул. Дунавска бр.11

9416/3

К.О.Нови Сад I

90

комбинована намена

изграђен је
пословни објекат
спратности П

12.

ул. Жарка
Васиљевића бр.15

9463/3

К.О.Нови Сад I

19

вишепородично
становање

дограђен је
вишепородични
стамбени објекат
“

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-1068-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

969
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра 2020. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2020.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/20 и 41/20),
у тачки III став 1. износ: „78.928.473,00 динара“, замењује
се износом: „61.431.832,55 динара“, износ: „76.248.473,00
динара“, замењује се износом: „52.592.060,26 динара“, а
износ: „2.680.000,00 динара“, замењује се износом:
„8.839.772,29 динара“.
II
Програм инвестиционих активности за установе културе
чији је оснивач Град Нови Сад за 2020. годину који чини
саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2020. годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе
активности установа културе чији је оснивач Град Нови
Сад у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања,
Програмске активности: Функционисање локалних установа
културе у укупном износу од 61.431.832,55 динара, од чега
средства из буџета, у износу од 52.592.060,26 динара и
средства из додатних прихода корисника у износу од
8.839.772,29 динара, распоређују се по програмској активности на следећи начин:
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1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

„Новосадско
1.1 390.01 5113 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Опис
Средства из (Намена за коју ће
буџета
се средства
користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Радови на реконструкцији надстрешнице на
улазу за публику

480.000,00

480.000,00

Установа за културу
и образовање
Радови на реконструк1.2 390.01 5113
Културни центар
цији електро мреже
„Младост“ Футог

500.000,00

500.000,00

Радови на адаптацији
етно куће у улици Др
Установа за културу Јанка Гомбара 148,
и образовање
Кисач и радови на заме1.3 390.01 5113
5.100.000,00
Културни центар
ни крова кровним пане„Кисач“ Кисач
лима са изолацијом и
замена олука и сливника на сали КЦ „Кисач“

5.100.000,00

Укупно:

6.080.000,00

6.080.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Опис
Средства из (Намена за коју ће
буџета
се средства
користити)

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Музеј Града Новог
Сада

Израда пројектно
-техничке документације

100.000,00

100.000,00

2.2 390.02 5114

Градска библиотека
Израда пројектно
у Новом Саду
-техничке документације

100.000,00

100.000,00

2.3 390.02 5114

Завод за заштиту
споменика културе
Града Новог Сада

Израда пројектно
-техничке документације

1.142.400,00

1.142.400,00

2.4 390.02 5114

„Новосадско
позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Израда пројектно –
техничке документације
и вођење надзора

71.000,00

71.000,00

2.5 390.02 5114

Културни центар
Новог Сада

Израда пројектно
-техничке документације

100.000,00

100.000,00

Установа за културу
и образовање
Израда пројектно
2.6 390.02 5114
Културни центар
-техничке документације
„Младост“ Футог

100.000,00

100.000,00

Културни центар
Израда пројектно
„Руменка“, Руменка -техничке документације

100.000,00

100.000,00

1.713.400,00

1.713.400,00

Рб

Пфп

Ек.
клас

2.1 390.02 5114

2.7 390.02 5114

Укупно:

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Рб

Пфп

Ек.
клас

3.1 391.01 5121

Индиректни
корисник
Завод за заштиту
споменика културе
Града Новог Сада
Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Опис
Средства из (Намена за коју ће
буџета
се средства
користити)
Набавка путничког
возила

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Пфп

Ек.
клас

Индиректни
корисник

391.02

Музеј Града
5122
Новог Сада

391.02

Градска
5122 библиотека у
Новом Саду

391.02

Историјски
5122 архив Града
Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка металних и
картотечких ормана,
канцеларијског намештаја, рачунара и ра
чунарске опреме, сет
бежичних микрофона
са сталком, лустера и
грејних тела
Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
сервера, видео бим
пројектора са платном
и носачима, лцд теле
визора, клима уређаја,
опреме за домаћин
ство (судопера, фри
жидер, шпорет, ради
јатори на струју, ролетне
и стазе), паметне
табле и видео камера
Набавка рачунара и
рачунарске опреме

391.02

Завод за
заштиту
5122 споменика
културе Града
Новог Сада

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
екстерних хард дис
кова, рам меморије,
канцеларијског наме
штаја, фотоапарата,
клима уређаја, ради
јатора и пегле

391.02

„Новосадско
позориште5122
Ujvideki
Szinhaz“

Набавка фасадне
расвете

391.02

Позориште
5122
младих

Набавка рачунара и
рачунарске опреме и
екстерних хард
дискова

Стеријино
позорје

391.02

5122

391.02

Културни
5122 центар Новог
Сада

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
канцеларијског наме
штаја, тепих стаза за
степениште и теле
фонских апарата
Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
екстерних хард дис
кова, електронске
опреме, телефонских
апарата, канцелариј
ског намештаја, полица, витрина, тенде и
опреме за домаћин
ство (усисивачи, бој
лери, жардињере)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће
се средства
користити)

Набавка телефонске
централе са припа
932.000,00
дајућим инсталаци
јама и апаратима

Набавка рачунара,
рачунарске опреме,
4.307.000,00 принтера, фрижидера и клима уређаја

Набавка непровид
них застора (завеса)
300.000,00
за конференцијску
салу

Средства из
додатних
прихода

100.000,00

1.032.000,00

559.772,29

4.866.772,29

150.000,00

450.000,00

Набавка металних
ормана и полица за
археологију, канце
ларијског намештаја,
рачунара и рачунар
ске опреме, екстерних
хард дискова, опре-
2.000.000,00
3.500.000,00
ме за домаћинство
(тримера за кошење,
убодне тестере, бу-
шилице и брусилице)
и стоне лампе са
лупом и лед сија
лицом
Набавка скенера,
уређаја за навига
2.620.000,00
100.000,00
цију, екстерног хард
диска и таг уређаја
Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
екстерних хард
дискова, телефона,
500.000,00 клима уређаја и
200.000,00
канцеларијског
намештаја

