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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, 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 Упуством за објављивање информатора о раду
државног органа ("Службени гласник РС," број 68/10).

Седиште Градске управе за спорт и омладину је у Новом Саду, Улица Жарка
Зрењанина 2, телефон: 021/520-625.
Матични број Градске управе за спорт и омладину је 08839905, а порески
идентификациони број је 103767979.
За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара Властимир
Мастиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.
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 спорт и омладину.
Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, као органа Града Новог
Сада, први пут је објављен је у децембру 2009. године.
Последње измене Информатора су унете 30. новембра 2020. године.
Информатор се, на захтев заинтересованог лица, издаје и у штампаном облику, а
штампана копија информатора може се преузети у службеним просторијама Градске
управе, Улица Жарка Зрењанина 2, канцеларија бр.37, II спрат.
Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину је објављен на интернет
презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.

2.
3.

Руководилац Групе за спортске
програме спортских организација
и послове спортског инспекторасамостални саветник
Извршилац за правне
И опште послове-саветник
Извршилац за спортске програме
спортских организација и послове
спортског инспектора-саветник

1. Извршилац за правне
и нормативне послове-саветник
2. Извршилац за економске, финансијске и обрачунске
послове-саветник
3. Извршилац за сарадњу са локалним омладинским
организацијама-млађи саветник

Седиште Градске управе је у Новом Саду, Улица Жарка Зрењанина број 2, телефон:
021/520-625
в.д.Начелника Градске управе (службеник I реда) - Властимир Мастиловић.
в.д.Заменика начелника Градске управе (службеник II реда) - Др Огњен Крсмановић.
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, 70/16 и 54/20) образована је Градска
управа за спорт и омладину.
У Градској управи за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска управа) обављају се
послови који се односе на:
 припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;
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изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе
у области спорта на територији Града;
учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских
такмичења;
обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим
спортским талентима;
организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за
Град;
обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области
спорта на територији Града;
евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град обезбеђује за
задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за финансирање делатности
организација у области спорта чији је оснивач Град и за остваривање програма или
делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу
Града.

