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2.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ И   
 ИНФОРМАТОРУ 

 
Градскa управa за културу 
Булевар цара Лазара 3/II, 21102 Нови Сад 
Матични број: 08839891 
Порески идентификациони број: 103767962 
Телефон: +381 21 451 719, 439 013 

                        Факс: + 381 21 451 719 
Е- mail: kultura@uprava.novisad.rs 

 

Вршилац дужности начелника Градске управе - Зорица Шијак 

Вршилац дужности заменика начелника Градске управе - Драган Алексић 

 
Информатор о раду Градске управе за културу, припремљен је на основу члана 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени  гласник  РС", бр. 120/04, 54/07, 
104/09 и 36/10), а у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о  раду  државног  
органа ("Службени гласник РС", број 68/10). 

 

За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара начелник Градске управе 
за културу. 

 

У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог Сада,  који  је 
између осталог садржао и информације о раду Градске управе за културу. Информатор о раду Градске 
управе за културу, као органа Града Новог Сада, објављен је  у  ј а н у а р у 2 0 1 0 . г о д и н е . 

 

Последње измене Информатора су унете у децембру 2019. године. 
 

Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику, а увид у штампану 
копију информатора се може остварити у просторијама Градске управе за културу, Нови Сад, улица 
Булевар цара Лазара 3, II спрат, канцеларија број 50. 

 

Електронска верзија Информатора може се преузети са интернет презентације Града Новог Сада  
www.novisad.rs и Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs 

 
 

mailto:kultura@uprava.novisad.rs
http://www.novisad.rs/
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      ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 

НАЧЕЛНИК 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Приказ радних места службеника на положају: 

 Положај Број радних места на 
положају 

Број службеника на положају 

1. Начелник (I група ) 1 1 

2. Заменик начелника 
(II група) 

1 1 

УКУПНО  2 2 

 
 

 

  

  

 
 

 

Руководилац Групе за културу и 

међународну културни сарадњу 

 
 
 

   Извршилац за послове у области 
културе 
  
 
 
 
      Извршилац  за административне 
послове 

 

  

Руководилац групе за издаваштво, 

јавно информисање и односе са 

верским заједницама 

 

    Извршилац за правне послове у 

области културе и области јавног 

информисања 

 

   Извршилац за односе са црквама 

и верским заједницама и послове у 

области књижевног сваралаштва и 

издаваштва 

  

Руководилац групе за финансијске 

послове 

 
 
 

    Извршилац за правне послове у 
области буџетског финансирања 
 
 
    Извршилац за финансијске 
послове у култури и јавном 
информисању 
 
 
     Извршилац за финансијске 
послове индиректних корисника 
буџета Града у области културе 

 

Према Правилнику о унутрашењем уређењу и систематизацији Градске управе за 
културу, у Градској управи за културу је систематизовано укупно 12 радних места и 
попуњено је 10 радних места, (запослени на неодређено време), док је петоро у радном 
односу на одређено време. 

 
Према Правилнику о унутрашењем уређењу и систематизацији у Градској управи 

образоване су уже унутрашње јединице: 
 

 - Група за културу и међународну културну сарадњу,  
- Група за издаваштво, јавно информисање и односе са верским заједницама и 
- Група за финансијске послове. 



Информатор о раду Градске управе за културу Града Новог Сада, 

децембар 2019. године 

5 
 

 

 
 

У Групи за културу и међународну културну сарадњу обављају се студијско-аналитички, 
статистичко-евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе на: 
 
- планирање развоја у области културе, 
- праћење примене закона и подзаконских аката у области културе, 
- праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања  јавног интереса у области 
културе на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), 
- подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и 
припадника свих националних мањина чији представници живе на територији Града, 
- праћење и иницирање међународне сарадње у области културе, као и праћење и иницирање 
међународних културних манифестација и пројеката,  
- праћење примене културне политике и стратегије развоја културе Града, 
- остваривање оснивачких права према установама културе чији је оснивач Град, 
- обезбеђивање услова за очување, унапређење и развој посебности и националног идентитета 
националних мањина на територији Града,у области културе, 
- праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација културе у Граду,  
- израду нацрта и предлога општих и појединачних аката и других прописа из области културе,  
- расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области културе, 
- праћење реализације пројеката из области културе, који се финансирају или суфинансирају из 
буџета Града, 
- евалуацију конкурса и припрему извештаја о квалитету подржаних пројеката, као и контролу 
наменског коришћења буџетских средстава, 
- праћење рада Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и 
ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду, 
- координацију активности и реализацију одлука везаних за подизање споменика на територији 
Града, 
- припрему правних аката које доноси Градска управа, и 
- сарадњу са другим органима и организацијама.  
 
Руководилац групе за културу и међународну културну сарадњу  
Бојана Петровић, самостални саветник 
Телефон: 021 451 719 
Е-маил: bojana.petrovic@uprava.novisad.rs 
 
 
У Групи за издаваштво, јавно информисање и односе са верским заједницама обављају се 
студијско-аналитички, статистичко-евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе 
на: 

 
- планирање развоја у области културе, односно књижевног стваралаштва  и у области јавног 
информисања, 
- праћење примене закона и подзаконских аката у области културе и области јавног 
информисања, 
- праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања јавног интереса у наведеним 
областима, на територији Града, 
- обезбеђивање услова за очување, унапређење и развој посебности и националног идентитета 
националних мањина на територији Града, у области јавног информисања, 

mailto:bojana.petrovic@uprava.novisad.rs
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- обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права особа са инвалидитетом на 
територији Града,у области јавног информисања, 
- израду нацрта и предлога општих и појединачних аката и других прописа из области културе и 
области јавног информисања,  
- расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области књижевног стваралаштва и 
издаваштва,  
- расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања, 
- расписивање и спровођење конкурса за пројекте изградње, одржавања и обнове верских 
објеката на територији Града,  
- праћење реализације пројеката из области књижевног стваралаштва и издаваштва , области 
јавног информисања, и пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката који се 
финансирају или суфинансирају из буџета Града, 
- евалуацију конкурса и припрему извештаја о квалитету подржаних пројеката, као и контролу 
наменског коришћења буџетских средстава, 
- припрему правних аката које доноси Градска управа, и 
- сарадњу са другим органима и организацијама.  

 

     Руководилац Групе за издаваштво, јавно информисање и односе са верским заједницама 
Мирјана Лукић-Маринковић, самостални саветник  
Телефон: 021 451 719 
Е-маил: mirjana.lukic@uprava.novisad.rs 
  
У Групи за финансијске послове обављају се аналитички, статистички, финансијско-
евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе на: 

 
- планирање развоја у области културе и области јавног информисања са економског аспекта, 
- праћење примене закона и подзаконских аката у области културе и јавног информисања, 
- праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања  јавног интереса у областима 
културе и јавног информисања на територији Града, 
- припрему, израду и доношење годишњег финансијског плана Градске управе, који садржи 
финансијске планове индиректних корисника буџета Града, односно установа културе чији је 
оснивач Град, 
- расподелу и трансфер средстава индиректним корисницима буџета Града из надлежности 
Градске управе, у оквиру одобрених апропријација, 
- расподелу и пренос средстава за задовољавање потреба у области културе и области јавног 
информисања у оквиру одобрених апропријација и вршење надзора над коришћењем тих 
средстава, 
- расподелу средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа 
културе чији је оснивач Град, као и средстава за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката на територији Града и вршење надзора над коришћењем тих средстава, 
- припрему и комплетирање документације за извршење финансијских планова Градске управе 
и индиректних корисника буџета Града и контролу извршења планова и буџета Града, 
- састављање, обједињавање (консолидовање) и достављање периодичних и годишњих 
финансијских извештаја, 
- састављање тромесечних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу, 
- прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле, 
- припрему захтева за промену апропријација и квота, 
- припрему захтева за употребу средстава текуће и сталне буџетске резерве, 
- израду нацрта и предлога општих и појединачних аката и потребне документације у целости 
или у делу који се односи на финансијско пословање Градске управе,  

mailto:mirjana.lukic@uprava.novisad.rs
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- образлагање финансијских ефеката нацрта и предлога одлука и других прописа из 
надлежности Градске управе, и 
- сарадњу са другим органима и организацијама.  

 
Руководилац Групе за финансијске послове 
Светлана Вуковић, самостални саветник 

Телефон: 021 451 719 
Е-маил: svetlana.vukovic@uprava.novisad.rs 

 
 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 

Градском управом руководи начелник. Начелник има заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

 

Начелник организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова 
из делокруга рада Градске управе; обавља најсложеније послове, организује и усклађује 
рад; даје упутства и смернице за рад; одлучује о правима, обавезама и одговорностима 
запослених из радних односа; стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за 
ефикасан рад; одговоран је за законитост рада и врши и друге послове у складу са законом, 
Статутом Града Новог Сада и одлукама Скупштине Града Новог Сада. 
Начелник за свој рад и рад Градске управе, одговара Скупштини Града Новог Сада, 
Градоначелнику Града Новог Сада и Градском већу Града Новог Сада. 

 
Начелника и заменика начелника Градске управе поставља Градско веће Града Новог 

Сада, на основу јавног огласа, на период од пет година. Начелник и заменик начелника 
Градске управе за  културу, поред услова утврђених законом, морају да испуњавају следеће 
услове: Стечено високо образовање из научне области правне науке, математичке науке или 
економске науке 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, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на 
рачунару. 

 
Начелник и заменик начелника Градске управе, за свој рад и рад Градске управе,  

        одговарају  Скупштини Града Новог Сада, Градоначелнику и Градском већу. 
О правима и обавезама начелника и заменика начелника одлучује Градско веће или 

радно тело које оно образује. 
 

Начелнику, односно његовом заменику, престаје дужност протеком времена на које 
је постављен, укидањем или реорганизовањем органа и у другим случајевима одређеним  
законом. Начелнику,  односно његовом заменику може престати дужност и пре истека 
времена на које је постављен, подношењем оставке или разрешењем. Оставка се може 
поднети писаним путем и не мора бити образложена. Градско веће може разрешити 
начелника, односно његовог заменика пре  истека времена  на које је постављен, на 
образложени предлог Градоначелника, најмање две трећине чланова Градског већа или 
најмање једне трећине одборника Скупштине Града Новог Сада. 

 

mailto:svetlana.vukovic@uprava.novisad.rs


8 

Информатор о раду Градске управе за културу Града Новог Сада, 

децембар 2019. године 

 

 

       5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

Рад Градске управе за културу је доступан јавности. Oдлуком о Градским управама Града Новог 
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) 
предвиђено је да Градска управа обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима јавног 
информисања, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из 
свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом 
радног времена и другим променама у организацији и њеном раду. 

Информације о раду Градске управе за културу средствима јавног информисања даје начелник 
или лице које он овласти. О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује 
начелник, у складу са законом. 

Када се представкама или предлозима грађана, путем средстава јавног информисања или на 
други одговарајући начин, укаже на пропуст у раду Градске управе за културу, непрофесионални однос 
запослених или на друге недостатке у раду, начелник је дужан да без одлагања испита наводе и по 
потреби предузме потребне мере, након чега ће о предузетим мерама обавестити подносиоца 
представке, а по потреби и Градоначелника. 

Радно време Градске управе, утврђено је Решењем о распореду радног времена, које је донео 
Градоначелник Града Новог Сада. Радно време је сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова. Распоред 
дневног одмора у трајању од 30 минута одређује начелник, тако да се обезбеди да се рад не прекида. 

У објекту у Булевар цара Лазара  3, Нови Сад, где је седиште Градске управе за културу 
изграђена је рампа која омогућава несметан приступ лицима са посебним потребама. 

НАПОМЕНА: Подаци о ПИБ-у Градске управе, електронска адреса, контакт телефони наведени су 

у поглављу "3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА" 

Адреса за пријем поште је: Нови Сад, Трг слободе 1, Писарница Градске управе за опште послове. 
 

У Градској управи за прописе је одређено лице за поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја. 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја: 
Биљана Радованов 
Телефон/Факс: +381 21 451-719 
Е- mail: biljana.radovanov@uprava.novisad.rs 

 

НАПОМЕНА: обавеза давања података о изгледу и опису поступка за добијање 
идентификационих обележја за праћење рада органа, изглед идентификационих обележја запослених 
у органу који могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла, могућност присуствовања 
седницама је непримењива. 

 

Градска управа за културу не одржава седнице, па самим тим и не обавештава јавност о времену 
и месту одржавања седница и других активности, односно нема прописан поступак за добијање 
одобрења за присуствовање седницама и другим активностима Градске управе за културу. 

Градска управа за културу не поседује аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове 
у вези са прописима којима се уређује јавност рада Градске управе, јер надлежни органи Града Новог 
Сада нису ни давали аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези са њима. 

 
 

 

 

 

mailto:tanja.knezevic@uprava.novisad.rs
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                  6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 
 ЗНАЧАЈА 

Захтеви за слободан приступ информацијама од јавног значаја, који су достављени Градској 
управи за културу најчешће су подношени у писаном облику, послати путем поште на адресу Градске 
управе. 

Најчешће тражене информације су се односиле на доделу средстава путем конкурса. 
 

Током 2014. године, Градској управи за културу упућено је 10 захтева за остваривање права 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 Питање (јануар, 2014. године) 
Тражилац информације тражи информацију колико је Градска управа за културу Града Новог 

Сада у периоду 2010-2013. године дала финансијских средстава Удружењу „Галерија СНД“ Кисач. 

 Одговор (фебруар, 2014. године) 
„Удружења „Галерија СНД“ Кисач је добило средства на основу Јавног конкурса за избор 

пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури 
Града, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада за 2012. годину, у  
износу од 100.000,00 динара.“ 

 

Питање (јуни, 2014. године) 
Тражилац информације тражи достављање документа који садржи информације о томе колико 

средстава је Град Нови Сад, по месецима, односно у јануару, фебруару, марту, априлу, мају и јуну, 
пренео ЈП ГИЦ "Аполо" Нови Сад у 2014. години на име субвенција, дотација и капиталних инвестиција 
из буџета Града Новог Сада. 

 
 Одговор (јуни, 2014. године) 
Из буџета Града Новог Сада је, посредством Градске управе за културу Јавном предузећу Градски 

информативни центар "Аполо" Нови Сад на име текућих субвенција пренето укупно 31.250.000,00 
динара за месец јануар, фебруар, март, април и мај. За месец јун средства још нису пренета. У 
наведеном периоду није било преноса средстава из буџета Града на име капиталних субвенција. 

Градска управа за културу је доставила тражену документацију тражиоци информације. 
 

Током 2015. године, Градској управи за културу упућено је 8 захтева за остваривање права за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 
 Питање (фебруар, 2015. године) 
Тражилац информације тражи информацију о укупној суми новца која је плаћена штампаним и 

електронским регионалним и локалном медијима (који су у приватном или јавном власништву) у 2014. 
години по свим основама и са свих буџетских линија 

 
 Одговор (март, 2015. године) 
Током 2014. године су путем јавног конкурса пренета средстава за реализацију пројеката из 

области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, у укупном 
износу од 22.000.000,00 динара. Пренос средстава извршен је у складу са чланом 13. Правилника о 
начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се 
суфинансирају из буџета Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 34/10 и 33/11), а на 
основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 70/13, 
37/14 и 63/14), у оквиру раздела 12, глава 12.01 - Градска управа за културу, функција 830 - Услуге 
емитовања и штампања, са буџетске позиције 346, економска класификација 423 - Услуге по уговору, 
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извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за културу за 2014. годину, са позиције 346.01, економска класификација 4234 -Услуге 
информисања. Наведени износ пренет је након закључивања уговора између Града Новог  Сада  - 
Градске управе за културу и носилаца пројеката који су остварили право на суфинансирање пројеката 
средствима из буџета Града. 

Поред наведеног, у 2014. години из буџета Града Новог Сада издвојено је 75.670.847,19 динара 
Јавном предузећу Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад на име текућих субвенција, са 
раздела 12, глава 12.01 - Градска управа за културу, функција 830 – Услуге емитовања и штампања, 
буџетска позиција 347, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинасијским предузећима 
и организацијама, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за културу за 2014. годину, са позиције 347.01, економска класификација 4511 
– Текуће субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама–ЈП ГИЦ „Аполо. Средства су 
одобрена у складу са Програмом пословања Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" 
Нови Сад за 2014. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 70/13 и 38/14). Јавном предузећу 
Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад, такође у 2014. години пренета су средства у износу 
од 873.480,00 динара на име капиталних субвенција, са раздела 12, глава 12.01 - Градска управа за 
културу, функција 830 – Услуге емитовања и штампања, буџетска позиција 347, економска 
класификација 451 – Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама, извор 
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
културу за  2014. годину, са позиције 347.02, економска класификација 4512 – Капиталне субвенције 
јавним нефинасијским предузећима и организацијама–ЈП ГИЦ „Аполо. Средства су одобрена у складу 
са Програмом пословања Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад за 2014. 