350.000,00

Набавка рачунара и
рачунарске опреме
800.000,00
и канцеларијског
намештаја

Укупна
средства

5.500.000,00

2.720.000,00

700.000,00

350.000,00

150.000,00

950.000,00
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391.02

Установа за
израду тапи
5122
серија „Атеље
61“

Набавка рачунарске
опреме, канцеларијског
намештаја, телефона и
клима уређаја

497.000,00

Набавка рачунарске
опреме

75.000,00

572.000,00

391.02

Установа за
културу и обра
5122 зовање Кул
турни центар
„Кисач“ Кисач

Набавка намештаја за
опремање просторије
за тонске раднике и
осветљиваче

112.960,26

Набавка рачунарске
опреме

200.000,00

312.960,26

391.02

Набавка рачунара и
Новосадски
рачунарске опреме,
5122 дечији културни канцеларијског наме
центар
штаја, клима уређаја и
смарт телевизора

1.350.000,00

1.350.000,00

13.768.960,26

5.034.772,29 18.803.732,55

Укупно:

5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас

5.1

391.03

5125

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка сензора за
мерење нивоа оксигена и лабораторијских
лампи са носачима

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће
се средства
користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

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

Ек.
клас

6.1

391.04

5126

6.2

391.04

Градска
5126 библиотека у
Новом Саду

6.3

391.04

„Новосадско
5126 позориштеUjvideki Szinhaz“

6.4

391.04

5126

Позориште
младих

6.5

391.04

5126

Културни центар
Новог Сада

6.6

391.04

Установа за
5126 израду таписе
рија „Атеље 61“

391.04

Установа за кул
туру и образо
Набавка и уградња
5126 вање Културни
система сценске меха
центар „Младост“ нике у позоришној сали
Футог

6.7

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Рб

Музеј Града
Новог Сада

Набавка изложбених
витрина

Опис
Средства из
Средства из
(Намена за коју ће се додатних
буџета
средства користити) прихода

Укупна
средства

360.000,00

360.000,00

Набавка полица, степе
ница и галерије за при
ступ полицама, столова
и столица

2.944.000,00

2.944.000,00

Набавка микропортова,
видео пројектора, звуч
ника, лед панела, заве-
са и драперија

2.594.000,00

2.594.000,00

Набавка сегментне бине
(склопиве) са пратећом
опремом и алуминијум
ске скеле

1.200.000,00

1.200.000,00

Набавка машине за
фарбање вуне

230.000,00

1.900.000,00

Набавка опреме за
културу, рамова за
слике, постамената
и штафелаја

250.000,00

250.000,00

Набавка машине за
фарбање вуне

25.000,00

255.000,00

1.900.000,00
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Установа за
културу и
5126 образовање
Културни центар
„Кисач“ Кисач

Набавка фотографске
опреме за припрему
енциклопедије
(фотоапарата,
објектива, монитора,
лаптопа, расвете,
статива и остале
пропратне опреме),
аудио опреме и
рефлектора

2.800.000,00

Културни центар
5126 „Руменка”,
Руменка

Набавка опреме за
сцену (расвета, шине за
расвету, просценијум,
драперије за сцену,
фото-резистентне
завесе и опрема за
уређење пода) и
вишејезичне табле

2.170.000,00

2.170.000,00

Новосадски
5126 дечији културни
центар

Набавка постамената
за галерију, галеријских
лајсни, пројектора и
пројекторског платна,
рефлектора,
микрофона и пећи за
печење керамике

700.000,00

700.000,00

14.898.000,00

475.000,00 15.373.000,00

Укупно:

Набавка моторних
подизача кулиса и
сценске опреме на
позорници

200.000,00

3.000.000,00

7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Ек.
клас

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

7.1

391.05 5128

Музеј Града
Новог Сада

Набавка опреме за
видео надзор и противпожарних апарата

480.000,00

480.000,00

7.2

391.05 5128

Историјски
архив Града
Новог Сада

Набавка
противпожарних апарата

180.000,00

180.000,00

7.3

391.05 5128

„Новосадско
Набавка
позориштепротивпожарних апарата
Ujvideki Szinhaz“

18.700,00

18.700,00

7.4

391.05 5128

Позориште
младих

Набавка противпожарних
апарата и паник лампи

Набавка противпо
100.000,00 жарних апарата и
паник лампи

7.5

391.06 5128

Установа за
израду
таписерија
„Атеље 61“

Набавка видео надзора

120.000,00

120.000,00

7.6

Установа за
културу и
391.05 5128
образовање
Културни центар
„Младост“ Футог

Набавка и уградња
стабилног система за
гашење пожара и
система за одимљавање

3.500.000,00

3.500.000,00

7.7

Набавка опреме за
Културни центар видео надзор,
391.05 5128
„Руменка”,
противпровалне опреме
Руменка
и противпожарних
апарата

30.000,00

30.000,00

7.8

Новосадски
Набавка опреме за
391.05 5128 дечији културни
видео надзор
центар

250.000,00

250.000,00

4.678.700,00

250.000,00 4.928.700,00

Рб

Пфп

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се додатних
средства користити)
прихода

250.000,00

Укупна
средства

350.000,00
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8. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Опис
Ек.
Средства из
Индиректни корисник (Намена за коју ће се
клас
буџета
средства користити)
Историјски архив
Града Новог Сада

8.1

391.06 5129

8.2

„Новосадско
391.06 5129 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Набавка радних
станица
Набавка потапајуће
пумпе за одвод
атмосферских вода

Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

600.000,00

600.000,00

80.000,00

80.000,00

680.000,00

680.000,00

9. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб

Пфп

Ек.
клас

Индиректни
корисник

Опис

Опис

Средства из
буџета

(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка лиценци за рачу
Музеј Града Новог нарске програме, антивирус
Сада
програме и софтверског
система за карте

9.1

392.01 5151

9.2

Градска
392.01 5151 библиотека у
Новом Саду

9.3

Завод за заштиту
Набавка књига, лиценци и
392.01 5151 споменика кулуре
софтверских програма
Града Новог Сада

9.4

„Новосадско
392.01 5151 позориштеUjvideki Szinhaz“

9.5

392.01 5151 Стеријино позорје

Културни центар
Новог Сада

9.6

392.01 5151

9.7

Културни центар
392.01 5151 „Руменка”,
Руменка

Набавка књига, остале
књижне и некњижне грађе
и софтвера

(Намена за коју ће
се средства
користити)

Средства из
додатних
прихода

200.000,00

9.305.000,00

200.000,00
Набавка књига и
некњижне грађе

Набавка књига,
300.000,00 лиценци и софт
верских програма

Набавка лиценци за
антивирус програм

Укупна
средства

480.000,00

9.785.000,00

350.000,00

650.000,00

98.000,00

98.000,00
Набавка компјутер
ског софтвера

100.000,00

100.000,00

150.000,00

750.000,00

Набавка књига, лиценци
за рачунарске програме и
откуп ауторских права

Набавка књига,
лиценци за
600.000,00 рачунарске
програме и откуп
ауторских права

Набавка лиценци за
рачунарске програме и
антивирус програме

150.000,00

150.000,00

10.653.000,00

1.080.000,00 11.733.000,00

Укупно:

“
III
Oво решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2020-17/2-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. зaкoн,
9/16 - oдлукa УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и
23/19), на предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 13. седници
од 3. новембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Новог Сада за 2020. годину („Службени

Позиција

6. новембар 2020.