У Градској управи се обављају послови у вези са планирањем у области спорта,
обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над
коришћењем тих средстава.
У Градској управи обављају се и послови инспекцијског надзора.
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у
складу са прописима о буџетском систему.
Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и
доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства
обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града
и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје
надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа
може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог
наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је
то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.
У саставу Градске управе за спорт и омладину образује се Канцеларија за младе која
има положај сектора.
Канцеларији за младе обављају се послови који се односе на:
 уређење и стварање услова за бригу о младима;
 доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на
територији Града;
 праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на унапређењу
локалне омладинске политике;
 успостављање и одржавање сарадње са локалним организацијама, удружењима и
групама младих, организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима,
институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје надлежности имају
програме за младе;
 подстицање омладинског организовања;
 образовне активности и јачање свести о потреби активног учешћа младих у
друштву;
 израда и финансирање пројеката у циљу унапређења и побољшања положаја
младих;
 информисање младих;
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координација, подстицање, помагање и учешће у реализацији активности којима се
представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;
подршку међуопштинске, регионалне и међународне сарадње младих;
организовање, координацију и подршку активности и програма којима се подстиче и
омогућава повезивање, размена и унапређење сарадње између организација,
удружења и група младих, ученичких и студентских парламената, институција,
установа и организација, јавних, јавно комуналних и других предузећа, других
правних и физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке
младима.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права
Града према Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад у Новом
Саду.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске
управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси начелник
Градске управе, у складу са начелима за унутрашње уређење које доноси Градско веће
Града Новог Сада. Градско веће Града Новог Сада даје сагласност на акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији Градске управе.
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за
спорт и омладину, у Градској управи за спорт и омладину, систематизовано је укупно 9
радних места.
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Градском управом руководи начелник. Начелник има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
В.д. начелника Градске управе за спорт и омладину је Властимир Мастиловић, а в.д.
заменика начелника Градске управе је Др Огњен Крсмановић.
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 спорт и омладину, поред услова утврђених законом, морају
да испуњавају следеће услове: Стечено високо образовање из научне области физичко
васпитање и спорт или правне или економске науке на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
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 друге послове у складу са законом,
Статутом Града Новог Сада и одлукама Скупштине Града Новог Сада.
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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
Града Новог Сада или радно тело које оно образује.
Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада, начелник може да има једног
или више помоћника за обављање послова из надлежности Градске управе, које поставља
Градоначелник на предлог начелника.
Правима, обавезама и одговорностима помоћника начелника и запослених одлучује
начелник. Запослени, односно постављено лице у Градској управи за свој рад одговара
дисциплински и материјално у складу са законом.
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.
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
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, орган територијалне аутономије и орган локалне
самоуправе, као и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења и друга
правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу државни
орган (јавна комунална и друга јавна предузећа и установе чији је оснивач локална
самоуправа).
Сваки орган 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 надлежан је руководилац органа власти,
односно начелник Градске управе.
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.
Тражилац информације подноси писмени захтев органу власти за остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја и то путем Писарнице Градске управе
за опште послове, која се налази на Тргу слободе 1 или путем поште. Тражилац не мора
навести разлоге за захтев, 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.
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Тражилац може захтев поднети и усмено у записник, у службеним просторијама
Градске управе, Улица Жарка Зрењанина 2, II спрат.
Орган власти у року од 15 дана од дана пријема захтева дужан је да тражиоца
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену
информацију, односно изда или упути копију тог документа.
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.
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.
На поступак пред лицем надлежним за поступање 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.
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) прописано је да је рад Градске управе
доступан јавности.
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.
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.
Седиште Градске управе за спорт и омладину је у Новом Саду, Улица Жарка
Зрењанина број 2, телефон: 021/520-625 или www.sio.novisad.rs и www.kzm.novisad.rs.
Информације о раду градске управе, средствима јавног информисања даје начелник или
лице које он овласти. О ускраћивању информација или других података и чињеница
одлучује начелник, у складу са законом.
У објекту у Улици Жарка Зрењанина 2, Нови Сад, где је седиште Градске управе
изграђена је рампа која омогућава несметан приступ лицима са посебним потребама.
Контакт лице за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је в.д. начелника Властимир
Мастиловић.
Порески идентификациони број Градске управе за спорт и омладину је 103767979.
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
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1. Које потребе и интереси грађана се финансирају средствима из буџета Града Новог Сада
за реализацију годишњих и посебних програма у области спорта?
Потребе и интереси грађана у области спорта који се финансирају и суфинансирају
кроз годишње и посебне програме из средстава буџета Града су:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Града, а посебно
јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за Град;
4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије Града у домаћим и европским клупским
такмичењима;
6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког
вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач Град;
8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од
посебног значаја за Град;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.);
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
Града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и
подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских
спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз одобравање
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у
систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Носиоци годишњег, односно посебног програма којима се остварују потребе и интереси
грађана из става 1. овог члана, не могу за финансирање истих активности да подносе
програме и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
2. Како се подносе предлози годишњих односно посебних програма у области спорта?
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Предлог годишњег, односно посебног програма, у складу са Законом, подносе следеће
организације:
- надлежни територијални спортски савез Града - предлог свог годишњег програма и
годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији Града за
потребе из горе наведене тач. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, и 16.; и
- организације у области спорта са седиштем на територији Града - предлог свог посебног
програма за потребе из горе наведене тач. 4, 9, 11. и 15.
Надлежни територијални савез Града је спортски савез који оснивају спортске
организације са територије Града.
Под надлежним територијалним спортским савезом Града сматра се онај
територијални спортски савез који је учлањен у Спортски савез Србије.
3. Које услове Носилац програма мора да испуњава?