 

Такође, сходно члану 23. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у 
култури који се финанирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада” бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), којим је дефинисано да Град може да суфинансира 
пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој 
културног и уметничког стваралаштва Града, које није било могуће унапред планирати, медијима су 
опредељена средства у укупном износу од 4.455,000,00 динара, и то за 4 пројекта. Три пројекта су 
суфинансирана у оквиру раздела 12, глава 12.01-Градска управа за културу, функција 820-Услуге 
културе, на позицији  344, економска класификација 424 –Специјализоване услуге, извор финансирања 
01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 
2014. годину, на позицији 344.01, економска класификација 4242 –Услуге образовања, културе и спорта, 
док је један пројекат суфинансиран у оквиру раздела 12, глава 12.01-Градска управа за културу, 
функција 830-Услуге емитовања и штампања, на позицији 346, економска класификација 423 –Услуге по 
уговору, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за културу за 2014. годину, на позицији 346,01, економска класификација 4234 –Услуге 
информисања. 

 
 Тражилац информације тражи доставаљање копија потписаних уговора, фактура, Одлука и 

 сличних докумената на основу којих је вршено плаћање. 
 

Градска управа за културу је доставила тражену документацију. 
 

 Тражилац информације тражи доставаљање копија појединачних картица аналитике, са описом 
 типа услуге, за сваког добављача услуга према којима су вршена плаћања током 2014. године. 

 

Градска управа за културу је доставила тражену документацију. 
 

 Тражилац информације тражи информацију да ли је приликом расподеле средстава за локалне и 
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 регионалне електронске и штампане медије у 2014. години био расписан јавни конкурс/јавна набавка (ако 
 јесте, доставити информацију о предмету јавног конкурса/јавне набавке, саставу конкурсне комисије и 
 критеријуме на основу којих је донета одлука о финансирању). 

Јавни конкурс за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају 
средствима из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима 
националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са 
инвалидитетом у јавном информисању у 2014. години је расписан за следеће пројекте: 

- пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на 
сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне 
мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, и 

- пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења 
права ових лица у јав ном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења. 

Јавни конкурс за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из 
буџета Града Новог Сада у 2014. години је био објављен у дневном листу "Дневник" и на званичном 
сајту Града Новог Сада, дана 15. фебруара 2014. године. 

Конкурс је спровела Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката из 
области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује 
рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано 
коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у складу са Правилником о начину, 
мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају 
из буџета  Града Новог Сада. Чланови комисије се именују из реда лица која су својом професионалном 
делатношћу или радом у области јавног информисања дала значајан допринос развоју и унапређивању 
ове области, као и представника органа Града Новог Сада. Прошле године Комисија је радила у саставу: 
председник Комисије, Милорад Дујаковић, новинар, и чланови Комисије, Бојан Панаотовић, новинар, 
дипломирани социолог, Младен Булат, новинар, и Бранко Радун, новинар, политички аналитичар. 

 

Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених националним мањинама и етничким 
заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговањa сопствене културе и идентитета су: 

- значај пројекта за остваривање права на јавно информисање на језицима националних мањина 
и етничких заједница, 

- квалитет, актуелност и оригиналност пројекта, 
- допринос неговању сопствене културе и идентитета, и 
- допринос развоју мултикултуралности. 
Критеријуми и мерила за избор којима се обезбеђује несметано коришћење права особа са 

инвалидитетом у јавном информисању су: 
- значај пројекта за остваривање права на јавно информисање особа са инвалидитетом, 
- квалитет и актуелност пројекта, 
- доступност пројекта особама са инвалидитетом, и 
- допринос развоју јавног информисања особа са инвалидитетом. 

 
 Питање (јуни, 2015. године) 

Тражилац информације тражи информацију у вези са реализацијом Одлуке о уплати доприноса 
за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло 
статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе на територији 
Града Новог Сада. 

 
 Одговор (јуни , 2015. године) 
Сходно Закону у култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09) и Одлуци о уплати доприноса за пензијско 

и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које 

самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог 
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Сада", број 3/12), Град Нови Сад уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе 

за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица која самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе. Право на уплату доприноса може да оствари лице које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области културе, под условом да има пребивалиште на 

територији Града Новог Сада и да му је, у складу са законом, репрезентативно удружење код кога је то 

лице уведено у евиденцију, утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе. Уплата доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области културе, врши се давањем дотација, преко 

репрезентативног удружења код кога је то лице уведено у евиденцију. Градска управа закључује са 

репрезентативним удружењима годишњи уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе по 

основу уплате доприноса за наведена лица. Средства из буџета Града Новог Сада преносе се 

квартално.Током 2014. године Градска управа за културу је пренела средстава за 59 лица која 

самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, док је 2015. године пренела 

средстава за 57 лица.  

 

Најчешће упућивани захтеви за приступ информацијама од јавног значаја у 2017. и 2018. години 

односили су се на суфинансирање пројеката у области јавног информисања и достављање конкурсне и 

друге документације, док се мањи део односио на одређене носиоце пројеката који су подржани на 

конкурсима у области културе које расписује и спроводи Градска управа за културу Града Новог Сада.  

Градска управа је тражиоцима информација наведену документацију достављала електонским путем, 

путем поште и стављањем на увид документације у просторијама органа. 

 

Градској управи за културу је током 2019. године достављено 5 (пет) захтева за слободан 

риступ  информацијама од јавног значаја.Четири захтева се односило на на пројекте из области јавног 

информисања а један захтев  се односио на  област културе. На све захтеве је одговорено у законски 

утврђеном року. 

 

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕ3А И ОВЛАШЋЕЊА  

Положај и надлежност Градске управе за културу утврђени су Одлуком о градским управама 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 
70/16). 

Према наведеној одлуци, у Градској управи обављају се послови који се односе на: 
- планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивање средстава за 

задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава; 
- праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; 
- утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач 

Град који ће се финансирати средствима буџета Града; 
- обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине 

чији припадници живе на територији Града; 
- обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 

културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; 
- подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града 
- изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; 
- обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, 

као и средстава за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница 
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са 
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прописима о буџетском систему. 
Градска управа доноси финансијски план и прати реализацију поступака јавних набавки установа 

културе чији је оснивач Града за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у  
финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. 

У Градској управи за културу обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, 
као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. 

 

          8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Према Статуту Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), градске управе, 

па самим тим и Градска управа за културу, између осталог припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина Града Новог Сада, Градско веће и Градоначелник, извршава њихове одлуке и друга 

акта, извршава законе и друге прописе, чије је извршавање поверено Граду и обавља стручне послове, 

које утврде органи Града Новог Сада. 

 Послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама из области културе  
  

Статутом Града Новог Сада утврђено је да Град, у вршењу своје надлежности, преко својих 
органа, у складу са Уставом и законом оснива установе и организације у области културе од значаја за 
Град и за припаднике националних мањина. 

Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад утврђене су установе културе 
према којима Град Нови Сад врши оснивачка права, и то следеће установе: 

 Музеј Града Новог Сада, са седиштем у Петроварадину, 
 Градска библиотека у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, 
 Историјски архив Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, 
 Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, 
 "Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz", са седиштем у Новом Саду, 
 Позориште младих, Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, 
 Стеријино позорје, Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, 

 Културни центар Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, 
 Установа за израду таписерија "Атеље 61", са седиштем у Петроварадину, 
 Установа за културу и образовање Културни центар "Младост", са седиштем у Футогу, 
 Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", са седиштем у Кисачу, 
 Културни центар „Руменка“, са седиштем у Руменци, 
 Новосадски дечији културни центар, са седиштем у Новом Саду. 

 

Наведеном одлуком утврђен је и начин остваривања оснивачких права Града према поменутим 
установама. Градска управа за културу из средстава буџета Града Новог Сада, у целини или већим 
делом, финансира рад и програме наведених установа културе обезбеђујући средства за сталне 
трошкове, културне програме, инвестиционо одржавање, текуће поправке и одржавање, плате, 
накнаде и друга примања. Захтев за трансфер наведених средства уз приложену документацију 
установе достављају Градској управи за културу која их обрађује. Трансфер средстава на рачун установа 
културе, врши се на основу захтева који припрема Градска управа за културу, у складу са законским 
прописима. Градска управа контролише реализацију програма рада и програма инвестиционих 
активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и путем годишњих извештаја о реализацији 
ових програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и 
утрошку средстава, које су установе обавезне да поднесу Градском већу Града Новог Сада, односно 
Скупштини Града Новог Сада. 

 Суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији 
Града 
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 Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду 

Скупштина Града Новог Сада је у децембру 2016. године донела Одлуку о начину, мерилима и 
критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури (са седиштем на 
територији Града Новог Сада) која својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом 
Саду („Сл. лист Града Новог Сада, број 81/16“). Текући расходи и издаци који се могу суфинансирати у 
складу са Одлуком су закуп простора за рад, услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 
интернет), енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, централно грејање, грејање на 
природни гас), комуналне услуге и трошкови административних услуга. Суфинансирање текућих 
расхода и издатака врши на основу и у износу утврђеном буџетом Града Новог Сада и финансијским 
планом Градске управе за културу, на годишњем нивоу, а Градска управа расписује Јавни позив за 
суфинансирање текућих расхода и издатака удружења, који се објављује на сајту Градске управе за 
култу средствима јавног информисања. 

Удружења приликом подношења пријаве за суфинансирање текућих расхода и издатака, 
Градској управи достављају: 

1. програм рада удружења за текућу годину, 
2. финансијски план за текућу годину, са утврђеном расподелом трошкова која се траже од Града, 

3. финансијски извештај за претходну годину, са закључним листом, 
4. извештај о петогодишњем раду, и 
5. стратешки развојни план за наредних пет година. 

 
Град ће средствима из буџета суфинансирати део текућих расхода и издатака субјеката у култури 

уколико испуњавају најмање четири од осам прописаних критеријума: да имају статус 
репрезентативног удружења у култури утврђен у складу са Законом, да својим програмима квалитетно 
и у већој мери доприносе промоцији културе и уметности Града у земљи и иностранству, да имају 
успостављену сарадњу и успешно реализоване пројекте са другим удружењима у земљи или 
иностранству, да најмање десет година дугу традицију у непрекидном раду на територији Града, да су 
организовали најмање један пројекат у области културе у којем су учествовали међународни учесници, 
да не остварују добит ни по једном основу, осим чланарине удружења, освојене награде и признања 
удружења и његових чланова, и да објављују извештаје јавно и транспарентно. 

Пријаве за суфинансирање текућих расхода и издатака разматра стручна комисија коју образује 
и именује Градоначелник Града Новог Сада, која има председника и два члана, који се именују из реда 
лица која су својом професијом или радом у области културе дала значајан допринос унапређивању 
културног живота и стваралаштва у Граду. Одлука о образовању и именовању Комисије доноси се у 
форми решења и објављује се на веб-сајту Градске управе за културу. Комисија, након разматрања 
поднетих пријава, доставља Градској управи предлог удружења којима ће се суфинансирати део 
текућих расхода и издатака, у складу са Одлуком и финансијским могућностима буџета Града. На 
основу предлога Комисије, Градска управа за културу сачињава предлог акта којим се за текућу 
буџетску годину утврђују удружења којима ће се доделити средства из буџета Града за суфинансирање 
текућих расхода и издатака, са износом средстава за свако удружење, који доставља Градоначелнику. 
Градоначелник, доноси акт којим се за текућу буџетску годину утврђују удружења којима ће се 
доделити средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, са износом 
средстава за свако удружење, с тим да овај износ не може премашити 45% од укупних текућих расхода 
и издатака удружења, на годишњем нивоу. Удружење које је остварило право на суфинансирање 
текућих расхода и издатака средствима из буџета Града, закључује годишњи уговор са Градском 
управом, којим се детаљније уређују међусобни односи уговорних страна, а пренос средстава врши се 
квартално, закључком Градоначелника Града Новог Сада, а на основу захтева удружења, која су дужна 
да у року од 15 дана од дана преноса средстава, доставе Градској управи тромесечни извештај о 
наменском трошењу пренетих средстава, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне године. 

 
Током 2018. године суфинансирани су текући расходи и издаци удружења у култури са седиштем на 
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територији Града Новог Сада, који се налазе на следећем линку: 
    http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/SUFINANSIRANJE_TEKUCIH_TROSKOVA_UDRUZENJA_2018_1.pdf 

  

 
Током 2019. године суфинансирани су текући расходи и издаци удружења у култури са седиштем на 

територији Града Новог Сада, који се налазе на следећем линку: 
 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/zakljucak_javni_poziv.pdf 

 

Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за 

 лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области 

 културе 
 

               Сходно Закону у култури и Одлуци о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и 
доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или 
другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12),  Град Нови Сад уплаћује 
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање за лице које је стекло 
статус лица која самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе. 

Право на уплату доприноса може да оствари лице које самостално обавља уметничку или 
другу делатност у области културе, под условом да има пребивалиште на територији Града Новог Сада 
и да му је, у складу са законом, репрезентативно удружење код кога је то лице уведено у евиденцију, 
утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе. 

Уплата доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или 
другу делатност у области културе, врши се давањем дотација, преко репрезентативног удружења код 
кога је то лице уведено у евиденцију. 

Доприноси за лица за која се средства обезбеђују у буџету Града, обрачунавају се и исплаћују на 
најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на 
начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Градска управа закључује са репрезентативним удружењима годишњи уговор којим се ближе 
уређују међусобна права и обавезе по основу уплате доприноса за наведена лица. 

Градска управа за културу, на основу захтева репрезентативних удружења, квартално припрема 
захтев за пренос средстава из буџета Града Новог Сада за наведену намену. 

 

 Фонд за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане 
 Калиновић-Калин“ у Новом Саду 

Градска управа за културу у складу са Одлуком о оснивању Фонда за унапређење вокалне 
уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду, врши 
стручне, административне и финансијско-рачуноводствене послове за потребе Фонда. 

Фонд за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане 
Калиновић-Калин“ у Новом Саду, основан је у циљу подстицања вокалног уметничког стваралаштва 
младих у Новом Саду, у складу са уговором о поклону који је закључила Меланија Бугариновић, 
првакиња Београдске и Бечке опере, и Општина Нови Сад. Према Одлуци о оснивању Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у 
Новом Саду, задатак Фонда је да у Новом Саду помаже развој младих вокалних уметника давањем 
стипендија и организовањем манифестација младих уметника у области озбиљне музике. 

Стипендије Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке 
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду, у школској 2019/2020. години, добило је шесторо ученика 
средње Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад - образовни профил музички извођач – одсек соло 
певање, четворо студента Академије уметности у Новом Саду, Департман музичке уметности - група 
соло певање, као и два студента Академије уметности у Новом Саду, Департман музичке уметности 
група клавир. 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/SUFINANSIRANJE_TEKUCIH_TROSKOVA_UDRUZENJA_2018_1.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/zakljucak_javni_poziv.pdf
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Средства Фонда образују се од средстава остварених од имовине стечене уговором о поклону 
закљученим 30. маја 1978. године између Меланије Бугариновић и Општине Нови Сад. 

Фондом управља Управни одбор Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“. 

       9. ПРОПИСИ 

Градска управа за културу, у вршењу својих овлашћења, у складу са Уставом и законом 
примењује следеће прописе: 

 Закон о култури (''Сл. гласник РС'', 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) 
 Закон о јавном информисању и медијима (''Сл. гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16– аутентично 

тумачење) 

 Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) 

 Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), 

 Закон о јавним службама (''Сл. гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр. др. зак., 
83/05 - испр. др. Закона и 83/14-др. закон) 

 Закон о црквама и верским заједницама (''Сл. гласник РС'', број 36/06) 
 Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС'', број 120/04, 54/07, 
104/09 и 36/10) 

 Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
 Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 

11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) 

 Одлука о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.66/17,28/18 и 
30/18-испр.  и 30/19) 

 Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 
37/13, 97/13 и 119/14), 

 Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада",  бр. 
11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 12/19), 

 Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака 
удружења у култури којa својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 81/16), 

 Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено 
осигурање за лице које је стекло статус  лица које самостално обавља уметничку или другу 
делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12). 

 Одлуку о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), 

 Одлуку о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих "Меланије Бугариновић и 
ћерке Мирјане Калиновић - Калин" у Новом Саду ("Службени лист општине Нови Сад", бр. 11/78 и 
"Службени лист Града Новог Сада", бр. 49/07), 

 Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 
44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17). 

 

10. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

Градска управа за културу, имајући у виду делокруг рада и надлежност утврђене законима и 

актима органа Града Новог Сада, не пружа услуге заинтересованим физичким и правним лицима. 
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11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Градска управа за културу, имајући у виду делокруг рада и надлежност утврђене законима и 

актима органа Града Новог Сада, не пружа услуге заинтересованим физичким и правним лицима, па 

самим тим није прописан ни поступак пружања услуга. 

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Градска управа за културу не располаже подацима о пруженим услугама, имајући у виду  

делокруг рада и надлежност утврђене законом и актима органа Града Новог Сада, не пружа услуге 

заинтересованим лицима. 