лист Града Новог Сада“, бр. 4/20 и 19/20), тачкa 2. мења
се и гласи:
„2. За реализацију овог програма Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 58/19 и 45/20) планирана су средства од
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима у укупном износу од
93.236.000,00 динара, од чега су 7.836.000,00 динара пренета неутрошена средства из претходне године, а део
средстава у износу од 85.400.000,00 динара планиран је
за 2020. годину.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од
50.536.000,00 динара планиран је у Разделу 05 – Градска
управа за саобраћај и путеве, за реализацију Пројекта:
Безбедност саобраћаја, у оквиру Програма 7: Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, а део у износу
од 42.700.000,00 динара планиран је у Разделу 24 – Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за
реализацију Програмске активности: Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре, у оквиру Програма
7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
а обезбедиће се сразмерно оствареним приходима у буџету
Града Новог Сада, и то за:

Назив позиције

Износ

I

Превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја

1.

Пројекат „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду“
– Преузета обавеза из 2018. године

2.996.600,00

2.

Елаборат увођења система надзорних камера за праћење саобраћајних прекршаја
– Преузета обавеза из 2019. године

1.300.000,00

3.

Студија: „Анализа прикључка атарског пута на јавне путеве и њихов утицај
на безбедност саобраћаја на територији Града Новог Сада“
– Преузета обавеза из 2019. године

2.000.000,00

4.

Студија: „Безбедност саобраћаја у кружним раскрсницама“

4.000.000,00

5.

Остале опште услуге (израда идејних решења)

6.

Билборди и ситилајтови у циљу промоције безбедности саобраћаја

7.

Промотивни материјал

8.

Закуп простора у функцији безбедности саобраћаја

9.

Услуге фотографисања у циљу безбедности саобраћаја

600.000,00

10.

Услуге штампања

600.000,00

11.

Израда џинглова

600.000,00

12.

Емитовање радијских џинглова у циљу промоције безбедности саобраћаја

II

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

1.

Едукације за унапређење безбедности саобраћаја за децу средњих школа
– Преузета обавеза из 2019. године

2.

Едукације за унапређење безбедности саобраћаја

3.

Образовно васпитни материјал за децу у предшколским установама и основним
школама

31.036.600,00

600.000,00
6.000.000,00
600.000,00
2.000.000,00

9.740.000,00
13.700.000,00
1.500.000,00
11.000.000,00
600.000,00
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4.

Обука родитеља за повећање безбедности коришћењем дечијих ауто-седишта

600.000,00

III

Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада

1.

Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада који нису запослени у градској управи
Града Новог Сада

2.

Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада који су запослени у градској управи Града
Новог Сада

1.150.000,00

3.

Службена путовања у земљи и иностранству и котизације

1.860.000,00

IV

Компјутерске услуге

1.

Компјутерске услуге (одржавање сајта) – Преузете обавезе из 2019. године

2.

Компјутерске услуге (одржавање сајта)

V

Teхничко опремање јединица саобраћајне полиције

1.200.000,00

1.

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције – набавка административне
опреме

1.200.000,00

3.960.000,00

950.000,00

639.400,00
39.400,00
600.000,00

УКУПНО од I до V:

50.536.000,00

VI

Поправљање саобраћајне инфраструктуре

42.700.000,00

1.

Одржавање саобраћајница

42.700.000,00

УКУПНО од I до VI:

93.236.000,00

		

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5597/2020-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

971

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 и 45/20), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

„

I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2020. годину („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 63/19,
4/20 и 27/20), тачка II. мења се и гласи:
„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 311.883.600,00 динара, од чега 144.142.600,00 динара
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања
буџета и средства у износу од 167.741.000,00 динара из
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода
из ранијих година, за:
I. Пројекте, средства у укупном износу од 262.383.000,00
динара, од чега 106.342.000,00 динара из извора
финансирања 01 и средства у износу од 156.041.000,00
динара из извора финансирања 13, за:
- Пројекат 1: „Изградња и опремање објекта у
Ораховој улици”, средства у укупном износу од
150.496.000,00 динара, од чега 13.000.000,00 динара из
извора финансирања 01 и средства у износу од
137.496.000,00 динара из извора финансирања 13;
- Пројекат 2: „Доградња и опремање објекта у Каћу”,
средства у укупном износу од 13.286.000,00 динара, од
чега 9.691.000,00 динара из извора финансирања 01 и
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средства у износу од 3.595.000,00 динара из извора
финансирања 13;
- Пројекат 3: „Реконструкција и санација објекта у
Улици Светозара Милетића”, средства у укупном износу
од 56.000.000,00 динара, од чега 50.800.000,00 динара из
извора финансирања 01 и средства у износу од 5.200.000,00
динара из извора финансирања 13;
- Пројекат 4: „Реконструкција и санација објекта у
Улици Лазе Костића”, средства у укупном износу од
36.500.000,00 динара, од чега 31.350.000,00 динара из
извора финансирања 01 и средства у износу од 5.150.000,00
динара из извора финансирања 13;
- Пројекат 5: „Изградња и опремање објекта у Адицама”, средства у укупном износу од 6.101.000,00 динара,
од чега 1.501.000,00 динара из извора финансирања 01 и
средства у износу од 4.600.000,00 динара из извора
финансирања 13 и
II. У оквиру Програмске активности: „Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и образовања“,
за инвестиционе активности, средства у укупном износу
од 49.500.600,00 динара, од чега 37.800.600,00 динара из
извора финансирања 01 и средства у износу од 11.700.000,00
динара из извора финансирања 13. Средства у износу од
25.380.600,00 динара планирана су за зграде и грађевинске
објекте и 24.120.000,00 динара за машине и опрему.
”
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II