Носиоцу програма може да се доделе средства из буџета Града, на основу
поднетог предлога годишњег, односно посебног програма, под условом да:
- је регистрован у складу са Законом;
- је уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
- да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије
одређено;
-има седиште на територији Града и своју делатност обавља на територији Града
најмање годину дана;
- је директно одговоран за припрему и извођење програма;
- да испуњава прописане услове за обављање спортских активности и делатности, у
складу са Законом;
- је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих
година;
-располаже капацитетима за реализацију програма;
- је члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза;
-није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
-нема блокаду пословног рачуна у тренутку аплицирања, закључења уговора о
реализовању програма и преноса средстава из буџета Града, пореске дугове или дугове
према организацијама социјалног осигурања; и
- није у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом
и спречавањем негативних појава у спорту.
У складу са Програмским календаром утврђеним чланом 117. став 1. Закона,
предлагач програма доставља предлоге годишњих програма Градској управи за спорт и
омладину.
Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом. Јавни
позив за финансирање посебних програма спортских организација расписује
Градска управа, уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада, који се објављујена
званичном сајту Града.
Изузетно Градоначелник може одобрити одређени програм спортској организацији
без јавног позива, када је програм од посебног значаја за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, а подносе га овлашћени
предлагачи програма из члана 138. став 5. Закона о спорту и када је у питању програм који
није из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а
предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране
одређеног носиоца програма.
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Анализу и стручни преглед поднетих предлога годишњих и посебних програма врши
стручна комисија коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада.
Комисија има председника и четири члана.
Градско веће, на предлог Комисије, доноси решење о одобрењу годишњих или
посебних програма у области спорта на територији Града, којим се одобравају годишњи
или посебни програми и утврђује износ средстава за њихову реализацију.
Јавни позив за финансирање посебних програма, расписује Градска управа, уз
сагласност Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), у року
усклађеном са Програмским календаром утврђеним Законом.
Годишњи и посебни програми, финансирају се у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Града постигну намеравани
резултати.
Међусобна права и обавезе између носиоца програма чији је програм одобрен
решењем и Градске управе, уређују се уговором о додели средстава за реализацију
програма.
Решењем о одобрењу програма које доноси Градоначелник на образложен предлог
Градске управе, утврђује се и износ средстава за његову реализацију.
Међусобна права и обавезе између спортског, односно другог удружења чији је
програм одобрен решењем Градоначелника и Градске управе, уређују се уговором о
додели средстава за реализацију програма.
Носилац одобреног годишњег програма је у обавези да Градској управи доставља
периодичне и завршни годишњи извештај са потребном документацијом о остваривању
програма или делова програма и коришћењу средстава из буџета Града.
Периодични извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању
годишњег програма или делова програма и коришћењу средстава из буџета Града, носилац
годишњег програма подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току реализације
програма, а завршни (коначни) извештај до 31. јануара наредне године.
Носилац посебног програма је у обавези да у року од 30 дана од завршетка
реализације програма достави Градској управи завршни (коначни) извештај о реализацији
програма, са комплетном документацијом о утрошку средстава, проценом постигнутих
резултата са становишта постављених циљева и по потреби извештај ревизора о
испуњености уговорних обавеза.
Градска управа врши по завршетку годишњег, односно посебног програма анализу
реализације програма и постизања планираних ефеката, с циљем да се утврди: да ли је
програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе, да ли су
постављени циљеви били релевантни, да ли су постигнути очекивани резултати, да ли је
остварен очекивани утицај, да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава и
да ли је обезбеђена одрживост.
На званичној интернет страници Града објављује се:
- извештај о поднетим предлозима годишњих и посебних програма са траженим износом
средстава из буџета Града;
-извештај о одобреним годишњим и посебним програмима са износом одобрених
средстава из буџета Града, и
- годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма.
Решење о одобрењу годишњег односно посебног програма у области спорта на
територији Града објављује се у "Службеном листу Града Новог Сада" и на званичној
интернет презентацији Градске управе www.sio.novisad.rs.
Средства из буџета Града за реализацију годишњег односно посебног програма
преносиће се носиоцу одобреног годишњег односно посебног програма на основу
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решења о одобрењу годишњих односно посебног програма у области спорта на територији
Града, Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за
програме спортских удружења на територији Града Новог Сада (''Службени лист Града
Новог Сада'', број 1/16), у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС",
бр 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исп., 108/13,142/14 и 68/15 - др. закони 103/15).
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:
-био у конфликту интереса;
-намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за
подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације; и
-покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију или на
надлежне органе Града током евалуационог периода или неког претходног поступка
доделе средстава.
Носилац програма не може добијати средства из буџета Града за реализацију својих
програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио
одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном
делу планиране ефекте програма.
Носиоцу програма не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма
пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
-