 

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
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Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

12 

        ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КУЛТУРУ 

 

1.485.630.272,00 

 

150.441.039,81 
1.636.071.311,81 

  

12.01 

       ГРАДСКА УПРАВА 

ЗА КУЛТУРУ 

 

536.696.949,00 

 

0,00 
536.696.949,00 

  130       Опште услуге 35.504.635,00 0,00 35.504.635,00 

    

0602 

     
Програм 15: Опште услуге 

локалне самоуправе 

 

35.504.635,00 

 

0,00 

 

35.504.635,00 

     

0602-0001 

    ПА: Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

 

35.504.635,00 

 

0,00 

 

35.504.635,00 

      

342 

 

411 

  
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

 

20.107.244,00 

 

 
0,00 

 

20.107.244,00 

        

342.01 

 

4111 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 

 

20.107.244,00 

 

 
0,00 

20.107.244,00 

      

343 

 

412 

  Социјални доприноси на 

терет послодавца 

 

3.599.197,00 

 

0,00 
3.599.197,00 

        

343.01 

 

4121 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 

 

2.412.869,31 

 

 
0,00 

2.412.869,31 

        

343.02 

 

4122 
Допринос за здравствено 

осигурање 

 

1.035.523,36 

 

0,00 
1.035.523,36 

       
343.03 4123 Допринос за незапосленост 150.804,33 

 
0,00 

150.804,33 

     344 413   Накнаде у натури 534.723,00 0,00 534.723,00 

       344.01 4131 Накнаде у натури 534.723,00 0,00 534.723,00 

      

345 

 

414 

  Социјална давања 

запосленима 

 

1.970.500,00 

 

 
0,00 

1.970.500,00 
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345.01 

 

 

4141 

 

Исплата накнада за време 

одсуствовања с посла на терет 

фондова 

 

 

508.500,00 

 

 

 

 
0,00 

 

508.500,00 

       
345.02 4143 Отпремнине и помоћи 702.000,00  0,00 

702.000,00 

        

 

345.03 

 

 

4144 

 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи 

запосленом 

 

 

760.000,00 

 

 

 

 

 
0,00 

 

 

760.000,00 

      

346 

 

415 

  Накнаде трошкова за 

запослене 

 

195.000,00 

 

 
0,00 

195.000,00 

       
346.01 4151 Накнаде трошкова за 

запослене 
195.000,00 

 
0,00 195.000,00 

     
346_1 416 

  Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

210.000,00 
 

0,00 210.000,00 

       
346_1.01 4161 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
210.000,00 

 
0,00 210.000,00 

     347 421   Стални трошкови 30.000,00 0,00 30.000,00 

        

347.01 

 

4211 

Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
30.000,00 

 
0,00 30.000,00 

     348 422   Трошкови путовања 990.000,00 0,00 990.000,00 
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Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

        

348.01 

 

4221 
Трошкови службених путовања 

у земљи 

 

250.000,00 

 

 
0,00 

250.000,00 

        

348.02 

 

4222 
Трошкови службених путовања 

у иностранство 

 

740.000,00 

 

0,00 
740.000,00 

     349 423   Услуге по уговору 5.110.700,00 0,00 5.110.700,00 

       349.01 4232 Компјутерске услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

        

349.02 

 

4233 
Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

 

400.000,00 

 

0,00 
400.000,00 

       349.03 4235 Стручне услуге 4.210.700,00 0,00 4.210.700,00 

      

350 

 

444 

  Пратећи трошкови 

задуживања 
70.000,00 

 
0,00 70.000,00 

       
350.01 4441 Негативне курсне разлике 10.000,00 

 
0,00 

10.000,00 

       350.02 4442 Казне за кашњење 60.000,00 0,00 60.000,00 

      

351 

 

465 

  Остале дотације и 

трансфери 

 

2.626.271,00 

 

0,00 
2.626.271,00 

        

351.01 

 

4651 
Остале текуће дотације и 

трансфери - за плате 

 

2.466.271,00 

 

 
0,00 

2.466.271,00 

        

351.02 

 

4651 
Остале текуће дотације и 

трансфери - остало 

 

160.000,00 

 

 
0,00 

160.000,00 

      

352 

 

482 

  Порези, обавезне таксе, 

казне, пенали и камате 

 

10.000,00 

 

 
0,00 

10.000,00 

       352.01 4822 Обавезне таксе 10.000,00 0,00 10.000,00 

      

353 

 

483 

  Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

 

51.000,00 

 

 
0,00 

51.000,00 

        

353.01 

 

4831 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

 

51.000,00 

 

 
0,00 

 

51.000,00 

  820       Услуге културе 388.942.314,00 0,00 388.942.314,00 
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1201 

     Програм 13:Развој културе и 
информисања 

388.942.314,00 0,00 388.942.314,00 

     

1201-0002 

    
ПА:Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

 

187.280.000,00 

 

0,00 

 

187.280.000,00 

     354 423   Услуге по уговору 400.000,00 0,00 400.000,00 

       354.01 4235 Стручне услуге 400.000,00  
0,00 

400.000,00 

      

355 

 

454 

  Субвенције приватним 

предузећима 
27.155.000,00 

 
0,00 27.155.000,00 

        

355.01 

 

4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 

 

27.155.000,00 

 

 
0,00 

27.155.000,00 

      

356 

 

463 

  Трансфери осталим 

нивоима власти 

 

10.250.000,00 

 

0,00 
10.250.000,00 

        

356.01 

 

4631 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 

 

10.250.000,00 

 

 
0,00 

10.250.000,00 

      

357 

 

481 

  Дотације невладиним 

организацијама 

 

149.475.000,00 

 

0,00 
149.475.000,00 

        

357.01 

 

4819 

 

Дотације осталим 

непрофитним институцијама 

 

149.475.000,00 

 

 

 
0,00 

 

149.475.000,00 
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Опис 

 

 

 

 

Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

     

1201-0003 

    ПА: Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 
наслеђа 

 

20.500.000,00 

 

0,00 

 

20.500.000,00 

     358 423   Услуге по уговору 100.000,00 0,00 100.000,00 

       358.01 4235 Стручне услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

      

359 

 

454 

  Субвенције приватним 

предузећима 

 

250.000,00 

 

 
0,00 

250.000,00 

        

359.01 

 

4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 

 

250.000,00 

 

 
0,00 

250.000,00 

      

360 

 

463 

  
Трансфери осталим 

нивоима власти 

 

150.000,00 

 

 
0,00 

 

150.000,00 

       
360.01 4631 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
150.000,00 

 
0,00 150.000,00 

      

361 

 

481 

  Дотације невладиним 

организацијама 

 

20.000.000,00 

 

 
0,00 

20.000.000,00 

        

361.01 

 

4819 

 

Дотације осталим 

непрофитним институцијама 

 

20.000.000,00 

 

 

0,00 

 

20.000.000,00 

     

1201-0008 

     

П: Colourful Cooperation 

 

11.452.075,00 

 

0,00 11.452.075,00 

     362 422   Трошкови путовања 11.250,00 0,00 11.250,00 

        

362.01 

 

4222 
Трошкови службених путовања 

у иностранство 

 

11.250,00 

 

 
0,00 

11.250,00 

     363 423   Услуге по уговору 4.790.875,00 0,00 4.790.875,00 

       
363.01 4231 Aдминистративне услуге 760.875,00  0,00 

760.875,00 

       363.02 4234 Услуге информисања 987.500,00 0,00 987.500,00 
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       363.03 4235 Стручне услуге 3.042.500,00 0,00 3.042.500,00 

     364 424   Специјализоване услуге 6.649.950,00 0,00 6.649.950,00 

       364.01 4242 Услуге образовања, културе и с 6.649.950,00 0,00 6.649.950,00 

     365 512   Maшине и опрема 0,00 0,00 0,00 

       365.01 5122 Административна опрема 0,00 0,00 0,00 

        

365.02 

 

5126 
Опрема за образовање, науку, 

културу и спорт 

 

0,00 

 

 
0,00 

0,00 

     

1201-0009 

    
П: Нови Сад 2021-Европска 

престоница културе 

 

169.710.239,00 

 

0,00 

 

169.710.239,00 

      

366 

 

465 

  Oстале дотације и 

трансфери 

 

169.710.239,00 

 

0,00 
169.710.239,00 

        

366.01 

 

4651 
Остале текуће дотације и 

трансфери 

 

169.710.239,00 

 

0,00 
169.710.239,00 

        

366.02 

 

4652 
Остале капиталне дотације и 

трансфери 

 

0,00 

 

0,00 
0,00 

  
830 

      Услуге емитовања и 
штампања 

78.780.000,00 0,00 78.780.000,00 

    

1201 

     Програм 13 : Развој 

културе и информисања 
 

78.780.000,00 

 

0,00 

 

78.780.000,00 
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Опис 

 

 

 

 

Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

     

1201-0002 

    
ПА: Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

 

10.080.000,00 

 

0,00 

 

10.080.000,00 

     367 423   Услуге по уговору 80.000,00 0,00 80.000,00 

       367.01 4235 Стручне услуге 80.000,00 0,00 80.000,00 

      

368 

 

454 

   

Субвенције приватним 

предузећима 

 

4.000.000,00 

 

 

0,00 

 

4.000.000,00 

        

368.01 

 

4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 

 

4.000.000,00 

 

 
0,00 

4.000.000,00 

      

369 

 

463 

  Трансфери осталим 

нивоима власти 

 

2.300.000,00 

 

0,00 
2.300.000,00 

        

369.01 

 

4631 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 

 

2.300.000,00 

 

 
0,00 

2.300.000,00 

      

370 

 

481 

  Дотације невладиним 

организацијама 

 

3.700.000,00 

 

 
0,00 

3.700.000,00 

        

370.01 

 

4819 
Дотације осталим 

непрофитним институцијама 

 

3.700.000,00 

 

 
0,00 

3.700.000,00 

     

1201-0004 

    ПА: Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 
информисања 

 

55.765.520,00 

 

0,00 

 

55.765.520,00 

     371 423   Услуге по уговору 405.000,00 0,00 405.000,00 

       371.01 4235 Стручне услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

       371,02 4239 Остале опште услуге 105.000,00 0,00 105.000,00 

      
372 

 
454 

  Субвенције приватним 

предузећима 40.608.800,00 
 

0,00 
40.608.800,00 

        
372.01 

 
4541 

Текуће субвенције приватним 

предузећима 40.608.800,00 
 

0,00 
40.608.800,00 
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373 

 
481 

  Дотације невладиним 
организацијама 14.751.720,00  

0,00 
14.751.720,00 

       373.01 4819 Дотације осталим непрофитним 14.751.720,00 0,00 14.751.720,00 

     

1201-0005 

    
ПА: Унапређење јавног 

информисања на језицима 

националних мањина 

 

6.514.750,00 

 

0,00 

 

6.514.750,00 

      

374 

 

454 

  
Субвенције приватним 

предузећима 

 

3.100.000,00 

 

 
0,00 

 

3.100.000,00 

        

374.01 

 

4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 

 

3.100.000,00 

 

0,00 
3.100.000,00 

      

375 

 

481 

  Дотације невладиним 

организацијама 

 

3.414.750,00 

 

 
0,00 

3.414.750,00 

        

375.01 

 

4819 

 

Дотације осталим 

непрофитним институцијама 

 

3.414.750,00 

 

 

0,00 

 

3.414.750,00 

     

1201-0006 

    ПА: Унапређење јавног 

информисања особа са 
инвалидитетом 

 

6.419.730,00 

 

0,00 

 

6.419.730,00 

      

376 

 

454 

  Субвенције приватним 

предузећима 

 

2.731.800,00 

 

 
0,00 

2.731.800,00 
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Опис 

 

 

 

 

Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

        

376.01 

 

4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 

 

2.731.800,00 

 

 
0,00 

2.731.800,00 

      

377 

 

481 

  Дотације невладиним 

организацијама 

 

3.687.930,00 

 

 
0,00 

3.687.930,00 

        

377.01 

 

4819 

 

Дотације осталим 

непрофитним институцијама 

 

3.687.930,00 

 

 

 
0,00 

 

3.687.930,00 

   

 

860 

      
Рекреација , спорт, култура и 

вере, некласификовано на 

другом месту 

 

 

33.470.000,00 

 

 

0,00 

 

33.470.000,00 

   
1201 

     Програм 13: Развој културе и 
информисања 

33.470.000,00 0,00 33.470.000,00 

     

 

1201-0003 

    
ПА: Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

 

 

33.470.000,00 

 

 

0,00 

 

33.470.000,00 

     378 423   Услуге по уговору 70.000,00 0,00 70.000,00 

       378.01 4235 Стручне услуге 70.000,00 0,00 70.000,00 

      

379 

 

481 

   

Дотације невладиним 

организацијама 

 

33.400.000,00 

 

 

0,00 

 

33.400.000,00 

        

379.01 

 

4819 
 

Дотације осталим 

непрофитним институцијама 

 

33.400.000,00 

 

 

0,00 

 

33.400.000,00 

1

2 

12.02        УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 948.933.323,00 150.441.039,81 1.099.374.362,81 

  820       Услуге културе 948.933.323,00 150.441.039,81 1.099.374.362,81 

    

1201 

     
Развој културе и 

информисања 

 

948.933.323,00 

 

150.441.039,81 1.099.374.362,81 
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1201-0001 

    
Функционисање локалних 

установа културе 

 

874.323.090,00 

 

146.497.988,81 

 

1.020.821.078,81 

     
380 411 

  Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

245.891.149,00 24.868.975,42 270.760.124,42 

       
380.01 4111 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
245.891.149,00 24.868.975,42 270.760.124,42 

     
381 412 

  Социјални доприноси на 
терет послодавца 

44.014.516,00 4.451.233,39 48.465.749,39 

       
381.01 4121 Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 
29.506.937,91 2.984.196,25 32.491.134,16 

       
381.02 4122 Допринос за здравствено 

осигурање 
12.663.394,19 1.279.838,07 13.943.232,26 

       
381.03 4123 Допринос за незапосленост 1.844.183,90 187.199,07 2.031.382,97 

     382 413   Накнаде у натури 7.192.766,00 697.482,00 7.890.248,00 

       382.01 4131 Накнаде у натури 7.192.766,00 697.482,00 7.890.248,00 

     
383 414 

  Социјална давања 
запосленима 

13.180.076,00 3.041.441,00 16.221.517,00 

        

383.01 

 

4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла на 
терет фондова 

 

1.000,00 

 

1.511.000,00 

 

1.512.000,00 

       383.02 4143 Отпремнине и помоћи 2.112.076,00 762.000,00 2.874.076,00 

  



23 

Информатор о раду Градске управе за културу Града Новог Сада, 

децембар 2019. године 

 

 

Р
а
зд

е
о

 

 

Г
л
а
в
а
 

 

Ф
у

н
к
ц

и
ја

 

 

П
р
о

гр
а
м

 

   

П
р
о

гр
а
м

с
к
а
 а

к
т
и

в
н

о
с
т
 

 

П
о
з.

 б
у

џ
. 

 

Е
к
о

н
. 

К
л
а
с
. 

  

П
Ф

П
 

 

С
и

н
те

т
и

к
а
 

 

 

 

 

Опис 

 

 

 

 

Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

        

383.03 

 

4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи 

 

11.067.000,00 

 

768.441,00 

 

11.835.441,00 

     
384 415 

  Накнаде трошкова за 
запослене 

6.835.192,00 444.000,00 7.279.192,00 

       
384.01 4151 Накнаде трошкова за 

запослене 
6.835.192,00 444.000,00 7.279.192,00 

     
385 416 

  Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

5.461.532,00 843.000,00 6.304.532,00 

       
385.01 4161 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
5.461.532,00 843.000,00 6.304.532,00 

     386 421   Стални трошкови 89.136.393,00 10.280.105,00 99.416.498,00 

       
386.01 4211 Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
2.454.500,00 745.425,00 3.199.925,00 

       386.02 4212 Енергетске услуге 40.907.996,00 1.895.000,00 42.802.996,00 

       386.03 4213 Комуналне услуге 14.259.169,00 546.627,00 14.805.796,00 

       386.04 4214 Услуге комуникација 8.663.360,00 717.053,00 9.380.413,00 

       386.05 4215 Трошкови осигурања 6.619.028,00 1.165.000,00 7.784.028,00 

       386.06 4216 Закуп имовине и опреме 16.187.340,00 4.935.000,00 21.122.340,00 

       386.07 4219 Остали трошкови 45.000,00 276.000,00 321.000,00 

     387 422   Трошкови путовања 6.590.650,00 8.766.870,00 15.357.520,00 

       
387.01 4221 Трошкови службених путовања 

у земљи 
3.232.050,00 3.011.370,00 6.243.420,00 

       
387.02 4222 Трошкови службених путовања 

у иностранство 
2.760.600,00 5.695.500,00 8.456.100,00 

       
387.03 4223 Трошкови путовања у оквиру 

редовног рада 
493.000,00 20.000,00 513.000,00 

       
387.04 4229 Остали трошкови транспорта 105.000,00 40.000,00 145.000,00 

     388 423   Услуге по уговору 142.395.332,00 44.242.745,00 186.638.077,00 

       388.01 4231 Административне услуге 12.790.226,00 3.645.283,00 16.435.509,00 

       388.02 4232 Компјутерске услуге 3.371.124,00 960.000,00 4.331.124,00 

       
388.03 4233 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
1.298.300,00 940.000,00 2.238.300,00 