Програм инвестиционих активности за Предшколску
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2020. годину,
који чини саставни део овог решења, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
Средства у укупном износу од 311.883.600,00 динара,
од чега 144.142.600,00 динара из извора финансирања 01
- општи приходи и примања буџета и средства у износу од
167.741.000,00 динара из извора финансирања 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирана
су у буџету Града Новог Сада за реализацију Програма
инвестиционих активности за Предшколску установу
„Радосно детињство“ Нови Сад за 2020. годину и распоређују
се за:
I. Пројекте, средства у укупном износу од 262.383.000,00
динара, од чега 106.492.000,00 динара из извора
финансирања 01 и средства у износу од 155.891.000,00
динара из извора финансирања 13, распорећују се на
следећи начин:

Пројекат 1: „Изградња и опремање објекта у Ораховој улици“
Ред.
број

1

Активност

Изградња зграда
и објеката

Опис
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 и изградњу прикључка
на дистрибутивни систем електричне енергије

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, саобраћајница и
уређењу дворишта и изградњи прикључка на дистрибутивни
систем електричне енергије, на катастарској парцели број
181/4, к.о. Нови Сад I

3

Административна
опрема

Набавка административне опреме за објекат

4

Опрема за образовање, Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за
науку, културу и спорт
објекат

Износ у
динарима

ИФ

137.496.000,00

13

3.000.000,00

01

3.700.000,00

01

6.300.000,00

01

Пројекат 1, Укупно: 150.496.000,00

Пројекат 2: „Доградња и опремање објекта у Каћу“
Ред.
број
1

Активност
Изградња зграда
и објеката

Опис
Доградња објекта - наставак уговорених активности из 2019.
године и активности у 2020. години и изградња прикључка
на дистрибутивни систем електричне енергије

Износ у
динарима

ИФ

5.000.000,00

01

3.595.000,00

13
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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 и изградњу прикључка на дистрибутивни систем
електричне енергије

3

Административна
опрема

Набавка административне опреме

4

Опрема за образовање, Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за
науку, културу и спорт
објекат
Пројекат 2, Укупно:

Број 50 – страна 1939.

1.092.000,00

01

1.599.000,00

01

2.000.000,00

01

13.286.000,00

Пројекат 3: „Реконструкција и санација објекта у Улици Светозара Милетића“
Ред.
број

1

2

Активност
Капитално одржавање
зграда

Износ у
динарима

Опис
Реконструкција и сананција објекта - наставак уговорених
активности из 2019. године и активности у

ИФ

48.800.000,00

01

и објеката

2020. години и изградња прикључка на дистрибутивни
систем електричне енергије за хидрант пумпу

5.200.000,00

13

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 и таксе за
реконструкцију и санацију објекта и изградњу прикључка на
дистрибутивни систем електричне енергије за хидрант пумпу

2.000.000,00

01

Пројекат 3, Укупно:

56.000.000,00

Пројекат 4: „Реконструкција и санација објекта у Улици Лазе Костића“
Ред.
број
1

2

Активност

Износ у
динарима

Опис

Капитално одржавање
зграда и објеката

Реконструкција и санација са променом намене објекта наставак уговорених активности из 2019. године и
активности у 2020. години и реконструкција прикључака

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020.
години, технички преглед, сагласности и таксе за рекон
струкцију и санацију са променом намене објекта и
реконструкција прикључака
Пројекат 4, Укупно:

ИФ

29.850.000,00

01

5.000.000,00

13

1.650.000,00

01

36.500.000,00

Пројекат 5: „Изградња и опремање објекта у Адицама“
Ред.
број
1

2

Активност
Изградња зграда
и објеката
Пројектно планирање

Износ у
динарима

ИФ

Изградња објекта и изградња прикључка на
дистрибутивни систем електричне енергије

4.600.000,00

13

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за изградњу објекта и изградњу
прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије

1.500.000,00

01

Опис

страна 1940. – Броj 50
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3

Административна опрема

Набавка административне опреме за објекат

500,00

01

4

Опрема за образовање,
науку, културу и спорт

Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт
за објекат

500,00

01

Пројекат 5, Укупно:

6.101.000,00

II. У оквиру Програмске активности: „Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања“, средства
у укупном износу од 49.500.600,00 динара, од чега 37.800.600,00 динара из извора финансирања 01 и средства у износу
од 11.700.000,00 динара из извора финансирања 13, распорећују се на следећи начин:

А Зграде и грађевински објекти
1. Капитално одржавање зграда и објеката Предшколске установе
Ред.
број

Објекат

Опис

1

Ченеј

Реконструкција и доградња објекта

2

Стари Лединци

Трошкови изградње прикључка водовода
Укупно:

Износ у
динарима

ИФ

10.000.000,00

13

180.600,00

01

10.180.600,00

2. Пројектно планирање за објекте Предшколске установе
Ред.
број
1

2

3

4

Објекат

Опис

Износ у
динарима

ИФ

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

398.000,00

01

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

01

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

01

224.800,00

01

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 и за
изградњу на дистрибутивни систем електричне енергије

1.000.000,00

13

425.000,00

01

425.000,00

01

5

Више објеката (Браће Дро
њак, Шангај, Ветерник-Краља
Александра, Сремска Каменица-Змајевац, К.Ланга,
С.Маринковић, Вршачка)

6

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
Више објеката (Ветерник-Кра
сагласности и таксе за реконструкцију хидрантских
ља Александра, Футог-Про
инсталација - наставак уговорених активности из 2019.
летерска и Војводе Мишића)
године и активности у 2020. години

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за реконструкцију
електроинсталација - наставак уговорених активности из
2019. године и активности у 2020. години
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Број 50 – страна 1941.