да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта
утврђених Законом;
да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици
Србији и Програма развоја спорта на територији Града Новог Сада;
да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног
спортског савеза;
да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву,
код посебних програма;
да се реализује на територији Града, односно у Републици Србији, осим програма
припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација
чија је чланица Република Србија;
да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији Града;
да ће се реализовати у текућој години;
да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне
ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност
реализовања програма; и
-да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Под граном, односно облашћу спорта, сматра се грана спорта утврђена актом
министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2. Закона.
Под надлежним националним спортским савезом, сматра се национални спортски
савез утврђен актом министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 1. Закона.
Садржина и квалитет програма морају бити такви да обезбеде успех програма,
узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе
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(ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма али су у
приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.
Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма
морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности
утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.
При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма
треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је
буџет програма већи од пет милиона динара обавезно је коришћење и Матрице логичког
оквира и swot анализе.
Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Града постигну намеравани
резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета Града, а у зависности од временског периода за
реализацију програма.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1. и 6. Закона имају приоритет при избору
програма којим се остварују потребе грађана у области спорта у Граду, односно други
програми могу бити одобрени тек након што се остваре наведене потребе грађана.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима
средстава и врстама трошкова;
обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног
обрасца за израду програма;
уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
Финансијски план програма састоји се из непосредних трошкова реализације
програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији
програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма
(оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма
(оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних
трошкова.
Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма,
стварни, детаљни и лако проверљиви.
Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су
финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета
Града за свој рад одговарајућа средства по другом основу.
Трошкови се признају:
за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто
зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за
послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;
за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине
програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину,
према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу
за једну програмску целину;
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за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали
трошкови у вези са путовањем) и иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице,
прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и остали трошкови у вези
с путовањем) ради обављања програмских активности лица која учествују у реализацији
програма – до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за државне
службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да
се, изузетно, могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван
уговорених услуга под условом да се исхрана на припремама или такмичењима услед
објективних околности не може реализовати у целости или делимично у оквиру уговорених
услуга (бонови на регатним стазама, стрелиштима и сл.);
за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су
неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да су
уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму
не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у програму.
Код годишњих програма из члана 137. став 1. тачка 5. Закона трошкови за зараде и
хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма признају се за следећа
лица:
-у спортским гранама у којима се спортисти такмиче индивидуално – по један главни
тренер, лични тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и једно лице
које се бави административно - техничким пословима за потребе спортиста;
-у спортским гранама у којима се спортисти такмиче колективно – по један главни
тренер, помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и два лица која се
баве административно - техничким пословима за потребе тима.
Једној спортској организацији не може се одобрити више од 20% од укупне суме
средстава буџета Града предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим
да се трошкови програма којима се остварују потребе и интереси грађана на територији
Града морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце,
осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане
са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.
Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или задужења;
каматна задужења; ставке које се већ финансирају из неког другог програма; трошкови
губитака због промена курса валута на финансијском тржишту; трошкови отплате рата по
основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); куповина алкохолних пића,
безалкохолних газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у земљи; животно осигурање;
казне; куповина поклона, осим код организације међународних спортских приредаба и у
складу са правилима надлежног међународног спортског савеза; „разно”,
„евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма).
Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти и
подврсти трошкова (наведене јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на
укупној суми, осим за трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и
Правилника и доставља Градском већу предлог за одобравање програма. Комисија доноси
пословник о раду.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним
информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога
Градском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно
носиоца програма, као и да о одређеном питању затражи и прибави писано стручно
мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