       388.04 4234 Услуге информисања 15.226.513,00 4.760.750,00 19.987.263,00 

       388.05 4235 Стручне услуге 70.321.827,00 10.979.110,00 81.300.937,00 

       
388.06 4236 Услуге за домаћинству и 

угоститељство 
11.394.305,00 2.027.900,00 13.422.205,00 

       388.07 4237 Репрезентација 4.999.517,00 2.910.000,00 7.909.517,00 

       388.08 4239 Остале опште услуге 22.993.520,00 18.019.702,00 41.013.222,00 

     389 424   Специјализоване услуге 232.576.098,00 29.734.396,00 262.310.494,00 

       
389.01 4242 Услуге образовања, културе и 

спорта 
230.686.339,00 27.452.396,00 258.138.735,00 

       389.02 4243 Медицинске услуге 211.000,00 800.000,00 1.011.000,00 

        

389.03 

 

4246 

Услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске 

услуге 

 

307.000,00 

 

1.032.000,00 

 

1.339.000,00 

       
389.04 4249 Остале специјализоване услуге 1.371.759,00 450.000,00 1.821.759,00 

     
390 425 

  Текуће поправке и 
одржавање 

16.097.799,00 2.700.000,00 18.797.799,00 

        

390.01 

 

4251 
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 

 

9.439.849,00 

 

1.000.000,00 

 

10.439.849,00 
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Приходи из буџета 

(01) 

 

 

 

Сопствени 

приходи 

буџетских 

корисника (04) 

 

 

 

Укупно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

       
390.02 4252 Текуће поправке и одржавање 

опреме 
6.657.950,00 1.700.000,00 8.357.950,00 

     391 426   Материјал 23.092.407,00 11.893.901,00 34.986.308,00 

       
391.01 4261 Административни материјал 5.131.274,00 1.307.000,00 6.438.274,00 

        

391.02 

 

4263 
Материјали за образовање и 

усавршавање запослених 

 

1.800.400,00 

 

565.901,00 

 

2.366.301,00 

       391.03 4264 Материјали за саобраћај 3.655.212,00 1.790.000,00 5.445.212,00 

        

391.04 

 

4266 
Материјали за образовање, 

културу и спорт 

 

6.543.750,00 

 

2.120.000,00 

 

8.663.750,00 

       
391.05 4268 Материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство 
2.840.127,00 3.440.000,00 6.280.127,00 

       
391.06 4269 Материјали за посебне 

намене 
3.121.644,00 2.671.000,00 5.792.644,00 

     
392 444 

  Пратећи трошкови 
задуживања 

0,00 30.000,00 30.000,00 

       392.01 4442 Казне за кашњење 0,00 30.000,00 30.000,00 

      
393 

 
463 

  Трансфери осталим 

нивоима власти 1.935.000,00 5.000,00 1.940.000,00 

        
393.01 

 
4631 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 1.935.000,00 5.000,00 1.940.000,00 

      
394 465 

  Остале дотације и 
трансфери 

27.713.000,00 2.348.840,00 30.061.840,00 

        
394.01 4651 

Остале текуће дотације и 
трансфери 

27.713.000,00 2.348.840,00 30.061.840,00 

     
395 482 

  Порези, обвезне таксе, 
казне, пенали и камате 

1.690.090,00 1.720.000,00 3.410.090,00 

       395.01 4821 Остали порези 645.090,00 889.000,00 1.534.090,00 

       395.02 4822 Обавезне таксе 785.000,00 460.000,00 1.245.000,00 

       
395.03 4823 Новчане казне,пенали и 

камате 
260.000,00 371.000,00 631.000,00 

     
396 483 

  Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

7.671.090,00 430.000,00 8.101.090,00 

       
396.01 4831 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
7.671.090,00 430.000,00 8.101.090,00 

      

 

396_1 

 

485 

  Накнада штете за повреде 

или штету нанету од 

стране 
државних органа 

 

 

2.850.000,00 

 

 

0,00 

 

2.850.000,00 

        

 

396_1.01 

 

4851 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

 

 

2.850.000,00 

 

 

0,00 

 

2.850.000,00 

         П: Инвест.актив. Установа 
културе 

74.610.233,00 3.943.051,00 78.553.284,00 

     
397 511 

  Зграде и грађевински 
објекти 

19.929.600,00 0,00 19.929.600,00 

       
397.01 5112 Изградња зграда и објеката 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

       
397.02 5113 Капитално одржавање зграда и 

објеката 
14.974.600,00 0,00 14.974.600,00 

       397.03 5114 Пројектно планирање 1.455.000,00 0,00 1.455.000,00 

     398 512   Maшине и опрема 43.655.433,00 3.433.051,00 47.088.484,00 

       398.01 5121 Опрема за саобраћај 2.828.433,00 2.123.050,79 4.951.483,79 

       398.02 5122 Административна опрема 20.250.000,00 310.000,21 20.560.000,21 
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398.03 5125 Медицинска и лабораторијска 

опрема 
785.000,00 0,00 785.000,00 

       
398.04 5126 Опрема за образовање, науку, 

културу и спорт 
12.792.000,00 1.000.000,00 13.792.000,00 

       
398.05 5128 Опрема за јавну безбедност 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

        

398.06 

 

5129 

Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 
немоторна опрема 

 

4.500.000,00 

 

0,00 

 

4.500.000,00 

      

398_1 
513 

  Остале некретнине и 
опрема 

 

0,00 

 

0,00 
0,00 

       
398_1.01 5131 

Остале некретнине и 
опрема 0,00 0,00 0,00 

     399 515   Нематеријална имовина 11.025.200,00 510.000,00 11.535.200,00 

       399.01 5151 Нематеријална имовина 11.025.200,00 510.000,00 11.535.200,00 
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Опис 
Укупна средства 

из буџета  

Укупна 
средства из 

додатних 
извора 

Укупна средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12                 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КУЛТУРУ 

1.974.708.446,26 212.425.818,13 2.187.134.264,39 

  12.01               
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КУЛТУРУ 

772.704.368,00 0,00 772.704.368,00 

    130             Опште услуге 41.198.894,00 0,00 41.198.894,00 

      0602           
Програм 15: Опште услуге 
локалне самоуправе 

41.198.894,00 0,00 41.198.894,00 

        
0602-
0001 

        

ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

41.198.894,00 0,00 41.198.894,00 

          363 411     
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

22.932.755,00 0,00 22.932.755,00 

              363.01 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

22.932.755,00 0,00 22.932.755,00 

          364 412     
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

3.932.968,00 0,00 3.932.968,00 

              364.01 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

2.751.932,00 0,00 2.751.932,00 

              364.02 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 

1.181.036,00 0,00 1.181.036,00 

          365 413     Накнаде у натури 360.700,00 0,00 360.700,00 

              365.01 4131 Накнаде у натури 360.700,00 0,00 360.700,00 

          366 414     
Социјална давања 
запосленима 

2.255.500,00 0,00 2.255.500,00 

              366.01 4141 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

618.500,00 0,00 618.500,00 

              366.02 4143 Отпремнине и помоћи 702.000,00 0,00 702.000,00 

              366.03 4144 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

935.000,00 0,00 935.000,00 

          367 415     
Накнаде трошкова за 
запослене  

300.000,00 0,00 300.000,00 

              367.01 4151 Накнаде трошкова за запослене  300.000,00 0,00 300.000,00 

          368 416     
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

190.000,00 0,00 190.000,00 

              368.01 4161 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

190.000,00 0,00 190.000,00 

          369 421     Стални трошкови 80.000,00 0,00 80.000,00 

              369.01 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

80.000,00 0,00 80.000,00 

          370 422     Трошкови путовања 990.000,00 0,00 990.000,00 

              370.01 4221 
Трошкови службених путовања 
у земљи 

250.000,00 0,00 250.000,00 

              370.02 4222 
Трошкови службених путовања 
у иностранство 

740.000,00 0,00 740.000,00 

          371 423     Услуге по уговору 7.330.700,00 0,00 7.330.700,00 

              371.01 4232 Компјутерске услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

              371.02 4233 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

620.000,00 0,00 620.000,00 

              371.03 4235 Стручне услуге 6.210.700,00 0,00 6.210.700,00 

          372 444     
Пратећи трошкови 
задуживања 

70.000,00 0,00 70.000,00 

              372.01 4441 Негативне курсне разлике 10.000,00 0,00 10.000,00 

              372.02 4442 Казне за кашњење 60.000,00 0,00 60.000,00 

          373 465     Остале  дотације и трансфери 2.626.271,00 0,00 2.626.271,00 

              373.01 4651 
Остале текуће дотације и  
трансфери - за плате 

2.466.271,00 0,00 2.466.271,00 

              373.02 4651 
Остале текуће дотације и  
трансфери - остало 

160.000,00 0,00 160.000,00 

          374 482     
Порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате  

30.000,00 0,00 30.000,00 

              374.01 4822 Обавезне таксе 30.000,00 0,00 30.000,00 

          375 483     
Новчане казне и пенали по 
решењу судова  

100.000,00 0,00 100.000,00 
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              375.01 4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова  

100.000,00 0,00 100.000,00 

    820             Услуге културе 642.460.384,00 0,00 642.460.384,00 

      1201           
Програм 13: Развој културе и 
информисања 

642.460.384,00 0,00 642.460.384,00 

        
1201-
0002 

        
ПА: Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва 

209.070.000,00 0,00 209.070.000,00 

          376 423     Услуге по уговору 400.000,00 0,00 400.000,00 

              376.01 4235 Стручне услуге 400.000,00 0,00 400.000,00 

          377 454     
Субвенције приватним 
предузећима 

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

              377.01 4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

          378 463     
Трансфери осталим нивоима 
власти 

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 

              378.01 4631 
Текући трансфери  осталим 
нивоима власти 

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 

          379 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

167.420.000,00 0,00 167.420.000,00 

              379.01 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

167.420.000,00 0,00 167.420.000,00 

        
1201-
0003 

        
ПА: Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 

          380 423     Услуге по уговору 100.000,00 0,00 100.000,00 

              380.01 4235 Стручне услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

          381 454     
Субвенције приватним 
предузећима 

250.000,00 0,00 250.000,00 

              381.01 4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

250.000,00 0,00 250.000,00 

          382 463     
Трансфери осталим нивоима 
власти 

150.000,00 0,00 150.000,00 

              382.01 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

150.000,00 0,00 150.000,00 

          383 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 

              383.01 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 

        
1201-
0008 

        П: Colourful Cooperation 35.202.075,00 0,00 35.202.075,00 

          384 422     Трошкови путовања 11.250,00 0,00 11.250,00 

              384.01 4222 
Трошкови службених путовања 
у иностранство 

11.250,00 0,00 11.250,00 

          385 423     Услуге по уговору 4.790.875,00 0,00 4.790.875,00 

              385.01 4231 Aдминистративне услуге 760.875,00 0,00 760.875,00 

              385.02 4234 Услуге информисања 987.500,00 0,00 987.500,00 

              385.03 4235 Стручне услуге 3.042.500,00 0,00 3.042.500,00 

          386 424     Специјализоване услуге 6.649.950,00 0,00 6.649.950,00 

              386.01 4242 Услуге образовања, културе и 
спорта 

6.649.950,00 0,00 6.649.950,00 

          387 512     Maшине и опрема 23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 

              387.01 5126 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 

              387.02 5122 Aдминистративна опрема 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

        
1201-
0009 

        
П: Европска престоница 
културе  

375.688.309,00 0,00 375.688.309,00 

          388 465     Oстале дотације и трансфери 375.688.309,00 0,00 375.688.309,00 

              388.01 4651 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

359.688.309,00 0,00 359.688.309,00 

              388.02 4652 
Остале капиталне дотације и 
трансфери 

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 

    830             
Услуге емитовања и 
штампања 

73.510.090,00 0,00 73.510.090,00 

      1201           
Програм 13: Развој културе и 
информисања 

73.510.090,00 0,00 73.510.090,00 

        
1201-
0002 

        
ПА: Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва 

13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 

          389 423     Услуге по уговору 80.000,00 0,00 80.000,00 

              389.01 4235 Стручне услуге 80.000,00 0,00 80.000,00 

          390 454     
Субвенције приватним 
предузећима 

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

              390.01 4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

          391 463     
Трансфери осталим нивоима 
власти 

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 

              391.01 4631 
Текући трансфери  осталим 
нивоима власти 

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 

          392 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 
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              392.01 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 

        
1201-
0004 

        

ПА: Остваривање и 
унапређивање јавног 
интереса у области јавног 
информисања 

49.764.800,00 0,00 49.764.800,00 

          393 423     Услуге по уговору 405.000,00 0,00 405.000,00 

              393.01 4235 Стручне услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

              393.02 4239 Остале опште услуге 105.000,00 0,00 105.000,00 

          394 454     
Субвенције приватним 
предузећима 

44.108.800,00 0,00 44.108.800,00 

              394.01 4541 Текуће субвенције приватним 
предузећима 

44.108.800,00 0,00 44.108.800,00 

          395 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

5.251.000,00 0,00 5.251.000,00 

              395.01 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

5.251.000,00 0,00 5.251.000,00 

        
1201-
0005 

        
ПА: Унапређење јавног 
информисања на језицима 
националних мањина 

5.414.750,00 0,00 5.414.750,00 

          396 454     
Субвенције приватним 
предузећима 

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 

              396.01 4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 

          397 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

914.750,00 0,00 914.750,00 

              397.01 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

914.750,00 0,00 914.750,00 

        
1201-
0006 

        
ПА: Унапређење јавног 
информисања особа са 
инвалидитетом 

5.250.540,00 0,00 5.250.540,00 

          398 454     
Субвенције приватним 
предузећима 

2.850.540,00 0,00 2.850.540,00 

              398.01 4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

2.850.540,00 0,00 2.850.540,00 

          399 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

              399.01 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

    860             
Рекреација, спорт, култура и 
вере, некласификовано на 
другом месту 

15.535.000,00 0,00 15.535.000,00 

      1201           
Програм 13: Развој културе и 
информисања 

15.535.000,00 0,00 15.535.000,00 

        
1201-
0003 

        
ПА: Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 

15.535.000,00 0,00 15.535.000,00 

          400 423     Услуге по уговору 135.000,00 0,00 135.000,00 

              400.01 4235 Стручне услуге 135.000,00 0,00 135.000,00 

          401 481     
Дотације невладиним 
организацијама 

15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 

              401.01 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 

12 12.02               УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ  1.202.004.078,26 212.425.818,13 1.414.429.896,39 

    820             Услуге културе 1.202.004.078,26 212.425.818,13 1.414.429.896,39 

      1201           
Програм 13: Развој културе и 
информисања 

1.202.004.078,26 212.425.818,13 1.414.429.896,39 

        
1201-
0001 

        
ПА: Функционисање локалних 
установа културе 

1.181.330.778,26 212.425.818,13 1.393.756.596,39 

          402 411     
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

274.310.899,00 26.223.605,38 300.534.504,38 

              402.01 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

274.310.899,00 26.223.605,38 300.534.504,38 

          403 412     
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

47.044.319,00 4.496.871,62 51.541.190,62 

              403.01 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

32.917.307,86 3.146.499,28 36.063.807,14 

              403.02 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 

14.127.011,14 1.350.372,34 15.477.383,48 

          404 413     Накнаде у натури 7.409.112,00 525.000,00 7.934.112,00 

              404.01 4131 Накнаде у натури 7.409.112,00 525.000,00 7.934.112,00 

          405 414     
Социјална давања 
запосленима 

18.524.557,00 2.045.110,00 20.569.667,00 

              405.01 4141 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

0,00 601.000,00 601.000,00 

              405.02 4143 Отпремнине и помоћи 3.022.107,00 545.000,00 3.567.107,00 
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              405.03 4144 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