7

Буковац

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

8

Клисански пут, Карађорђева

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе,
трошкови обраде предмета за реконструкцију објеката

100.000,00

01

5.000.000,00

01

700.000,00

13

9

Више објеката Предшколске
установе (Радничка, Павла
Пројектно техничка документација, сагласности и таксе
Симића, Мародићева, Јири
за уградњу приступних рампи за објекте
чекова, Ченејска 50, Ветер
ник - Краља Александра)

500.000,00

01

10

Више објеката (Карађорђева,
Ј. Копитара, Футог-Војводе
Мишића, Кисач, Степанови Пројектно техничка документација, сагласности и таксе
ћево, Буковац Сремска
за санације и адаптације гасних котлова
Каменица-Змајевац,
Булевар 23. октобра)

389.300,00

01

11

Више објеката (Милана
Тепића, Стевана Христића,
Јернеја Копитара, Сајлово,
Степановићево)

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе,
трошкови обраде предмета (урбанистички услови,
прикључци на дистрибутивне системе електричне
енергије и водовод и канализацију, прикључак за
саобраћај) - наставак уговорених активности из 2018.
и 2019. године и активности у 2020. години

3.883.000,00

01

12

Више објеката (С. Коваче
вић 7, Војвођанских бригада,
Палмотићева, Сремска
Каменица - С. Милетића,
Степановићево)

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за уградњу аутоматске дојаве
пожара - наставак уговорених активности из 2019. године
и активности у 2020. години

150.000,00

01

13

Стари Лединци

Трошкови прикључка објекта на водовод и такса за
употребну дозволу

102.000,00

01

Укупно:

3.

13.997.100,00

Изградња зграда и објеката Предшколске установе

Ред.
број

Објекат

Опис

Износ у
динарима

ИФ

1

Милана Тепића

Изградња прикључка објекта на дистрибутивни систем
електричне енергије

1.015.000,00

01

2

Ченеј

Изградња прикључка објекта на дистрибутивни систем
електричне енергије

187.900,00

01

Укупно:

Б

1.202.900,00

Машине и опрема

1. Набавка опреме за објекте предшколске установе
Ред.
број
1.1

Активност
Централна кухиња, управна
зграда и сви објекти
Предшколске установе

Опис
Набавка административне опреме - средства из буџета
- наставак уговрених активности из 2019. године и
активности у 2020. години

Износ у
динарима
10.000.000,00

ИФ
01

страна 1942. – Броj 50

1.2

2
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Централна кухиња, управна
зграда и сви објекти
Предшколске установе

Набавка административне опреме - закуп

Сви објекти Предшколске
установе

Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт
буџета - наставак уговрених активности из 2019. године
и активности у 2020. години

4.120.000,00

Укупно:

10.000.000,00

01
-1
01

24.120.000,00
”

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2020-688-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

972

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 и 45/20), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада на 13. седници од 3. новембра 2020.
године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2020. годину („Службени лист Града

Новог Сада“ бр. 63/19, 4/20, 14/20 и 27/20), тачка II мења
се и гласи:
„II
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2020. годину, у оквиру Програма 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу
од 175.091.586,00 динара, од чега за Програмску активност: Функционисање основних школа у износу од
103.786.586,00 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.“
II
Програм инвестиционих активности за основне школе
за 2020. годину, који чини саставни део овог решења, мења
се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих активности 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 175.091.586,00
динара и распоређују се за Програмску активност и Пројeкaт:
У оквиру Програмске активности: Функционисање
основних школа, средства у износу од 103.786.586,00
динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112
Редни
број

Носилац инвестиционих
активности

1.

ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин

Опис

Планирани
износ

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
1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови
Сад

Опис
Реконструкција хидрантске мреже, електроенергетских
инсталација, хидротехничких инсталација и адаптацијa
простора

Планирани
износ
24.040.863,00
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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

5.

ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

Прикључење хидранта на систем водовода

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

Суфинансирање реализације пројекта примене обновљивих
извора енергије у објектима јавне намене - уградња
топлотне пумпе капацитета 40 КW у објекту „Крајишник“наставак реализације уговорених обавеза из 2019. године

6.

Укупно

2.416.000,00
292.688,00
1.479.820,00
64.073.479,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114
Редни
број
1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Јожеф Атила” Нови Сад

Опис
- Пројектно техничка документација за изградњу школе у
„Адицама“, разне таксе и сагласности

Планирани
износ
10.726.000,00

- Израда студије оправданости

2.000.000,00
5.290.800,00

2.

ОШ „Јожеф Атила” Нови Сад

- Израда пројекта енергетске санације постојећег објекта,
разне таксе и сагласности

3.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови
Сад

Стручни надзор на реконструкцији хидрантске мреже,
електроенергетских инсталација, хидротехничких
инсталација и адаптацији простора

422.773,00

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

- Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију хидрантске мреже

582.000,00
576.000,00

7.

ОШ „Алекса Шантић”,
Степановићево

Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију хидрантске мреже

8.

ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Нови Сад

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе,
трошкови обраде предмета за изградњу нове школе на
локалитету Југовићево

9.

ОШ“Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Технички преглед објекта за дограђени део објекта школе
са израдом записника комисије
Укупно

642.000,00

144.000,00
20.957.473,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА - 5122
Редни
број

Носилац инвестиционих
активности

1.

ОШ „Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

2.

ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)

Опис
Набавка клима уређаја и лаптоп рачунара

Планирани
износ
600.000,00
300.000,00
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3.

ОШ „Jован Поповић“ Нови Сад

Набавка кухињског инвентара за сервирање и припремање
оброка за ученике

146.900,00

4.

ОШ „Вељко Петровић”, Бегеч

Набавка клима уређаја

213.000,00
Укупно:

1.259.900,00

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

Носилац инвестиционих
активности

1.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови
Сад

2.

ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

3.

ОШ „Јожеф Атила” Нови Сад

4.

ОШ „Свети Сава” Руменка

5.

Планирани
износ

Опис
Набавка рачунарске опреме за наставу информатике

600.000,00

Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)

600.000,00

Набавка 3 интерактивне табле

600.000,00

Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)

600.000,00

Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)

600.000,00

Набавка 3 интерактивне табле

600.000,00

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
1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Свети Сава“ Руменка

Планирани
износ

Опис
Уградња и реконструкција видео надзора

590.000,00

Укупно

590.000,00

7. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА - 5129
Редни
број
1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

Планирани
износ

Опис
Набавка 2 гасна котла за фискултурну салу и објекат
школе у Темеринској
Укупно:

8.700.000,00
8.700.000,00
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У оквиру Пројекта: Надоградња школе - ОШ „Иван Гундулић“, средства у износу од 71.305.000,00 динара,
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112
Редни
број
1.1.