Приоритет при давању предлога Комисији за одобравање средстава имају програми
који су боље оцењени према критеријумима, ако Законом или Правилником није другачије
одређено, и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Града постигну
намеравани резултати.
При давању предлога за одобравање програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају
програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно
учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска
такмичења вишег ранга, у складу са Законом.
Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију:
критеријуме за селекцију програма и критеријуме за одобравање средстава.
Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе којима се врши евалуација
финансијских и оперативних способности носиоца програма како би се обезбедило да има
потребна средства за сопствени рад током целокупног периода реализације програма и да
поседује професионалне способности, стручност и искуство потребно за успешну
реализацију комплетног програма, укључујући и партнере у реализацији програма.
Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета
спортске огранизације, носиоца програма, за дугорочно остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта и реализовање предложеног програма.
Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне елементе који омогућавају да
се квалитет поднетих програма процени на основу постављених програмских циљева и
приоритета, а сама средства одобре по основу активности које максимално испуњавају
опште ефекте реализације програма.
Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства из буџета Града Комисија
даје у следећим случајевима, водећи рачуна о укупно расположивим средствима буџета
Града за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта:
 програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева
утврђених Националном стратегијом развоја спорта или Програма развоја спорта
на територији Града Новог Сада;
 други програми су приоритетнији, у складу са чланом 138. став 7. Закона;
 финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;
 програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи број бодова током процене
квалитета предлога програма у односу на одабране предлоге програма; и
 резултати преговора нису имали позитиван исход.
Одобравање предложених програма и средстава из буџета Града од стране Градског
већа заснива се на значају реализације програма за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта и усклађености програма са циљевима Националне стратегије
развоја спорта и Програма развоја спорта на територији Града Новог Сада, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације програма, одрживости програма и
рационалности, рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских организација и укупног
износа средстава који је предвиђен за финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта на територији Града.
О одобрењу годишњих и посебних програма Градско веће одлучује појединачним
решењем.
Решења Градског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и
против њих се може водити управни спор.
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Предмет управног спора не може бити, у складу са Законом, износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, начелник Градске управе
закључује уговор о реализовању програма.
Начелник Градске управе закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку
од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. тач. 1, 3, 4, 5, 6, 8,
9,10, 11,12, 13, 14, 15. и 16. Закона за коју је поднет предлог програма.
Уговором о реализовању програма обавезно се уређује: назив и седиште носиоца
програма, врста и садржина програма, време реализације програма, односно обављања
активности, циљеве и очекиване резултате, висина додељених средстава, временски план
коришћења средстава, начин надзора над одвијањем реализације програма, обавезе
носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма, доказивање
реализације програма, односно пројекта, наменског коришћења средстава, медијског
представљања програма, односно пројекта и учешће Града у његовом финансирању.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора о
реализовању програма у року од осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону,
сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања
средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је
обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Градској управи допуну,
односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
Носиоци одобрених програма обавезни су да Градској управи на захтев, као и у року
који је предвиђен Правилником и уговором о реализовању програма, а најмање једном
годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или
делова програма и коришћењу средстава буџета Града.
Носилац програма води све потребне евиденције које омогућавају овлашћеним
лицима Градске управе спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава.
Када се може обуставити финансирање програма?