15.502.450,00 899.110,00 16.401.560,00 

          406 415     
Накнаде трошкова за 
запослене 

7.713.999,00 374.000,00 8.087.999,00 

              406.01 4151 Накнаде трошкова за запослене 7.713.999,00 374.000,00 8.087.999,00 

          407 416     
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

5.082.658,00 573.000,00 5.655.658,00 

              407.01 4161 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

5.082.658,00 573.000,00 5.655.658,00 

          408 421     Стални трошкови 94.186.938,13 11.943.336,33 106.130.274,46 

              408.01 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

2.886.222,00 1.053.179,48 3.939.401,48 

              408.02 4212 Енергетске услуге 41.872.640,00 2.522.529,85 44.395.169,85 

              408.03 4213 Комуналне услуге 14.250.960,00 646.627,00 14.897.587,00 

              408.04 4214 Услуге комуникација 9.079.321,00 800.000,00 9.879.321,00 

              408.05 4215 Трошкови осигурања 7.032.883,00 1.485.000,00 8.517.883,00 

              408.06 4216 Закуп имовине и опреме 18.984.912,13 5.260.000,00 24.244.912,13 

              408.07 4219 Остали трошкови 80.000,00 176.000,00 256.000,00 

          409 422     Трошкови путовања 6.820.610,00 8.901.500,00 15.722.110,00 

              409.01 4221 
Трошкови службених путовања 
у земљи 

3.142.610,00 4.196.500,00 7.339.110,00 

              409.02 4222 
Трошкови службених путовања 
у иностранство 

2.640.000,00 4.340.000,00 6.980.000,00 

              409.03 4223 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

498.000,00 25.000,00 523.000,00 

              409.04 4229 Остали трошкови транспорта 540.000,00 340.000,00 880.000,00 

          410 423     Услуге по уговору 174.479.864,65 95.549.102,41 270.028.967,06 

              410.01 4231 Административне услуге 20.474.853,00 4.672.600,00 25.147.453,00 

              410.02 4232 Компјутерске услуге 4.696.652,00 1.015.000,00 5.711.652,00 

              410.03 4233 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

1.431.500,00 1.162.000,00 2.593.500,00 

              410.04 4234 Услуге информисања 17.708.250,97 4.618.845,84 22.327.096,81 

              410.05 4235 Стручне услуге 82.533.274,43 27.024.953,70 109.558.228,13 

              410.06 4236 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

11.364.720,00 3.260.000,00 14.624.720,00 

              410.07 4237 Репрезентација 5.729.137,00 3.881.265,00 9.610.402,00 

              410.08 4239 Остале опште услуге 30.541.477,25 49.914.437,87 80.455.915,12 

          411 424     Специјализоване услуге 384.538.664,17 21.333.266,30 405.871.930,47 

              411.01 4242 
Услуге образовања, културе и 
спорта 

382.340.664,17 19.341.266,30 401.681.930,47 

              411.02 4243 Медицинске услуге 490.000,00 1.210.000,00 1.700.000,00 

              411.03 4246 
Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 

162.000,00 452.000,00 614.000,00 

              411.04 4249 Остале специјализоване услуге 1.546.000,00 330.000,00 1.876.000,00 

          412 425     Текуће поправке и одржавање 36.328.040,00 7.713.985,00 44.042.025,00 

              412.01 4251 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

29.070.216,00 6.101.875,00 35.172.091,00 

              412.02 4252 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

7.257.824,00 1.612.110,00 8.869.934,00 

          413 426     Материјал 24.372.015,31 15.379.358,00 39.751.373,31 

              413.01 4261 Административни материјал 4.279.114,00 1.738.496,00 6.017.610,00 

              413.02 4263 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.838.600,00 855.901,00 2.694.501,00 

              413.03 4264 Материјали за саобраћај 3.557.812,00 2.430.000,00 5.987.812,00 

              413.04 4265 
Материјали за очување животне 
средине и науку 

0,00 50.000,00 50.000,00 

              413.05 4266 
Материјали за образовање, 
културу и спорт 

9.036.017,31 4.037.475,00 13.073.492,31 

              413.06 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

2.560.127,00 3.675.000,00 6.235.127,00 

              413.07 4269 Материјали за посебне намене 3.100.345,00 2.592.486,00 5.692.831,00 

          414 444     
Пратећи трошкови 
задуживања 

0,00 30.000,00 30.000,00 

              414.01 4442 Казне за кашњење 0,00 30.000,00 30.000,00 

          415 463     
Трансфери осталим нивоима 
власти 

1.748.000,00 5.000,00 1.753.000,00 

              415.01 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.748.000,00 5.000,00 1.753.000,00 

          416 465     Остале дотације и трансфери 27.713.000,00 2.616.050,00 30.329.050,00 

              416.01 4651 
Остале текуће дотације и 
трансфери - за плате 

27.713.000,00 2.616.050,00 30.329.050,00 

          417 482     
Порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате 

1.100.100,00 1.823.500,00 2.923.600,00 

              417.01 4821 Остали порези 480.100,00 1.023.500,00 1.503.600,00 
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              417.02 4822 Обавезне таксе 360.000,00 480.000,00 840.000,00 

              417.03 4823 Новчане казне, пенали и камате 260.000,00 320.000,00 580.000,00 

          418 483     
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.734.292,00 400.000,00 2.134.292,00 

              418.01 4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.734.292,00 400.000,00 2.134.292,00 

          419 485     
Накнада штете  за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 

              419.01 4851 
Накнада штете  за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 

600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 

          420 511     Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

              420.01 5114 Пројектно планирање 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

          421 512     Машине и опрема 54.804.510,00 11.043.133,09 65.847.643,09 

              421.01 5121 Опрема за саобраћај 6.300.000,00 1.500.000,00 7.800.000,00 

              421.02 5122 Административна опрема 22.595.510,00 2.988.837,09 25.584.347,09 

              421.03 5125 
Медицинска и лабораторијска 
опрема 

630.000,00 0,00 630.000,00 

              421.04 5126 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

16.305.000,00 6.194.296,00 22.499.296,00 

              421.05 5128 Опрема за јавну безбедност 6.174.000,00 310.000,00 6.484.000,00 

              421.06 5129 
Опрема за производњу, 
моторна, непокретна и 
немоторна опрема 

2.800.000,00 50.000,00 2.850.000,00 

          422 515     Нематеријална имовина 10.819.200,00 950.000,00 11.769.200,00 

              422.01 5151 Нематеријална имовина 10.819.200,00 950.000,00 11.769.200,00 

        
1201-
0010 

        
П: Рестаурација завичајне 
збирке у Ср. Карловцима 

4.285.000,00 0,00 4.285.000,00 

          423 511     Зграде и грађевински објекти 4.285.000,00 0,00 4.285.000,00 

              423.01 5113 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

4.035.000,00 0,00 4.035.000,00 

              423.02 5114 Пројектно планирање 250.000,00 0,00 250.000,00 

        
1201-
0011 

        
П: Рестаурација крова 
Новосадског позоришта 

11.588.300,00 0,00 11.588.300,00 

          424 511     Зграде и грађевински објекти 11.588.300,00 0,00 11.588.300,00 

              424.01 5113 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

11.188.300,00 0,00 11.188.300,00 

              424.02 5114 Пројектно планирање 400.000,00 0,00 400.000,00 

        
1201-
0012 

        
П: Обезб. ср. за капитално 
одржавање  КЦ "Кисач" 

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

          425 511     Зграде и грађевински објекти 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

              425.01 5113 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

У складу са Одлуком о градском управама Града Новог Сада, Служба за заједничке послове 
Града Новог Сада доноси план јавних набавки добара, услуга и радова за потребе функционисања 
органа Града Новог Сада и одговорна је за реализацију јавних набавки у овиру своје надлежности. 
Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. 

У складу са закључцима Градског већа, дата је сагласност директорима установа културе чији је 
оснивач Град Нови Сад да спроводе поступке јавних набавки. С тим у вези, установе културе чији је 
оснивач Град Нови Сад спроводе поступке јавних набавки уз сагласност Градског већа, а у складу са 
Решењима о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

 

Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је 
оснивач Град Нови Сад у 2018. години распоређена су по следећим наменама: 

 

 

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА  

Рб Пфп 
Ек. 

клас. 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити)  

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

1.1 397.01 5112 
Градска 
библиотека у 
Новом Саду 

Изградња покретног 
дрвеног објекта за 
Библиотеку на Штранду 

3.500.000,00 
 

 3.500.000,00 

   Укупно:  3.500.000,00   3.500.000,00 

 
2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

Рб Пфп 
Ек. 

клас. 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити)  

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

2.1 397.02 5113 
Музеј Града Новог 
Сада 

Санација и адаптација 
Спомен збирке Ј.Ј.Змај у 
Сремској Каменици, 
радови на фасади објекта 
Збирка стране уметности, 
Дунавска 29, Нови Сад и 
фасади објекта Завичајна 
збирка,Патријарха 
Рајачића 16, Сремски 
Карловци 

8.262.865,40 

 

 8.262.865,40 

2.2 397.02 5113 
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“ 

Радови на санацији 
фасаде на згради 
Новосадског позоришта и 
реконструкцији 
електроинсталација у 
згради Новосадског 
позоришта 

5.979.000,00   5.979.000,00 

2.3 397.02 5113 

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Реконструкцијa 
програмске сале КЦ 
"Кисач" - II фаза (замена 
столица и пода у другом 
делу сале и радови на 
реконструкцији 
просторије за 
расветљиваче и тонске 
раднике) 

2.345.000,00   2.345.000,00 

   Укупно:  16.586.865,40   16.586.865,40 

                 

  

 3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних  
прихода 

Укупна 
средства 

3.1 397.03 
511

4 
Музеј Града Новог 
Сада 

Надзор над радовима 
санације и адаптације 
Спомен збирке Ј.Ј.Змај у 
Сремској Каменици 

200.000,00 

  

200.000,00 
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3.2 397.03 
511

4 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Израда пројектно -
техничке документације   

1.000.000,00 
  

1.000.000,00 

3.3 397.03 
511

4 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Израда пројектно -
техничке документације  
и праћење радова на 
санацији фасаде на 
згради Новосадског 
позоришта и 
реконструкцији 
електроинсталација у 
згради Новосадског 
позоришта 

255.000,00 

  

255.000,00 

3.4 397.03 
511

4 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Израда пројектно -
техничке документације  
за радове на  електо, 
гасним, водоводним, 
машинским и 
хидрантским 
инсталацијама у објекту 
Културног центра 
„Младост“  

2.100.000,00 

  

2.100.000,00 

   Укупно:  3.555.000,00   3.555.000,00 

                      

                                        4. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

4.1 398.01 
512

1 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка доставног 
возила 

1.327.833,00 
Набавка доставног 
возила 

772.167,00 2.100.000,00 

4.2 398.01 
512

1 

Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада 

  Набавка аутомобила 2.500.000,00 2.500.000,00 

4.3 398.01 
512

1 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка путничког 
возила 

1.500.600,00   1.500.600,00 

4.4 398.01 
512

1 
Културни центар 
Новог Сада 

  
Набавка путничког 
аутомобила 

2.500.000,00 2.500.000,00 

   Укупно:  2.828.433,00  5.772.167,00 8.600.600,00 

 
                                                                                        5. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће 

се средства 
користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

5.1 398.02 
512

2 
Музеј Града Новог 
Сада 

Набавка тепих-стаза, 
пројектора, 
пројекторског платна, 
музичке линије, 
лустера, плазма 
телевизора, полица, 
металних ормана, 
картотечких ормана, 
рачунара, лап-топова, 
завеса и драперија 
(противпожарне), 
штампача, скенера,  
фото-апарата, ТА пећи, 
уљних радијатора, 
усисивача, слушалица 
за посетиоце 

 
 
 

1.200.000,00 

Набавка тепих 
стаза,  тепиха, 
уљних радијатора, 
електричног 
шпорета и судопере  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100.000,00 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.300.000,00 
 

5.2 398.02 
512

2 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка рачунара, 
рачунарске опреме, 
скенера, штампача, 
мрежне опреме и 
опреме за 
домаћинство 
(усисивача, 
венецијанера, 
тракастих завеса и 
чивилука) 

 
 1.355.000,00 

Набавка штампача, 
рачунара, 
рачунарске опреме 
(свич, 
ламинатори,читачи)  

 
 

912.928,00 

 
2.267.928,00 
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5.3 398.02 
512

2 
Историјски архив 
Града Новог Сада 

Набавка архивских 
полица, рачунара и 
рачунарске опреме, 
централне и спољне 
инфо табле и рол ап-а 

12.800.000,00 

 
Набавка намештаја, 
рачунарске опреме, 
фотографске 
опреме и телефона 

 
 

591.386,89  13.391.386,89 

5.4 398.02 
512

2 

Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада 

Набавка 
канцеларијског 
намештаја и опреме, 
рачунарске опреме, 
клима уређаја, носила, 
мердевина и металних 
ормара, полица, 
усисивача, тримера за 
кошење, термо пећи, 
фрижидера и грејне 
плоче 

1.350.000,00 

Набавка 
канцеларијског 
намештаја и 
опреме, рачунарске 
опреме, клима 
уређаја, носила, 
мердевина и 
металних ормара, 
полица, усисивача, 
тримера за кошење, 
термо пећи, 
фрижидера и грејне 
плоче 

1.500.000,00 2.850.000,00 

5.5 398.02 
512

2 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка веш машине, 
машине за сушење 
веша и канцеларијског 
намештаја (ормара, 
столица и столова)  

 
 

405.000,00 

Набавка 
канцеларијских 
столица 

 
 
 

105.000,00 

 
      

510.000,00 

5.6 398.02 
512

2 
Позориште младих 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
електронске, 
комуникационе 
опреме, намештаја, 
уградне опреме и 
опреме за 
домаћинство 

 
 

500.000,00 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
електронске, 
комуникационе 
опреме, намештаја, 
уградне опреме и 
опреме за 
домаћинство 

 
 

143.000,00 

 
 

643.000,00 

5.7 398.02 
512

2 
Стеријино позорје 

Набавка рачунара 
(лаптоп рачунара) и 
канцеларијског 
намештаја   

300.000,00   300.000,00 

5.8 398.02 
512

2 
Културни центар 
Новог Сада 

Набавка архивских  
полица, канцеларијске 
опреме и 
канцеларијског 
намештаја, опреме за 
домаћинство, 
рачунарске опреме, 
комуникационе, 
електронске и 
фотографске опреме  

800.000,00 
Набавка  намештаја 
(полице и витрине) 

 
 
 

10.000,21 
 
 
 
 

       810.000,21 

5.9 398.02 
512

2 

Установа за израду 
таписерија „Атеље 
61“ 

Набавка рачунара 
(notebook рачунара), 
парочистача, 
фотоапарата високе 
резолуције и 
канцеларијске столице 

235.000,00 

  

235.000,00 

5.10 398.02 
512

2 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Набавка 
канцеларијског 
намештаја и подних 
облога од 
незапаљивог 
материјала 

 
1.200.000,00 

  
 
 

1.200.000,00 
 

5.11 398.02 
512

2 
Културни центар 
"Руменка" 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, скенера, 
фиксних (бежичних) 
телефона и 
канцеларијског 
намештаја 

 
600.000,00 

  

 
 

600.000,00 
 

   Укупно:  20.745.000,00  3.362.315,10 24.107.315,10 

6. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

6.1 398.03 
512

5 
Музеј Града Новог 
Сада 

  Набавка тефлонског 
компресора, апарата 
за редестилацију воде 
и металног ормана за 
хемикалије  

300.000,00 

  

300.000,00 

6.2 398.03 512 Завод за заштиту Набавка мерне и 485.000,00   485.000,00 
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5 споменика кулуре 
Града Новог Сада 

дигиталне опреме и 
ормарића прве 
помоћи 

   Укупно:  785.000,00   785.000,00 

 
 7.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

7.1 398.04 
512

6 
Музеј Града Новог 
Сада 

Набавка изложбених 
витрина 

576.000,00 
  

576.000,00 

7.2 398.04 
512

6 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка полица, 
ормара, застакљених 
витрина, пултова за 
библиотекаре, 
читалачких столова, 
столица, сточића и 
столица за децу, 
табуреа и опреме за 
легате (архивски 
ормар) 

1.065.000,00 

  

1.065.000,00 

7.3 398.04 
512

6 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка интелигентне 
расвете (LED moving 
head) 

1.070.000,00 
   

1.070.000,00 

7.4 398.04 
512

6 
Позориште младих 

Набавка опреме за 
културу (звучника, 
појачала, микрофона, 
миксета, плејера, 
платна за пројекцију, 
видео опреме, 
рефлектора, пултова, 
командног рачунара, 
монитора, снимача и 
остале пратеће 
опреме) 

6.000.000,00   6.000.000,00 

7.5 398.04 
512

6 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Набавка народних 
ношњи, опреме за 
етно радионицу 
(професионалне 
машине за шивење, 
апарат за 
паспулирање, 
софтвера са шемама 
за рад на машини за 
вез и остала кројачка 
опрема), звучне, 
светлосне и сценске 
опреме и музичке 
опреме за Народни 
оркестар КЦ Младост 

3.080.000,00 

 
Набавка опреме за 
Галерију и аудио 
опреме за биоскоп 

1.435.050,00 4.515.050,00 

7.6 398.04 
512

6 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Набавка ДСЛР 
фотоапарата, 
објектива, расвете , 
опреме за озвучење и 
осветљење 

1.456.000,00 

  

1.456.000,00 

   Укупно:  13.247.000,00  1.435.050,00 14.682.050,00   

 
8. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

8.1 398.05 
512

8 
Музеј Града Новог 
Сада 

Набавка опреме за 
видео надзор, 
противпожарних 
апарата, 
противпаничне 
расвете и громобрана 

300.000,00 

  

300.000,00 

8.2 398.05 
512

8 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка видео камера  
за надзор  

900.000,00 
  

900.000,00 

8.3 398.05 
512

8 
Позориште младих 

Набавка 
противпожарних 
апарата и паник лампи 

300.000,00 
  

300.000,00 

8.4 398.05 
512

8 
Установа за културу 
и образовање 

Набавка и уградња 
система за дојаву 

1.000.000,00 
  

1.000.000,00 
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Културни центар 
„Младост“ Футог 

пожара, електричних 
инсталација  

   Укупно:  2.500.000,00   2.500.000,00 

 

9. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

9.1 398.06 
512

9 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Набавка опреме за 
хидрантску мрежу 

4.500.000,00 

  

4.500.000,00 

   Укупно:  4.500.000,00   4.500.000,00 

 
10. ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

10.1 
398_1.

01 
513

1 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Набавка централног 
гасног котла и 
радијатора 

420.000,00 

  

420.000,00 

   Укупно:  420.000,00   420.000,00 

 
              11. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

Рб Пфп 
Ек. 