Носилац инвестиционих
активности
ОШ „Иван Гундулић“ Нови
Сад

Планирани
износ

Опис
Надоградња објекта школе и реконструкција
приземља школског објекта у Новом Саду

70.000.000,00
Укупно: 70.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114
Редни
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани
износ

Опис

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
“

III

„II

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

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 нивоима власти, у укупном износу од 802.392.000,00 динара,
од чега средства у износу од 286.552.000,00 динара из
извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета
и средства у износу од 515.840.000,00 динара из извора
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, за:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2020-686-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

973
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 и 45/20), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада, на 13.седници од 3. новембра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2020. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 63/19 и 4/20), тачка II. мења се и гласи:

I. Пројекте, средства у износу од 788.680.000,00 динара,
од чега 272.840.000,00 динара из извора финансирања 01
- општи приходи и примања буџета и средства у износу од
515.840.000,00 динара из извора финансирања 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за:
- Пројекат 1: „Изградња музичке и балетске школе“,
средства у укупном износу од 680.813.000,00 динара,
од чега средства у износу од 271.273.000,00 динара
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања
буџета и средства у износу од 409.540.000,00 динара
из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак
прихода из ранијих година;
- Пројекат 2: „Надоградња објекта Гимназије „Исидора Секулић”“, средства у укупном износу од
107.867.000,00 динара, од чега средства у износу од
1.567.000,00 динара из извора финансирања 01 - општи
приходи и примања буџета и средства у износу од
106.300.000,00 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 укупном
износу од 13.712.000,00 динара из извора финансирања
01 - општи приходи и примања буџета.”
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У Програму инвестиционих активности за средње школе
за 2020. годину, који чини саставни део овог решења, став
1. и тачка „I. Пројекти” мењају се и гласе:
„Средства у укупном износу од 802.392.000,00 динара,
од чега средства у износу од 286.552.000,00 динара из
извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета
и средства у износу од 515.840.000,00 динара из извора
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, за реализацију Програма инвестиционих активности 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:

р.
бр.

1

Активност

6. новембар 2020.

I. Пројекти, средства у укупном износу од 788.680.000,00
динара, од чега 272.840.000,00 динара из извора
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и
средства у износу од 515.840.000,00 динара из извора
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, за:
Пројекат 1: „Изградња музичке и балетске школе“,
средства у укупном износу од 680.813.000,00 динара, од
чега средства у износу од 271.273.000,00 динара из извора
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и
средства у износу од 409.540.000,00 динара из извора
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, за:

ОПИС

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.
Изградња зграда и објеката години и радови у ентеријеру у циљу опремања и вишкови
радова и непредвиђени радови за радове из треће и
четврте фазе финансирања

Износ у
динарима

ИФ

215.334.000,00

01

322.540.000,00

13

укупно: 537.874.000,00

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
1. Набавка административне опреме за Музичку школу
„Исидор Бајић”, Нови Сад

3

Административна опрема

2. Набавка административне опреме за Балетску школу у
Новом Саду
укупно:
1. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт
за Музичку школу „Исидор Бајић”, Нови Сад

4

Опрема за образовање,
науку, културу и спорт

2. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт
за Балетску школу у Новом Саду
укупно:

5

Опрема за јавну безбедност

Набавка опреме за јавну безбедност за Музичку школу
„Исидор Бајић”, Нови Сад

34.539.000,00

01

4.000.000,00

01

3.389.600,00

13

1.610.400,00

13

9.000.000,00
11.740.000,00

01

77.554.000,00

13

4.446.000,00

13

93.740.000,00
5.660.000,00

01

Пројекат 1, укупно 680.813.000,00
Пројекат 2: „Надоградња објекта Гимназије „Исидора Секулић”“, средства у укупном износу од 107.867.000,00
динара, од чега средства у износу од 1.567.000,00 динара из извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета
и средства у износу од 106.300.000,00 динара из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, за:

6. новембар 2020.
р.
бр.
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ОПИС

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

1

2

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

Пројектно планирање

Износ у
динарима

ИФ

106.300.000,00

13

1.567.000,00

01

Пројекат 2, укупно 107.867.000,00
”
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2020-687-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

974
На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, броj
58/19 и 45/20), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 13. седници од 3.
новембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА
ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
У Решењу о Програму инвестиционих активности за потребе органа Града Новог Сада у 2020. години („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 4/20, 14/20 и 34/20), Програм инвестиционих активности, који чини саставни део овог решења,
мења се и гласи:

„П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
Редни
број

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602)

ПЛАН ЗА 2020.
ГОДИНУ
191.698.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)
Укупно за ПА: 191.698.000,00
А.
1 Опрема за саобраћај
1.1 Опрема за копнени саобраћај
1.1.1 Aутомобили

МАШИНЕ И ОПРЕМА

89.425.000,00
0,00
0,00
0,00

страна 1948. – Броj 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2 Административна опрема

6. новембар 2020.
89.425.000,00

2.1 Канцеларијска опрема

23.200.000,00

2.1.1 Намештај

18.000.000,00

2.1.2 Уградна опрема

5.200.000,00

2.2 Рачунарска опрема

26.720.000,00

2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема
2.2.2 Штампачи, скенери и пратећа рачунарска опрема

17.720.000,00
9.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема

6.400.000,00

2.3.1 Телефони и факс апарати

1.000.000,00

2.3.2 Телефонске централе

5.400.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема
2.4.1 Електронска опрема

31.705.000,00
31.375.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати

7.150.000,00

2.4.1.2 Машина за савијање и хефтање

1.800.000,00

2.4.1.3 Уништавач канцеларијске документације
2.4.1.4 Штампачи за велике формате из ролне
2.4.1.5 Апарат за коричење

350.000,00
1.200.000,00
500.000,00

2.4.1.6 Клима уређаји

1.500.000,00

2.4.1.7 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже у Ж.Зрењанина 2

6.000.000,00

2.4.1.8 Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара

3.500.000,00

2.4.1.9 Радио станице

1.055.000,00

2.4.1.10 Ручне батеријске лампе

1.700.000,00

2.4.1.11 Ласерски метар са визиром

150.000,00

2.4.1.12 GPS електронски уређаји за навигацију возила

450.000,00

2.4.1.13 Електронски уређаји за плаћање путарине (ТАГ)

20.000,00

2.4.1.14 Видео пројектори

300.000,00

2.4.1.15 Остала електронска опрема

850.000,00

2.4.1.16 Дезинфекциони тунели

3.900.000,00

2.4.1.17 Опрема за озвучење свечане сале у Градској кући
2.4.2 Фотографска опрема

330.000,00

2.4.2.1 Фотоапарати

330.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство
2.5.1 Опрема за домаћинство

1.100.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1 Нематеријална имовина
1.2

Софтвер за потребе ГУ за опште послове - Сектор за послове за управљање људским
ресурсима

1.3 Софтвер за потребе ГУ за социјалну и дечију заштиту - регресирање
1.4 Софтвер за велику салу Скупштине Града
1.5

1.400.000,00
300.000,00

2.5.2 Опрема за угоститељство
Б.

950.000,00

Унапређење Диспечер плус информационог система, за потребе ГУ за инспекцијске
послове

1.6 Софтвер за потребе Скупштине Града – Document Menagment System

102.273.000,00
102.273.000,00
1.968.000,00
1.435.200,00
600.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
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Софтвер за контакт центар – снимање разговора и управљање позивима, за потребе ГУ за
инспекцијске послове

1.553.000,00

1.8 Надоградња и проширење софтвера за потребе ГУ за имовину и имовинско правне послове

1.000.000,00

1.7

1.11 Лиценце

84.216.800,00

1.11.1 „Microsoft“ лиценце за 2020. годину

83.016.800,00

1.11.2 „Adobe“ и „CorelDRAW’’ лиценце

800.000,00

1.11.3 „Adobe Acrobat Professional XI“ лиценце

400.000,00
”

Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-10/2020-7/3-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

975

На основу члана 75. став 3. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 67/17,
7/19, 31/19, 59/19 и 42/20), Градско веће Града Новог Сада
на 13. седници од 3. новембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ПЕРИОД ОД
1. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ ДО 1. АПРИЛА
2021. ГОДИНЕ

976
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 13. седници од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
јавне хигијене за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 101.
седници од 25. септембра 2020. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-278-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

I
Даје се сагласност на Програм рада Зимске службе за
период од 1. новембра 2020. године до 1. априла 2021.
године, који је донела Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-2/2020-699-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

Милан Ђурић, с.р.

977
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
10. став 4. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад 2021
– Европска престоница културе“ број 1017 од 21. децембра
2016. године, Градско веће Града Новог Сада на 13. седници
од 3. новембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Плана рада Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2020. годину, коју је Управни одбор
Фондације донео на 68. седници одржаној 23. октобра 2020.
године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2019-23/1-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

978

На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 8.
став 8. Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/19), Градско веће
Града Новог Сада на 13. седници од 3. новембра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Комисија за капиталне инвестиције Града
Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
II. Комисија има задатак да:
1. За капиталне пројекте средње и велике вредности,
чији су процењени трошкови изнад 5.000.000,00 евра у
динарској противвредности врши потврду стратешке релевантности капиталних пројеката и усваја листу капиталних
пројеката који су успешно оцењени и прошли преимплементациону фазу, осигурава усклађеност између различитих извора финансирања у фазама припреме и
имплементације пројекта, за капиталне пројекте за које
оцени да је неопходно, даје налог за израду плана
рационализације пројекта, усваја коначну листу приоритетних и спремних капиталних пројеката, врши рангирање
припремљених капиталних пројеката на основу стратешке
релевантности, степена припремљености и оцењене
изводљивости, представља развојним партнерима планове
за реализацију пројеката са листе приоритетних пројектних
идеја и листа приоритетних припремљених пројеката и
разматра предлоге развојних партнера у вези са овим
пројектима, одобрава план реализације капиталног пројекта,
сагледава завршни извештај о капиталном пројекту.
2. За све остале капиталне пројекте врши анализу, оцену
и селекцију предложених капиталних пројеката од стране
директних и индиректних корисника, као и свих других капиталних пројеката који се делом или у целости финансирају
из буџета Града Новог Сада, рангирање и селекцију капиталних пројеката врши према приоритетима утврђеним
стратешким документима и акционим плановима односно
према њиховом утицају на привредни и економски развој
Града Новог Сада, као и боље услове живота њених
грађана, након извршене селекције сачини листу капиталних пројеката по приоритетима, тако да у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
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плану за буџетски систем посебну листу представљају
капитални пројекти који се директно финансирају (у виду
неке од категорија економске класе 5), а посебну листу
представљају капитални пројекти који се финансирају путем
капиталних субвенција, капиталних трансфера другом нивоу
власти или неки други вид финансирања који не представља
директно финансирање.
3. Обједини листу капиталних пројеката из подтачке 1.
и 2. ове тачке Решења и достави као предлог Плана јавних
инвестиција Градском већу Града Новог Сада, ради
доношења.
III. Доноси пословник о раду којим ближе одређује начин
свог рада и одлучивања.
IV. Комисијом председава Градоначелник Града Новог
Сада
V. У Комисију именују се:
АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада,
МИЛОВАН АМИЏИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада,
МИРА РАДЕНОВИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада,
МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада,
ДЕЈАН МАНДИЋ, в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
VI. Административне и стручно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за финансије.
VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању и именовању Комисије за капиталне
инвестиције број: II.020-4/2018-63/b од 24. октобра 2018.
године.
VIII. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-1/2020-1382-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

979

На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници, од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
1. Овим решењем образује се Оперативни штаб Зимске
службе за 2020/2021. годину (у даљем тексту: Штаб), као
стручно саветодавно радно тело.
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2. Задатак Штаба је да:
- врши увид, прати и оцењује организациону и техничку
спремност и опремљеност јавних комуналних и других
јавних предузећа за обављање послова у Зимској
служби,
- прати примену и спровођење Програма рада Зимске
службе на територији Града Новог Сада за период од
1. новембра 2020. године до 1. априла 2021. године,
- предузима и предлаже одговарајуће мере у циљу
ефикаснијег организовања и рационалнијег коришћења
механизације, опреме, потрошних материјала и
финансијских средстава,
- сарађује и координира са надлежним јавним, јавним
комуналним и другим предузећима која извршавају
послове или врше надзор у Зимској служби,
- у случају настанка ванредних и неповољних метеоролошких прилика и ванредних услова на путевима,
усмерава рад Зимске службе, по потреби организује
рад извршилаца и обезбеђује техничка средства од
предузећа и установа, и сарађује са Градским штабом
за ванредне ситуације.
3. Штаб има председника, заменика председника, 19
чланова и секретара.
4. Административне и стручно-техничке послове за
потребе Штаба обавља Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције у сарадњи са Градском управом
за саобраћај и путеве.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-2/2020-700-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