клас. 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

11.1 
399.
01 

5151 
Градска 
библиотека у 
Новом Саду 

Набавка књига, остале 
књижне и некњижне 
грађе и лиценцираних 
софтвера 

 
9.880.300,00 

 
Набавка књига, остале 
књижне и  некњижне 
грађе 

 
 

500.000,00 
 

10.380.300,00 

11.2 
399.
01 

5151 
Историјски архив 
Града Новог Сада 

Набавка софтвера 200.000,00 
Набавка књига за 
архивску библиотеку 

100.000,00 300.000,00 

11.3 
399.
01 

5151 
Завод за заштиту 
споменика кулуре 
Града Новог Сада 

Набавка књига, 
лиценци и надоградња 
софтверског решења 
ЗИМУС за културна 
добра 

230.000,00 

Набавка књига, 
лиценци и надоградња 
софтверског решења 
ЗИМУС за културна 
добра 

250.000,00 480.000,00 

11.4 
399.
01 

5151 
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка лиценци за 
рачунарске програме и 
антивирус програме 

195.200,00 
   

195.200,00 

11.5 
399.
01 

5151 
Културни центар 
Новог Сада 

Набавка књига, 
лиценци за рачунарске 
програме и откуп 
ауторских права 

700.000,00 

Набавка књига, 
лиценци за рачунарске 
програме и откуп 
ауторских права 

10.000,00 710.000,00 

   Укупно:  
11.205.500,0

0 
 860.000,00 

12.065.500,00 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2019. ГОДИНА 

I.  
 

1. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних  
прихода 

Укупна 
средства 

1.1 420.01 
511

4 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Израда пројектно -
техничке документације   

2.000.000,00 
  

2.000.000,00 

   Укупно:  2.000.000,00   2.000.000,00 

                          
                                                                                                        2. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

2.1 421.01 
512

1 
Историјски архив 
Града Новог Сада 

Набавка возила 2.500.000,00   2.500.000,00 

2.2 421.01 
512

1 

Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада 

  
Набавка путничког 
возила 

1.500.000,00 1.500.000,00 

2.3 421.01 
512

1 
Стеријино позорје 

Набавка путничког 
возила 

2.300.000,00   2.300.000,00 

2.4 421.01 
512

1 

Установа за културу   
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Набавка путничког 
возила 

1.500.000,00   1.500.000,00 

   Укупно:  6.300.000,00  1.500.000,00 7.800.000,00 

 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 
 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће 

се средства 
користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

3.1 421.02 
512

2 
Музеј Града Новог 
Сада 

Набавка металних и 
картотечких ормана, 
канцеларијске 
столице, пултова за 
говорнице, рачунара и 
рачунарске опреме,  
ТА пећи, клима 
уређаја, плазма 
телевизора и 
усисивача 

1.400.000,00 

Набавка тепих 
стаза,  тепиха, 
чивилука, машине 
за прање посуђа и 
микроталасне 
пећнице 

 
 
 
 
 

200.000,00 

 
1.600.000,00 

 

3.2 421.02 
512

2 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мрежне опреме, 
пројектора са 
платнима, опреме за 
домаћинство 
(усисивача, 
венецијанера, 
тракастих завеса и 
тенди) и клима 
уређаја  

 
 2.163.510,00 

 
 
 
Набавка 
ламинатора, бар 
код штампача, бар 
код читача, 
рачунарске опреме, 
озвучења и гасног 
котла 

 
308.193,64 

 
2.471.703,64 

3.3 421.02 
512

2 
Историјски архив 
Града Новог Сада 

Набавка архивских 
полица, рачунара и 
рачунарске опреме, 
фотокопир апарата, 
електронске опреме и 
сталака за микрофоне 

13.800.000,00 

 
Набавка рачунара и 
рачунарске опреме 
и ормара за 
картотеку 

 
270.000,00 

 
14.070.000,00 

3.4 421.02 
512

2 

Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада 

Набавка 
канцеларијских 
столова, 
канцеларијских 
столица и фотеља 

300.000,00 

Набавка ормана, 
фиокаша, полица, 
фотеља, усисивача, 
тримера за кошење, 
радијатора, 
звучника, рам 

1.000.000,00 1.300.000,00 
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меморије, 
екстерног харда, 
ссд диска, whirles 
presenter, скенера, 
телефона и 
рачунарске опреме 

3.5 421.02 
512

2 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
професионалне пегле 
за веш, телефона и 
радних столица 

 
 

965.000,00 
 

 
 
      

965.000,00 

3.6 421.02 
512

2 
Позориште младих 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
екстерних хард 
дискова, 
канцеларијских 
столица, машине за 
прање и машине за 
сушење веша 

 
 

500.000,00 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
екстерних хард 
дискова, телефона, 
клима уређаја и 
канцеларијског 
намештаја 

 
 

200.000,00 

 
 

700.000,00 

3.7 421.02 
512

2 
Стеријино позорје 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијског 
намештаја  и 
комуникационе 
опреме 

300.000,00   300.000,00 

3.8 421.02 
512

2 
Културни центар 
Новог Сада 

Набавка рачунарске 
опреме, 
комуникационе, 
канцеларијског 
намештаја и опреме за 
домаћинство  

680.000,00 

Набавка 
електронске 
опреме и лед 
екрана 

1.010.643,45 1.690.643,45 

3.9 421.02 
512

2 

Установа за израду 
таписерија „Атеље 
61“ 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијске опреме 
и фискалне машине 

161.000,00 

  

161.000,00 

3.10 421.02 
512

2 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијског 
намештаја и подних 
облога од 
незапаљивог 
материјала 

 
1.500.000,00 

  

 
 

1.500.000,00 
 

3.11 421.02 
512

2 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Набавка опреме за 
домаћинство (машина 
за прање и сушење 
веша, машина за 
прање суђа и пеглe) 

150.000,00 

  

150.000,00 

3.12 421.02 
512

2 
Културни центар 
"Руменка", Руменка 

Набавка 
канцеларијског 
намештаја 

 
100.000,00 

   
 

100.000,00 
 

3.13 421.02 
512

2 
Новосадски дечији 
културни центар 

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мрежне опреме, 
комуникационе 
опреме и опреме за 
домаћинство 

576.000,00 

  

576.000,00 

   Укупно:  22.595.510,00  2.988.837,09 25.584.347,09 

 
4. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

4.1 421.03 
512

5 
Музеј Града Новог 
Сада 

  Набавка коморе за 
вентилацију и 
пречишћавање 
ваздуха у 
конзерватској 
радионици, сензора за 
мерење нивоа 
оксигена у контејнеру, 
убодне тестере, лампе 
са дневним светлом, 

480.000,00 

  

480.000,00 
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УВ лампе и сталка за 
лампу 

4.2 421.03 
512

5 

Завод за заштиту 
споменика кулуре 
Града Новог Сада 

Набавка мерне и 
дигиталне опреме, 
ормарића прве 
помоћи и носила 

150.000,00   150.000,00 

   Укупно:  630.000,00   630.000,00 

 
5.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

5.1 421.04 
512

6 
Музеј Града Новог 
Сада 

Набавка изложбених 
витрина, полица и 
сталака од 
плексигласа 

360.000,00 

  

360.000,00 

5.2 421.04 
512

6 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка полица, 
ормара, пултова за 
библиотекаре, 
читалачких столова, 
столица, сточића и 
столица за децу, 
табуреа и опреме за 
легате (архивских 
ормара) 

3.120.000,00 

  

3.120.000,00 

5.3 421.04 
512

6 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка дуал CD/USB 
плејера у коферу, 
расветних тела, 
дигиталне камере и 
музичког инструмента 
(клавир) 

785.000,00 

 
 
Набавка пројектора 

 
 

   130.000,00 
 

915.000,00 

5.4 421.04 
512

6 
Позориште младих 

Набавка практикабала 
са пратећом опремом, 
рефлектора са 
пратећом опремом, 
микрофона са 
пратећом опремом, 
тонске миксете и 
додатака за тонску 
миксету и цд плејера 

6.000.000,00 

Набавка практикабала 
са пратећом опремом, 
рефлектора са 
пратећом опремом, 
микрофона са 
пратећом опремом, 
тонске миксете и 
додатака за тонску 
миксету и цд плејера 

100.000,00 6.100.000,00 

5.5 421.04 
512

6 
Културни центар 
Новог Сада 

Набавка опреме за 
културу (конзола, 
клавирске столице, 
рамови за слике и дцп 
сијалица за филмски 
пројектор) 

350.000,00 

Набавка опреме за 
културу (рамови за 
слике, нотни пултови и 
опрема за сцену 
велике сале Културног 
центра) 

220.000,00 570.000,00 

5.6 421.04 
512

6 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Набавка народних 
ношњи, музичке 
опреме за Народни 
оркестар КЦ Младост, 
платна и пројектора и 
опреме за галерију 
(постаменти, рамови 
за слике и шине) 

3.080.000,00 

 
 
 
Набавка фотографске 
опреме, пројектора за 
биоскоп и хармонике 
 

5.744.296,00 8.824.296,00 

5.7 421.04 
512

6 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Набавка галеријске 
опреме, опреме за 
расвету, фотографске 
опреме и озвучење  

2.000.000,00 

  

2.000.000,00 

5.8 421.04 
512

6 
Културни центар 
"Руменка", Руменка 

Набавка пројектора и 
пројекторског платна, 
музичко-тонске 
опреме, шина за 
изложбе, изложбених 
штафелаја и сталка 

610.000,00 

  

610.000,00 

   Укупно:  16.305.000,00  6.194.296,00 22.499.296,00 

 
6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

6.1 421.05 512 Музеј Града Новог Набавка опреме за 480.000,00   480.000,00 



39 

Информатор о раду Градске управе за културу Града Новог Сада, 

децембар 2019. године 

 

 

8 Сада видео надзор, 
противпожарних 
апарата и 
противпровалне 
опреме 

6.2 421.05 
512

8 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка видео камера 
и опреме за надзор  

500.000,00 
  

500.000,00 

6.3 421.05 
512

8 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка дигиталне 
централе за дојаву 
пожара и јављача 
пожара 

260.000,00 

  

260.000,00 

6.4 421.05 
512

8 
Позориште младих 

Набавка 
противпожарних 
апарата и паник лампи 

300.000,00 
Набавка 
противпожарних 
апарата и паник лампи 

 
250.000,00 550.000,00 

6.5 421.05 
512

8 
Културни центар 
Новог Сада 

Набавка 
противпожарних 
апарата и сета за прву 
помоћ 

70.000,00 

Набавка 
противпожарних 
апарата и сета за прву 
помоћ 

 
 

60.000,00 
 

 
130.000,00 

6.6 421.05 
512

8 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог 

Набавка и уградња 
система за дојаву 
пожара и хидрантске 
мреже 

4.500.000,00 

  

4.500.000,00 

6.7 421.05 
512

8 
Културни центар 
"Руменка", Руменка 

Набавка ПП апарата 40.000,00 
  

40.000,00 

6.8 421.05 
512

8 
Новосадски дечији 
културни центар 

Набавка ПП апарата 24.000,00 
  

24.000,00 

   Укупно:  6.174.000,00  310.000,00 6.484.000,00 

 
7. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

7.1 421.06 
512

9 
Историјски архив 
Града Новог Сада 

  
Набавка потапајуће 
пумпе за извлачење 
воде 

50.000,00 50.000,00 

7.2 421.06 
512
9 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка 
алуминијумских 
практикала 

2.800.000,00 
 

 2.800.000,00 

   Укупно:  2.800.000,00  50.000,00 2.850.000,00 

      
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

8.1 422.01 
515

1 
Градска библиотека 
у Новом Саду 

Набавка књига, остале 
књижне и некњижне 
грађе 

 
9.021.200,00 

Набавка књига и 
некњижне грађе 

 
 

400.000,00 

 
9.421.200,00 

8.2 422.01 
515

1 
Историјски архив 
Града Новог Сада 

Набавка књига и 
софтвера 

300.000,00 
 

 300.000,00 

8.3 422.01 
515

1 

Завод за заштиту 
споменика кулуре 
Града Новог Сада 

Набавка књига, 
лиценци и 
софтверских програма 

200.000,00 
Набавка књига, 
лиценци и 
софтверских програма 

450.000,00 650.000,00 

8.4 422.01 
515

1 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Набавка лиценци за 
антивирус програме 

98.000,00 
   

98.000,00 

8.5 422.01 
515

1 
Културни центар 
Новог Сада 

Набавка књига, 
лиценци за 
рачунарске програме 
и откуп ауторских 
права 

700.000,00 

Набавка књига, 
лиценци за 
рачунарске програме 
и откуп ауторских 
права 

100.000,00 800.000,00 

8.6 422.01 
515

1 

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Набавка лиценци за 
рачунарске програме 
и антивирус програме 

500.000,00 

 

 500.000,00 

   Укупно:  10.819.200,00  950.000,00 11.769.200,00 
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II.  ПРОЈЕКАТ: РЕСТАУРАЦИЈА ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

 
1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас. 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити)  

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

1.1 423.01 5113 
Музеј Града Новог 
Сада 

Радови на фасади објекта 
Завичајна збирка, 
Патријарха Рајачића 16, 
Сремски Карловци 

4.035.000,00 

 

 4.035.000,00 

   Укупно:  4.035.000,00   4.035.000,00 

                 
                         2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних  
прихода 

Укупна 
средства 

2.1 423.02 
511

4 
Музеј Града Новог 
Сада 

Израда пројекта 
електроинсталација за 
објекат Завичајна збирка, 
Патријарха Рајачића 16, 
Сремски Карловци 

250.000,00 

  

250.000,00 

   Укупно:  250.000,00   250.000,00 

                                    

             III.  ПРОЈЕКАТ: РЕСТАУРАЦИЈА КРОВА НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

 
1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас. 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити)  

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

1.1 424.01 5113 
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“ 

Радови на  
реконструкцији крова на 
згради Новосадског 
позоришта и згради 
магацина и израда 
галерије у магацинском 
простору од металне 
конструкције 

11.188.300,00   11.188.300,00 

   Укупно:  11.188.300,00   11.188.300,00 

                
                                                                                   2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас
. 

Индиректни 
корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних  
прихода 

Укупна 
средства 

2.1 424.02 
511

4 

„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“ 

Израда пројектно -
техничке документације  
и вођење надзора над 
радовима 

400.000,00 

  

400.000,00 

   Укупно:  400.000,00   400.000,00 

                                 

IV.  ПРОЈЕКАТ: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ КЦ „КИСАЧ“  

 
1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

 

Рб Пфп 
Ек. 

клас. 
Индиректни 

корисник 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити)  

Средства из 
буџета 

Опис  
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

1.1 425.01 5113 

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач 

Радови на 
реконструкцији и 
адаптацији летње сале 
КЦ "Кисач"  у изложбени 
простор  

4.800.000,00   4.800.000,00 

   Укупно:  4.800.000,00   4.800.000,00 
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                                                                                                                                                         “ 

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

Обезбеђивање средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање и суфинансирање 
пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури 
Града, пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног ствралаштва и 
издаваштва, пројеката за суфинансирање изградње, одржавање и обнове верских објеката, као и 
пројеката у култури за суфинансирање изузетно значајних пројеката које није било могуће унапред 
планирати, без расписивања конкурса регулисано је Законом о култури и Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе.  Обезбеђивање 
средстава из буџета Града Новог Сада за суфинансирање пројеката којима се обезбеђује рад јавних 
гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права 
особа са инвалидитетом у јавном информисању врши се на основу јавног конкурса а у складу са 
Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања 
који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада. 

 

 ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКТИ УМЕТНИЧКИХ, 

 ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ 

 ГРАДА НОВОГ САДА 
 

Изабрани пројекти у култури, као и пројекти уметничких, односно стручних и научних 
истраживања у култури Града Новог Сада, у области савременог стваралаштва у 2018. години 

(први и дриги конкурс) се налазе на следећим линковима: 

 
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_SAVREMENO_STVARALASTVO_2018.pdf 

 
 

 http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_KULTURA_II.PDF 
  

Изабрани пројекти у култури, као и пројекти уметничких, односно стручних и научних 
истраживања у култури Града Новог Сада, у области савременог стваралаштва у 2019. години 

(први и дриги конкурс) се налазе на следећим линковима: 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2019.pdf 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-
_kultura_II_0.pdf 

 

Изабрани пројекти у култури у области  нематеријалног културног наслеђа у 2018. години се 

налазе на следећем линку: 
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_NEMATERIJALNO_KULTURNO_NASLEDE_2018_0.pdf 

 
 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_SAVREMENO_STVARALASTVO_2018.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_KULTURA_II.PDF
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2019.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_kultura_II_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_kultura_II_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_NEMATERIJALNO_KULTURNO_NASLEDE_2018_0.pdf
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 ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА 
 У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА 

 

Конкурс за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног 
стваралаштва и издаваштва расписује Градоначелник Града Новог Сада. Средства из буџета Града за 
суфинансирање пројеката могу да се користе за суфинансирање ауторских права, трошкове припреме 
(дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, трошкове оригиналних текстова и превода и 
слично) и трошкове штампе. Право учешћа на конкурсу имају правна лица чије је седиште на 
територији Града која се баве издавачком делатношћу, изузев установа културе чији је оснивач Град 
Нови Сад. 

Конкурс спроводи комисија коју образује и именује Градоначелник. Комисија има председника, 
заменика председника, два члана и њихове заменике, који се именују из реда лица која су својом 
професионалном делатношћу и остварењима значајно допринела развоју књижевног стваралаштва и 
издаваштва. Комисија је дужна да достави Градској управи извештај о спроведеном поступку конкурса, 
који садржи предлог пројеката, учеснике на конкурсу и износ средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта. 

Избор пројеката врши се на основу најмање једног од следећих мерила и критеријума: 
1. У области књижевног стваралаштва и издаваштва: 

- да је прво издање књиге, 
- да књига има уметничку, књижевну и научну вредност, 
- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге, . 
- да је књига оригинално и креативно дело, и 
- да промовише културу Града и његово културно наслеђе. 

2. У области издавања часописа: 
- да је часопис из области културе, уметности и других друштвених наука, 
- да постоји значај часописа у културној јавности, 
- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, и 
- да постоји континуитет излажења часописа. 

Градска управа за културу на основу достављеног извештаја Комисије сачињава предлог акта за 
Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и износ средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта. Градоначелник, на основу предлога који је сачинила Градска 
управа, доноси акт о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и износ средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта. Носилац пројекта закључује са Градском управом уговор о 
суфинансирању пројекта којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна. Носилац 
пројекта дужан је да Градској управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до краја 
текуће године, поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском коришћењу 
средстава. 

 Изабрани пројекти у култури који представљају значајна остварења у области књижевног 
ставаралаштва и издаваштва, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада 

 за 2018. годину моги се видети на следећем линку: 
 
      http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_IZDAVASTVO_2018.pdf 
 
 

Изабрани пројекти у култури који представљају значајна остварења у области књижевног 
ставаралаштва и издаваштва, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада  за 2019. годину 
моги се видети на следећем линку: 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_izdavastvo_2019.pdf 
 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_IZDAVASTVO_2018.pdf
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ПРОЈЕКТИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ 
 ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката, врши се на 
основу конкурса, а у складу са потребама и могућностима буџета Града. Конкурс за избор пројеката за 
суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката расписује Градског већа Града Новог 
Сада једном годишње, уколико су буџетом Града обезбеђена средстав за ову намену. Право учешћа на 
конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града, или чија се 
изградња планира на територији Града. 

Конкурс спроводи комисија коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада. Комисија  
има председника и четири члана који се именују из реда стручњака из области културе, урбанизма, 
историје уметности, архитектуре, грађевинарства, и сл, као и представника Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада. Комисија је дужна да достави Управи извештај о спроведеном 
поступку конкурса, који садржи предлог пројеката, учеснике на конкурсу и износ средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта. 

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката су: 
- степен угрожености верског објекта, 
- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик 

културе), и 
- значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није 

утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива 
претходну заштиту. 

Градска управа, на основу достављеног извештаја Комисије, доставља Градском већу Града 
Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и износ средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта. Носилац пројекта закључује са Градском управом уговор о 
суфинанирању пројекта којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна. Носилац 
пројекта дужан је да Градској управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до краја 
текуће године, поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском коришћењу 
средстава. 

 

 

Изабрани пројекти за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом 
 Саду на првом јавном конкурсу за 2018. годину могу се видети на следећем линку: 

 

     http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/ZAKLJUCAK_VERSKI_OBJEKTI_2018.pdf 
 

Изабрани пројекти за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом 
 Саду на другом јавном конкурсу за 2018. годину могу се видети на следећем линку: 

 

    http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Zakljucak_verski_objekti_2018-II.pdf 

 

Изабрани пројекати за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом 
 Саду за 2019. годину могу се видети на следећем линку: 

 
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Zakljucak_verski_objekti_2019._god.pdf 

 
 
 
 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/ZAKLJUCAK_VERSKI_OBJEKTI_2018.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Zakljucak_verski_objekti_2018-II.pdf
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Пројекти за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом 
Саду који си се суфинансирали у 2018. години без јавног конкурса 

 

Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

Eпархија сремска - црква Светог 
исповедника Варнаве 

Петроварадин,Петроварадин 

"ИЗГРАДЊА ФАСАДЕ НА ЦРКВИ 
СВЕТОГ ИСПОВЕДНИКА ВАРНАВЕ" 

2.080.000,00 

 

 

ПРОЈЕКТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 
 ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

Избор пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања до 2015. 
године се вршио у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из 
области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада. 

Од 2015. године, додела средстава за пројекте у области јавног информисања, врше се у складу 
са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања. Правилник је донео Министар културе и информисања на основу новог Закона о јавном 
информисању и медијима и јединствен је за територију Републике Србије. Овим правилником ближе се 
уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и 
прописује образац за пријављивање за пројектно суфинансирање и образац за подношење наративног 
и финансијског извештаја. Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, који је 
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, обезбеђују из свог буџета средства за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (јавни интерес дефинисан у 
члану 15. закона). 

На основу Закона о јавном информисању и медијима и Статута Града Новог Сада-пречишћен 
текст, Градоначелник Града Новог Сада доноси Закључак о расписивању Јавног конкурса за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања у 2015. години. Јавни конкурс је расписан за: 

- пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и 
развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју 
културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју 
науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског 
и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању 
потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без 
дискриминације, 

-пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама на територији Града 
Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и 
који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина, 

-пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења 
права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања 
несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом 
одговарајуће технологије, и 

-пројекте oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и 
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три 
године. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа 
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од годину дана, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку 
календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства. Оцену пројеката поднетих 
на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем доноси стручна комисија коју 
решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс. 

Такође, наведеним правилником је прописано да се средства распоређују у току календарске 
године, на основу спроведеног јавног конкурса, али и на основу појединачних давања. За 
појединачнадавања може се определити највише 5% средстава, од укупно опредељених средстава за 
остваривање јавног интереса путем јавног конкурса. 

  

                         

Пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из 
буџета Града Новог Сада у 2018. године подржани на првом конкусу могу се видети на следећем 

линку: 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_INFO_2018_2.pdf 

 

Пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из 
буџета Града Новог Сада у 2018. године подржани на другом конкусу могу се видети на следећем 

линку: 
        

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_INFO_II_2018.PDF 
 

Пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из 
буџета Града Новог Сада подржани у 2019. године  могу се видети на следећем линку: 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf 
 
 

       Списак појединачних давања у 2018. години 
 

Подносилац пројекта Назив пројекта Износ 

РТВ СИГНАЛ-НС ДОО НОВИ САД,Нови Сад ЗАШТИТА ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ 500.000,00 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LINEA 
ELECTRONICS ZA PROIZVODNJU  TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD 

Актуелности из Новог Сада-Новосадска хроника 500.000,00 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IN RADIO NOVI 
SAD 

"ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА = ПОВЕЋАЊЕ 
НАТАЛИТЕТА" 

350.000,00 

 
       Списак појединачних давања у 2019. години 
 

ВИШЕСЛАВ ПЕТКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА 
КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИНКА 3Д 
ДНК НОВИ САД, Нови Сад 

"Културни мозаик" 300.000,00 

Борис Несторовић ПР Филмска и телевизијска 
продукција НЕСТОР ПРО Обреновац, Обреновац 

"Прави мелос нашег народа" 600.000,00 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIO 
SAJAM NOVI SAD, Нови Сад "Водич кроз Нови Сад" 1.000.000,00 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_INFO_2018_2.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/RESENJE_INFO_II_2018.PDF
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf
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              СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗУЗЕТНО ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
 

Министарство, орган аутономне покрајине и орган јединице локалне самоуправе могу 
средствима из буџета да суфинансирју пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о изузетно 
значајним пројектима које није било могуће унапред планирати. 

Средства из буџета Града за суфинансирање наведених пројеката, преносе се на основу уговора 
који закључује Градоначелник са носиоцем пројекта, или начелник Градске управе, по овлашћењу 
Градоначелника. 

Уговором се ближе уређују начин и рокови за реализацију пројекта, пренос средстава из буџета 
Града, као и друга права и обавезе уговорних страна. Носилац пројекта који је остварио право на 
суфинансирање пројекта дужан је да Градској управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта поднесе 
извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском коришћењу средстава.  Такође, 
средства из буџета Града, остварена по основу донација и трансфера од других нивоа власти, физичких, 
односно правних лица, намењених за пројекте у култури, преносе се на основу уговора који закључује 
начелник Градске управе, по овлашћењу Градоначелника, са носиоцем пројекта. Носилац пројекта 
дужан је да Градској управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до краја текуће 
године, поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском коришћењу средстава. 

 

Списак изузетно значајних пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, без 
расписивања конкурса који су се суфинансирали из буџета Града Новог Сада у 2018. години 

 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ МУЛТИКУЛТУРНОГ ДРУШТВА И ЖЕНСКОГ 

СТВАРАЛАШТВА ИНТЕГРА 21, Нови Сад 
УРБАН ЛОВЕ 1.875.000,00 

Гимназија "ЛАЗА КОСТИЋ",Нови Сад 
"Да ли ће слобода умети 

да пева"? 
500.000,00 

PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO,KINEMATOGRAFIJU I USLUGE U 
OBLASTI PROMETA ZILLION FILM DOO,BEOGRAD (STARI GRAD) 

"ЧАРАПЕ КРАЉА ПЕТРА" 9.999.500,00 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ,Нови Сад 
Позоришна предства 
"Вештице из Салема" 

4.590.000,00 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ,Нови Сад 
Позоришна представа 

"Доплер" 
4.960.000,00 

АКADEMSKA KNJIGA DOO NOVI SAD,Нови Сад 

"Промоција романа 
"Снежна линија" 
Емануела Рубена у Новом 
Саду" 

50.000,00 

SZTUR IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ ZORAN KOLUNDŽIJA PR 
NOVI SAD,Нови Сад 

"Успон Новог Сада 

1918-1941,аутор 

др.Слободан Бјелица" 

200.000,00 
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ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР,Нови Сад 
"Сликарска колонија 

"ПОКЛОН ЗА БУДУЋНОСТ" 
200.000,00 

Удружење Историјски Музеј Југославије,Нови Сад 
"Развој културе у 

Краљевини Југославији" 
88.000,00 

АКCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI 
NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD,Нови Сад 

"АРТЕ ЕКСПО"-изложба 
уметничког трајања" 

355.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА,Нови Сад 
""Солунски фронт -осврт у 

прошлост,поглед у 
будућност" 

250.000,00 

Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ 
ИГРЕ,Нови Сад 

"61. Јунски програми 
Змајевих игара" 

1.500.000,00 

ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР,Нови Сад 
"Споменици хрватске 
културе у Новом Саду" 

200.000,00 

Удружење БЕСАР,Нови Сад 
"Дан отвореног срца 

2018" 
150.000,00 

Српско народно позориште-установа културе од 
националног значаја Нови Сад,Нови Сад 

Гала концерт Опере 
Српског народног 

позоришта поводом 
светског дана музике 

21.06.2018. године 

250.000,00 

BULEVAR BOOKS DOO NOVI SAD 
СОФА-отворени фестивал 

савреминих аутора 
150.000,00 

DRAGAN APIĆ PR,AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT 
CPR NOVI SAD 

С ПОШТОВАЊЕМ ПРЕМА 
КУЛТУРИ 

700.000,00 

Друштво "Распустилиште" ЛАБОРАТОРИЈА КУЛТУРЕ 500.000,00 

Удружење Фото асоцијација Војводине 

Учешће на 
Међународном 

фотографском фестивалу 
"Волжское бијенале 

2018" Нижњи Новгород 

80.000,00 

МУЗИЧКА ШКОЛА "ИСИДОР БАЈИЋ",Нови Сад 

Светска Конференција 
клавирских 

педагога,пијаниста и 
уметника 

1.000.000,00 
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Удружење "Чувари историјског и културног наслеђа-
Магистра"Будисава,Нови Сад 

Изложба "Јелена 
Карађорђевић-мајка 

последњег Романова у 
царској Русији"и 

штампање пратеће 
публикације 

историографског 
карактера" 

350.000,00 

Удружење грађана "ОЖИВИМО БУДИСАВУ",Будисава,Нови 
Сад 

"Културна јесен-Будисава 
2018" 

150.000,00 

STUDIO BEČKEREK DOO NOVI SAD 

Промоција 
фотомонографије "Тесла" 

и изложба стрипа 
"Inventor" 

300.000,00 

"Удружење "ВАЛМАРО ТРИО" 

Концерт 
оркестраКамерата 

Академика Нови Сад у 
оквиру прославе јубилеја 

350.000,00 

Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији 
САВА ВЛАДИСЛАВИЋ-

МОСТ МЕЂУ НАРОДИМА 
И ВЕКОВИМА 

100.000,00 

Музеј Војводине Нови Сад 
Стална поставка Музеј 
присаједињиња 1918. 

240.000,00 

Удружење грађана "Верујем у Нови Сад",Нови Сад 
"Фестивал класичне 

музике" 
500.000,00 

Удружење "ЕДИСАЦ НЕОПЛАНТА",Нови Сад "Acapella fest" 500.000,00 

Удружење Фото асоцијација Војводине 
Изложба фотографија 

"Подунавље" 
100.000,00 

Удружење уметности и љубитеља уметности КРИК,Нови 
Сад 

Гала међународни 
симпозијум уметности 

150.000,00 

ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР,Нови Сад 
"КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У 

НОВОМ САДУ" 
150.000,00 

Удружење "Ледена Шума",Нови Сад ModerNS 1.200.000,00 

Друштво за афирмацију и реафирмацију уметника-
ДАРУМА,Петроварадин 

АМФИКОЛАЖ-ПЕТРАС 150.000,00 

Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ 
ИГРЕ,Нови Сад 

27.Фестивал монодраме 
за децу 

200.000,00 
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Списак изузетно значајних пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, без 
расписивања конкурса који су се суфинансирали из буџета Града Новог Сада у 2019. години 

 

Удружење грађана “Art on Wheels",Нови Сад 
КОНЦЕРТИ ЏЕЗ КВИНТЕТА НОВИ 
САД-УЛМ 

360.000,00 

Центар тамбурашке културе-Нови Сад,Нови Сад 
Светосавска прослава у 
Темишвару и Десци 

90.000,00 

  Фондација „Европа“, Нови Сад 
Спајање традиционалног и 
савременог стваралаштва 

1.600.000,00 

 ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, Нови Сад 
КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У НОВОМ 
САДУ И ПЕТРОВАРАДИНУ 2. ДЕО 

150.000,00 

  Друштво „РАСПУСТИЛИШТЕ“, Нови Сад 
MAНИФЕСТАЦИЈА 35. ЗИМСКО 
РАСПУСТИЛИШТЕ 

281.000,00 

 Удружење грађана „НОВИ САД“,Нови Сад Дечији осмех кроз уметност 500.000,00 

УДРУЖЕЊЕ СИВЧАНА У НОВОМ САДУ,НОВИ САД СУСРЕТИ СИВЧАНА У НОВОМ САДУ 50.000,00 

Удружење грађана "NOT  HOPE WISH",Нови Сад РАНА РАНИ,РУВО ГОСПОДАРИ 750.000,00 

Удружење грађана "Вера љубав нада"Нови Сад 
Путовање хора ИСОН на 
Међународни фестивал и 
такмичење -ЗВУЦИ МОСКВЕ 

1.200.000,00 

Удружење "БЕСАР",Нови Сад Дан отвореног срца 2019. 200.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ 
ТРАДИЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МУЛТИКУЛТУРНОГ 
ДРУШТВА И ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА ИНТЕГРА 
21,Нови Сад 

"УРБАН ЛОВЕ 2019" 2.475.000,00 

"ФОНДАЦИЈА ЕXIT", Нови Сад "Kапела мира-Први светски мир" 5.000.000,00 

Њу Ентертејмент Ко се боји Исадоре Дункан 40.000,00 

Iza ugla-centar za medjunarodnu saradnju kulturu i 
obrazovanje 

OF-Omladinski festival 200.000,00 

ДРУШТВО ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ "БРЕГ", 
Нови Сад 

УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 700.000,00 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ, Нови Сад 
„Позоришна представа „Пут око 
света" 

5.700.000,00 

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE, Нови 
Сад 

САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО У 
ФОКУСУ 

500.000,00 
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BOJANA STARČEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA 
PROIZVODNJU KINEMATOGRAFSKIH DELA AUDIO-
VIZUELNIH PROIZVODA I TV PROGRAMA 
BOJANAART NOVI SAD, Нови Сад  

Dani američke kulture u Novom 
Sadu 

3.970.000,00 

Српско народно позориште, Нови Сад Ohridska legenda 277.800,00 

ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР, Нови 
Сад 

Simfonijska bajka "Peća i vuk" 500.000,00 

Удружење "Истраживачки центар", Нови Сад Новосадска прошлост 300.000,00 

Centar za istraživanje  Dunavskog regiona 
Пролећна школа културе Нови 
Сад 2019 

300.000,00 

Завод за културу војвођанских Русина, Нови Сад 
Русини у циклусу животних 
обичаја 

100.000,00 

Удружење "Театрило", Нови Сад 

Учешће на 20. међународном 
фестивалу у Источном Сарајеву 
"Лутфест" са представом 
"Златокоса у свету чуда" 

50.000,00 

Фондација "Александар Тишма", Нови Сад 
Конкурс за  награду  "Александар 
Тишма" 

300.000,00 

STUDIO BEČKEREK DOO NOVI SAD 
"Одликовања православних и 
дохалкидонских цркава" 

380.000,00 

Удружење СЦЕНАТОРИА, Нови Сад 

Научно-истраживачки пројекат у 
култури: "Утицај титуле Европска 
престоница културе на планирање 
културног развоја Новог Сада" 

120.000,00 

вокални студио ОРФЕЛИН 
Концерт Филхармоније младих за 
Почетак школске године 

200.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "НАТУРА ВИНЦИТ" 
"Културно лето у Руменки-
Петровдан 2019." 