980

На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници, од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
I. У Оперативни штаб Зимске службе за 2020/2021.
годину, именују се:
- за председника
		 АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада
- за заменика председника
		 ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, помоћник Градоначелника
- за чланове:
1. ЗДРАВКО ЈЕЛУШИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада
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2. ДУШАН РАДОЈИЧИЋ, ЈКП „Пут“ Нови Сад
3. ГОЈКО ЕТИНСКИ, ЈКП „Пут“ Нови Сад
4. ЗОРИЦА ПАВИЋЕВИЋ, Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај – Сектор за
саобраћај и инспекцијски надзор
5. ДЕЈАН МАНДИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције у Новом Саду
6. ЈОВАН РАДОВАНОВИЋ, Градска управа за грађе
винско земљиште и инвестиције у Новом Саду
7. СМИЉАНА КОЧИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције у Новом Саду
8. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, Градска управа за саобраћај и
путеве Нови Сад
9. ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
10. МИЛОШ ЕГИЋ, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
11. СТЕВАН ЛУГОЊА, ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
12. ИВАН РАДОЈИЧИЋ, ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад
13. ЗОРАН ЦВЕЈИЋ, Војска Србије, Команда гарнизона
Нови Сад
14. ДЕЈАН ЛУКОВИЋ, „Војводинапут“ – „Бачкапут“ АД
Нови Сад
15. ЖАРКО РКМАН, „Инфраструктура железнице Србије“
Нови Сад
16. ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ, ЈП „Путеви Србије“
17. СИНИША ВУЈИНОВИЋ, Градска управа за
инспекцијске послове
18. РАДЕ ВУКЕЛИЋ, Полицијска управа Нови Сад
19. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, Градска управа за комуналне
послове
- за секретара
ДАНКО ЦВИЈЕТИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције у Новом Саду.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-2/2020-701-II
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

981

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за прописе, почев од
10. новембра 2020. године, до постављења начелника
Градске управе за прописе, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже до 25. децембра 2020. године.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон,
95/18-др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном
закону, градска односно општинска управа организована
у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог
члана, постављено лице које има стечено високо
образовање из одговарајуће научне области у односу на
делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2020-54/е
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

982

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра
2020. године, доноси

6. новембар 2020.

РЕШЕЊЕ
I. МИРОСЛАВУ ЛАКЕТИЋУ, мастер менаџеру, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
инспекцијске послове, почев од 3. новембра 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за инспекцијске
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Мирослав Лакетић, мастер менаџер,
показао изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављао, да има положен државни стручни испит, и да
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за инспекцијске послове, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-54/č
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

983

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СИНИШИ ВУЈИНОВИЋУ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника

6. новембар 2020.
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Градске управе за инспекцијске послове, почев од 3. новембра 2020. године, до постављења заменика начелника
Градске управе за инспекцијске послове по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Синиша Вујиновић, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за инспекцијске послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-54/ć
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

984
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ИВКОВИЋ ЗОРАН, мастер правник, разрешава се
дужности в.д. заменика начелника Градске управе за опште
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послове са 3. новембром 2020. године, протеком времена
на које је постављен.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и
заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон,
95/18-др. закон и 86/19-др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном
закону, градска односно општинска управа организована
у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог
члана, постављено лице које има стечено високо
образовање из одговарајуће научне области у односу на
делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
– службеника који испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-31/č од 31. јула 2020. године, Ивковић Зоран, мастер
правник, постављен је за в.д. заменика начелника Градске
управе за опште послове, почев од 3. августа 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
опште послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних
прописа и протек времена на које је именовани постављен,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-54/d
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

страна 1954. – Броj 50
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 13. седници од 3. новембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДУЊА БРАЈКОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за опште
послове, почев од 4. новембра 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
– службеника који испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Дуња Брајковић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу

6. новембар 2020.

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-54/dž
3. новембар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „НОВИ
САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА
КУЛТУРЕ“
I. У Решењу о образовању и именовању Радне групе за
координацију и праћење активности на имплементацији
Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/19 и 60/19),
тачка III, у алинеји првој, речи: „Срђан Кружевић“, замењују
се речима: „Милан Ђурић“.
У алинеји трећој, подтачка 5. брише се.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2020-344/11-II
28. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

6. новембар 2020.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.		

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.		
977

969

970

971

972

973

974

975

976

Решење о допунама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за
2020. годину

1949

Решење о образовању и именовању
Комисије за капиталне инвестиције
Града Новог Сада

1950

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2020. годину

979

Решење о образовању Оперативног штаба Зимске службе за 2020/2021. годину

1950

980

Решење о именовању председника,
заменика председника, чланова и
секретара Оперативног штаба Зимске
службе за 2020/2021. годину

Решење о измени Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Новог Сада за 2020.
годину

1951

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за прописе (Зора Ђорђевић)

1951

Решење о продужењу дужност в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове (Мирослав Лакетић)

1952

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за инспекцијске послове (Синиша Вујиновић)

1952

Решење о разрешењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за опште послове (Зоран Ивковић)

1953

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за опште
послове (Дуња Брајковић)

1954

978
1929

1930

981
1936
982

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу „Радосно детињство“
Нови Сад за 2020. годину

1937

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2020. годину

1942

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње
школе за 2020. годину
Решење о измени Решења о Програму
инвестиционих активности за потребе
органа Града Новог Сада у 2020. години

983

984
1945
985
1947

Решење о давању сагласности на Програм рада Зимске службе за период од
1. новембра 2020. године до 1. априла
2021. године

1949

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма јавне хигијене
за 2020. годину

1949

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Плана рада Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2020. годину

Градско веће
968

Предмет

Градоначелник
986

Решење о изменама Решења о образовању и именовању Радне групе за
координацију и праћење активности
на имплементацији пројекта „Нови Сад
2021 – Европска престоница културе“

1954

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