1.290.000,00 

SERGEJ BOJOVIC PR AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE I 
ODNOSE SA JAVNOSCU TELPERION 
COMMUNICATIONS NOVI SAD 

“35 ГОДИНА ХАЗАРСКОГ РЕЧНИКА-
ПАВИЋЕВА ИСТОРИЈА СВЕТА“ 

500.000,00 

Фондација "Симонида", Нови Сад 
"Само писмен човек је културан 
човек" 

100.000,00 

УНИЈА МЛАДИХ СРБИЈЕ, Нови Сад Покажи шта умеш! 500.000,00 

ФОНД "МОНДО Д' АРТЕ -СВЕТ УМЕТНОСТИ", 
Петроварадин 

"ВИДЕО ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКИХ 
МОСТОВА КУЛТУРЕ" 

150.000,00 

Удружење грађана "Иницијатива младих 
Војводине", Нови Сад 

Тунели љубави - ,,Love&Culture 
edition" 

500.000,00 

Удружење Фото асоцијација Војводине, Нови 
Сад 

Седма годишња изложба 
фоторепортера "Објективно" 

150.000,00 
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Удружење Центар тамбурашке културе - Нови 
Сад 

Вече тамбурице (Дизелдорф и 
Минхен) 

150.000,00 

Удружење ''Ледена шума'' ModerNS 2.000.000,00 

Удружење "Чувари историјског и културног 
наслеђа - Магистра" 

"Залог за незаборав- Упознајте 
највеће добротворе међу 
Пречанским Србима" 

350.000,00 

Удружење " Велико Коло" "ВЕЛИКО КОЛО И ПРИЈАТЕЉИ" 830.000,00 

Удружење ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
"Дечији новогодишњи и божићни 
програм" 

300.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И 
КУЛТУРЕ "КОРЈЕНИ" 

"НОВОСАДСКА РАЦИЈА 1942." 450.000,00 

Удружење грађана "Талија Гимин" 
"Кад Микини стихови пробуде 
машту" 

200.000,00 

Удружење "НОВОСАДСКИ КУТАК" "НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА" 500.000,00 

удружење БАЛКАНОПОЛИС Центар за Модерну 
Традицију, Нови Сад 

„НОВОГОДИШЊА ШКОЛА ГАЈДИ" 500.000,00 

Удружење грађана македонске националне 
мањине „Кирил и Методиј“ Нови Сад 

Dani makedonske kulture u Novom 
Sadu 

150.000,00 

Удружење грађана „ОЖИВИМО БУДИСАВУ“ Kulturni program-Budisava 2019 150.000,00 

Аматерско културно-уметничко друштво 
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ -СРПКИЊА“, Буковац 

SVECANA AKADEMIJA -40 GODINA 
DRUŠTVA 

200.000,00 

Аматерско културно-уметничко друштво 
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ -СРПКИЊА“, Буковац 

"ПРЕДСТАВЉАЊЕ СРПСКЕ 
КУЛТУРЕ У СЛОВЕНИЈИ" 

170.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА 

Очување нематеријалног 
културног наслеђа - презентација 
истог садашњим и будућим 
генерацијама 

192.800,00 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "СЛОБОДА" 
РУМЕНКА 

"МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧИЈИ 
ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ 
РАШИРИМО РУКЕ 2019" 

137.000,00 
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Списак изузетно значајних пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва без 
расписивања конкурса у 2018. години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Списак изузетно значајних пројеката у области књижевног стваралаштва и 

издаваштва без расписивања конкурса у 2019. години 
 

Удружење „УГОНС 1946“ 

Izdavavanje specijalizovanog 
casopisa NS ugostitelj 500.000,00 

VESNA PANTIĆ PR IZDAVANJE ČASOPISA IZVOĐAČKA I DRUGE 
UMETNIČKE DELATNOSTI KREATIVNA RADIONICA NOVI SAD 

Maštalica -Čuvari lepih reči 

150.000,00 

AKADEMSKA KNJIGA DOO NOVI SAD 

Модерна Србија у 
социјалистичкој Југославији 
1968-1972. (радна верзија 
наслова) 150.000,00 

STUDIO BEČKEREK DOO NOVI SAD 

Фотомонографија "Михајло 
Пупин" 370.000,00 

Удружење „Матица српска у Дубровнику“ 

Штетне језичке последице 
Новосадског договора из 
1954. године 

70.000,00 

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ 

Часопис "ПРАВО- теорија и 
пракса" 

50.000,00 

НАТАША ИВАНОВ ПР ОСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
ПРИНТ СТУДИО-ИН НОВИ САД,Нови Сад 

"Група аутора "ПРВА 
БРИГАДА ПРВИХ 

ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА 
2006.-2017." 

440.000,00 

Fondacija za razvoj istraživačkog novinarstva i odgovornih 
medija-FORIN,Петроварадин 

"НС тајм 3-Потрага за 
изгубљеном историјом 

Новог Сада" 
500.000,00 

PLATONEUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVAČKU DELATNOST NOVI 

SAD,Нови Сад 

"ОБЈАВЉИВАЊЕ 
КАПИТАЛНОГ ИЗДАЊА 
"РИЗНИЦА МАНАСТИРА 

СВЕТОГ НИКОЛЕ" 

200.000,00 

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У 

НОВОМ САДУ,Нови Сад 

"Часопис ПРАВО-теорија 
и пракса" 

50.000,00 

STRATEG PROJEKT DOO Novi Sad, Нови Сад 

Друга фаза пројекта 
тројезичне српско-

енглеско-руске 
"Културно-историјске 
инфо карте Градске 
библиотеке у Новом 

Саду" 

70.000,00 

VESNA MAROŠ PR GALERIJA LA VISTA NOVI SAD,Нови Сад 
"Мексико у малом-

савремена скулптура" 
40.000,00 
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НАТАША ИВАНОВ ПР ОСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ПРИНТ 
СТУДИО-ИН НОВИ САД, Нови Сад 

"Речна флотила 2008-2018" 360.000,00 

Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Београд 
"Српске певане песме 
Војводине старе" 

200.000,00 

Фондација "ГРУПА СЕВЕР" 
"Огледала ока недремана" 
Иван Негришорац 

150.000,00 

Удружење EUprogress 
"Садржај новосадског 
Српског листа 1918-1919" 

300.000,00 

Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду 
Алгоритам за 
управљањедогађајима 

250.000,00 

 

 16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ  ПРИМАЊИМА 
 

Подаци о висини плате за месец новембар 2019. године 
 

 

НАПОМЕНА: Нето износ плате умањен је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава. Mинули рад се oбрачунава и исплаћује у складу са Законом о платама у државним органима и јавним 

службама. 

 

                                          ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ 

ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА 
 Маркице Готовина УКУПНО 

Начелник 0,00 12.723,55                      12.723,55 
Заменик 25.261,50                                 0,00                     25.261,50 
Запослени 289.588,65 98.657,74 388.246,39 
Укупно 314.850,15 111.381,29 426.231,44 
*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према акту послодавца. Правни основ за исплату ове накнаде за 

изабрана и именована лица Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, ... 113/17), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника 

и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15) и Посебним колективним уговором за државне органе и Анексом 

посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) 

Р. број ЗВАЊЕ НЕТО ПЛАТА 

1. Начелник 115.750,32 
2. Заменик начелника 116.636,96   
3. Самостални саветник   96.569,40 
4. Самостални саветник   96.875,15 
5. Самостални саветник   95.490,35 
6. Самостални саветник 76.975,91 
7. Саветник 85.203,73 
8. Саветник 81.040,04 
9. Саветник 78.649,62 

10. Саветник 78.473,44 
11. Саветник 77.478,41 
12. Саветник 75,552,64 
13. Саветник 50,914,22 
14. Саветник 56.869,57 
15. Саветник 50.069.66 
16. Виши референт 17.597,07 
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СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 

 У 
зем
љи 

У иностранству УКУ
ПНО 

Начелник 0 0 0 
Заменик       9.000,00   92.787,31  101.787,31 
Запослени 129.164,00 203.469,59 332.633,59 

Укупно 138.164,00 296.256,90 434.420,90 

**Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћује се у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник РС", број 98/2007) 

      СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2018. година 
 Помоћ у случају 

смрти запосленог 
или члана уже 

породице 

Солидарна 
помоћ 

 
Отпремнина 

 
УКУПНО 

Начелник  33.333,33  33.333,33 
Заменик  33.333,33                  33.333,33 

Запослени 67.145,00 499.999,95  567.144,95 

 
         ПОКЛОНИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА ЖИВОТА ЗА НОВУ ГОДИНУ 2019. 

 

 

 

 

***Чланом 119. став 2. Закона о раду се уређује могућност да послодавац обезбеди поклон деци запосленог старости до 15 година поводом Нове године и 
Божића, као друго примање запосленог. 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  У 2018. години 

 

 
 

 
 

ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 

ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА 
 Маркице Готовина УКУПНО 

Начелник 25.261,50 0,00 25.261,50 
Заменик 0,00 25.021,48 25.021,48 
Запослени 194.815,05 163.197,63 358.012,68 
Укупно 220.076,55 188.219,11 408.295,66 
*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према акту послодавца. Правни основ за исплату ове накнаде за 

изабрана и именована лица Законом о раду ("Службени гласника РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 

тумачење), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 

84/15) и Посебаним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19) 

 

 

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 

**На
кнад
а за 
служ
бена 
путо
вања 
у 
зем

УКУПНО 40.000,00 

Начелник - 
Заменик 10.000,00- 
Запослени 30.000,00- 

 УКУПНО 

Начелник - 

Заменик - 

Запослени 191.053,63- 

 У 
земљи 

У иностранству УКУПНО 

Начелник 0,00 57.545,29 57.545,29 
Заменик       0,00   0,00 0,0 
Запослени 55.260,00 57.545,29 112.805,29 
Укупно 55.260,00 115.090,58 170.350,58 
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љи и иностранству исплаћује се у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - 
пречишћен текст ("Службени гласник РС", број 98/07) 

 

      СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2019. година 
 Помоћ у случају 

смрти запосленог 
или члана уже 

породице 

Солидарна 
помоћ 

 
Отпремнина 

 
УКУПНО 

Начелник  44.444,44  44.444,44 
Заменик  44.444,44  44.444,44 

Запослени 0,00 511.111,06 174.758,89 685.869,95 

 
         ПОКЛОНИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА ЖИВОТА ЗА НОВУ ГОДИНУ 2020. 

 

 

 

 

***Чланом 119. став 2. Закона о раду се уређује могућност да послодавац обезбеди поклон деци запосленог старости до 15 година поводом Нове године и 
Божића, као друго примање запосленог. 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  У 2019. години 

 

 
 

 
 

       17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

Градска управа за културу не располаже правом својине на непокретним и покретним стварима 
које користи, односно средства рада која користи Градска управа за културу у свом раду представљају 
имовину Града Новог Сада. 

Подаци о средствима рада Градске управеза културу су саставни део Информатора о раду 
Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада који је објављен на интернет 
презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs, те сва заинтересована лица могу извршити увид у ове 
податке на наведеној адреси. 

 

18.     ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Носачи информација (акти и други материјали) Градске управе чувају се у документацији Градске 
управе. 

Градска управа за културу архивира материјал који је настао у раду Градске управе, у складу са 
Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања ("Службени гласник РС", број 
44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 
10/93 и 14/93-ипр.), као и Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 70/16). Предмети који су настали у раду Градске управе за 
културу чувају се у архиви, као организационој јединици Градске управе за опште послове. Рокови 
чувања су, у зависности од врсте документације, утврђени у складу са наведеним актима. 

Документација која је настала у раду Градске управе за културу и која се чува у Градској управи 
смештена је у посебним ормарима а сваки запослени на свом рачунару чува предмете чији је он 
обрађивач. Рачунари су заштићени од вируса посебним програмима и присуство овим информацијама 
и документацији имају сви запослени. 

УКУПНО 70.000,00 

Начелник 5.000,00 
Заменик 10.000,00- 
Запослени 55.000,00- 

 УКУПНО 

Начелник - 

Заменик - 

Запослени 160.761,00- 

http://www.novisad.rs/
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19.           ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

У поседу Градске управе за културу налазе се следеће врсте информација које су настале у раду или 
у вези са радом Градске управе за културу: 

 Одлуке, 
 Правилници, 
 Информације упућене Градоначелнику Града Новог Сада и Градском већу Града, 
 Закључци, 
 Решења, 
 Записници са седница комисија, одбора, 
 Уговори, 
 Налози за службена путовања, 
 Дописи грађана, 
 Документација о спроведеним конкурсима, 
 Примљена електронска пошта, 

 Документација о извршеним плаћањима 

 Документа запослених, 
 Радне верзије односно нацрти, 
 Службене белешке, и 
 предлози докумената. 

 

         20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

Све информације којима располаже, а које су настале у вези са радом Градске управе за културу, 

Градска управа за културу ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи 

тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се према закону стекли услови за искључење 

или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 
        21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду или у вези са радом 
Градске управе за културу може се поднети: 

 1. писаној форми путем Писарнице Градске управе за опште послове, која се налази на Тргу 
слободе 1 или путем поште, 
 2. усмено на записник у Градској управи за културу, Улица Булевар цара Лазара 3, соба 50, II спрат, 

 3. електронском поштом, e-mail: zorica.sijak@uprava.novisad.rs  и  kultura@uprava.novisad.rs 
 

Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени 
гласник РС.",бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) под органом јавне власти подразумева се државни 
орган, територијалне аутономије и орган локалне самоуправе, као и организације којој је поверено 
вршење јавних овлашћења и друга правна лица која оснива или финансира у целини орган јавне власти 
(јавна комунална и друга јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа). Одговорно 
лице у органу јавне власти је у обавези да одреди једно или више лица за поступање по захтевима на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, Ако овлашћено лице није одређено за поступање 
по захтевима надлежно је одговорно лице у органу јавне власти. 

Под информацијама од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се информације 
којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, 
садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

mailto:zorica.sijak@uprava.novisad.rs
mailto:kultura@uprava.novisad.rs
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Тражилац не мора навести разлоге за тражење информације, али захтев мора садржати назив 

органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. 
Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац остварује право на приступ информацијама увидом у документ који садржи тражену 
информацију, односно упућивањем копије тог документа. 

Увид у документ који садржи информацију је бесплатан, док се копија документа који садржи 
тражену информацију издаје уз плаћање накнаде нужних трошкова израде копије, а у случају 
упућивања и наплате трошкова упућивања, према трошковнику који је донела Влада Републике Србије. 

Орган јавне власти дужан је да по захтеву поступи без одлагања, најкасније у року од 15 дана од 
дана пријема захтева. Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 
становништва и животне средине, орган власти ће обавестити тражиоца о поседовању те информације 
у року од 48 сати. Орган јавне власти ако није у могућности да, из оправданих разлога да у наведном 
року поступи по захтеву, дужан је да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева обавести 

тражиоца информације и одред накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема 
захтева. 

Орган јавне власти дужан је омогући приступ информацији од јавног значаја или може донети 
решење о одбијању захтева у року од 15 дана, које ће писано образложи и поучи тражиоца 
информације  о правним средствима која му стоје на раполагању. 

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев 
Поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна скупштина Републике Србије и чије 
је седиште у Београду, и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, према његовом 
сазнању, документ налази. 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику ако орган јавне власти: одбаци или 
одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт, не 
одговори у прописаном року, услови давање копије документа који садржи тражену информацију 
уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије, не стави на увид документ 
који саржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен Законом. 

Приликом поступања по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја и 

Повереником примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни поступак, осим ако овим 

законом није другачије одређено. 

 

21.1 Прилози: Образац Захтева за приступ информацији    
  од јавног значаја 
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............................................................................................................................. ............... 
назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 
З А Х Т Е В 

 

за приступ информацији од јавног значаја 

 
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 

- обавештење да ли поседује тражену информацију; 
- увид у документ који садржи тражену информацију; 
- копију документа који садржи тражену информацију; 
- достављање копије документа који садржи тражену 

информацију:**  
 
поштом 

 електронском поштом 
факсом 
на други начин:***   

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 
 
 

 
 

 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације) 

 
 

 

Тражилац информације/Име и презиме 

 
У  ,    

 

Адреса 

дана  201  године    
 

други подаци за контакт 

 

Потпис 
 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите 

 

** У кућици означити начин достављања копије документа 

 
*** Када захтеватедруги начин достављања обавезно уписати који начин достацљања захтевате 