-

-

-

Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма:
на захтев Градске управе, као и у роковима утврђеним уговором о реализовању програма,
није доставио извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању програма
или делова програма и коришћењу средстава буџета Града;
користи средства ненаменски, у потпуности или делимично;
не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или
уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма;
престане да испуњава услове који су на основу Закона и овог правилника потребни за
одобрење програма;
спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;
не достави Спортском савезу, као овлашћеном предлагачу годишњих програма, потребне
информације, односно не омогући увид у документа и активности везане за реализацију
годишњег програма;
у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како је
планирано.
Носилац програма неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза
предвиђених уговором о реализовању програма, када до неизвршења дође услед
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елементарних непогода, налога државних органа, и других околности које нису последица
грешке или немара носиоца програма.
-Градска управа ће захтевати повраћај дела додељених средстава у случају да
носилац програма не поштује динамику реализовања програма или се не придржава
прописаних или уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације
програма престане да испуњава услове који су на основу Закона и Правилника потребни за
одобрење програма или у случају када је програм извршен са закашњењем, ако су
реализованим активностима постигнути битни ефекти Програма.
Градска управа ће захтевати повраћај дела додељених средстава у случају да
носилац програма користи средства ненаменски, у потпуности или делимично уколико су
средства само делимично ненаменски утрошена, а то није битно утицало на постизање
битних ефеката програма.
Градска управа ставља на увид јавности, у складу са законом: извештај о поднетим
предлозима програма са траженим износом средстава; извештај о одобреним програмима
са износом одобрених средстава; годишњи извештај о реализовању свих одобрених
програма за остваривање потреба и интереса грађана у спорту.
Потребне обрасце за пријављивање годишњих и посебних програма можете
преузети са сајта Градске управе за спорт и омладину. Све информације можете добити на
телефон (021) 520-625.
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
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, 70/16 и 54/20) образована је Градска
управа за спорт и омладину.








У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на:
припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;
изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе
у области спорта на територији Града;
учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских
такмичења;
обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим
спортским талентима;
организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;
обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области
спорта на територији Града;
евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град обезбеђује за
задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за финансирање делатности
организација у области спорта чији је оснивач Град и за остваривање програма или
делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу
Града.

У Градској управи се обављају послови у вези са планирањем у области спорта,
обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над
коришћењем тих средстава.
У Градској управи се обављају и послови инспекцијског надзора.
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у
складу са прописима о буџетском систему.
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Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и
доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства
обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града
и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје
надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа
може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог
наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је
то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.
У саставу Градске управе за спорт и омладину образована је Канцеларија за
младе која има положај сектора.













У Канцеларији за младе обављају се послови који се односе на:
уређење и стварање услова за бригу о младима;
доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на
територији Града;
праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на унапређењу
локалне омладинске политике;
успостављање и одржавање сарадње са локалним организацијама, удружењима и
групама младих, организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима,
институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје надлежности имају
програме за младе;
подстицање омладинског организовања;
образовне активности и јачање свести о потреби активног учешћа младих у
друштву;
израда и финансирање пројеката у циљу унапређења и побољшања положаја
младих;
информисање младих;
координација, подстицање, помагање и учешће у реализацији активности којима се
представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;
подршку међуопштинске, регионалне и међународне сарадње младих;
организовање, координацију и подршку активности и програма којима се подстиче и
омогућава повезивање, размена и унапређење сарадње између организација,
удружења и група младих, ученичких и студентских парламената, институција,
установа и организација, јавних, јавно комуналних и других предузећа, других
правних и физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке
младима.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права
Града према Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад у Новом
Саду.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске
управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси начелник
Градске управе, у складу са начелима за унутрашње уређење које доноси Градско веће
Града Новог Сада. Градско веће Града Новог Сада даје сагласност на акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији Градске управе.
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Начин обезбеђивања средстава за финансирање потреба у области спорта на
територији Града Новог Сада уређен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018, 2019
и 2020. годину.
У складу са Програмским календаром утврђеним чланом 117. став 1. Закона, носиоци
програма достављају своје предлоге годишњих програма Градској управи на посебном
обрасцу чији изглед и садржину утврђује градска управа.
Оцену и стручни преглед предлога годишњих односно посебних програма врши
стручна комисија за избор годишњих и посебних програма коју образује и именује Градско
веће Града Новог Сада Решењем о образовању и именовању председника и чланова
Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града
Новог Сада.
Оцена и стручни преглед поднетих предлога годишњих програма врши се на основу
општих и посебних критеријума утврђених Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17).
Након оцене, стручног прегледа и вредновања поднетих предлога годишњих
програма Комисија сачињава предлог годишњих односно посебних програма у области
спорта на територији Града за наредну буџетску годину који могу да се финансирају из
буџета Града и предлаже износ средстава за сваки појединачни програм.
Предлог годишњих односно посебних програма у области спорта објављује се на
званичној интернет презентацији градске управе www. sio.novisad.rs.
Градско веће, на предлог Комисије доноси појединачна решења о одобрењу
годишњих односно посебних програма у области спорта на територији Града, којим се
одобравају годишњи односно посебни програми и утврђује износ средстава за њихову
реализацију.
Решење о одобрењу годишњег односно посебних програма у области спорта на
територији Града, објављује се у "Службеном листу Града Новог Сада" и на званичној
интернет презентацији Градске управе www. sio.novisad.rs.
Градска управа са носиоцем одобреног годишњег односно посебних програма
закључује уговор о реализовању годишњег односно посебних програма који садржи: назив
и седиште носиоца програма, врсту и садржину програма, време реализације годишњег
програма, односно обављања активности, циљеве и очекиване резултате, износ добијених
средстава, временски план употребе средстава, начин надзора над одвијањем реализације
програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији
програма, доказивање реализације програма, наменског коришћења средстава, медијског
представљања програма и учешћа Града Новог Сада у његовом финансирању.
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
У раду Градске управе за спорт и омладину примењују се следећи прописи:





Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16),
Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11),
Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19)
Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
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Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 , 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20),
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018.годину ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.)
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2019.годину ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 58/18, 30/19 и 48/19),
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2020.годину ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 58/19 и 45/20),
Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13 ,11/15
и 44/16),
Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19 и
35/19)
Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16),
Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", број 13/17),
Локални акциони план за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 2018.
године (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 11/15),
Локални акциони план за младе Града Новог Сада за период од 2019. до 2022. године
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 7/19)
Решење о образовању и именовању Комисије за стручни преглед поднетих предлога
програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од интереса за Град
Нови Сад у области омладинског сектора ("Службени лист Града Новог Сада" број
17/17),
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада" број 79/16).
9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Градска управа је дужна да сваком грађанину обезбеди једнак положај и ефикасно
остваривање његових права, обавеза и интереса.
Запослени у Градској управи дужни су да грађанима омогуће несметано
остваривање њихових права и обавеза, дају им потребне податке, обавештења и упутства.
Градска управа је дужна да разматра представке, петиције и предлоге грађана које се
односе на рад Градске управе, као и да у поступању предузима одговарајуће мере из своје
надлежности и о томе обавештава грађане.
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Заинтересовани грађани могу путем писарнице на Тргу Слободе број 1, поднети
захтев за пружање информација насталих у вези са радом ове Управе. Информације се
пружају у писаној или усменој форми у зависности од тражења подносиоца захтева.
Орган власти је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева одговори
тражиоцу информације писаним путем, уколико тражиоц информације захтeва усмени
одговор на свој захтев, службено лице ће му исту информацију пружити у службеним
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просторијама ове Управе у року од 5 радних дана.
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У периоду 01.01-31.12.2020. године формирано је 852 (област спорта) и 135 (област
омладинског сектора) неуправна предмета, и упућено 521 дописа.
Документа и пратеће обрасце Градске управе за спорт и омладину можете преузети
на интернет порталу Градске управе за спорт и омладину www.sio.novisad.rs и
www.kzm.novisad.rs.

Изв. Фин.

Синтетички
конто

ПФП

Екон.клас.

ПБ

Програмска
активност /
Пројекат

ПРОГРАМ

Функција

Глава

Раздео

12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
БРОЈ XI-66-1/2020-847 од 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

ОПИС

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

13

13.01

Опште услуге

130

0602

06020001

393

411

393.01

4111

01

394

412

394.01

4121

Програм
15:Опште услуге
локалне
самоуправе
ПА:
Функционисање
локалне
самоуправе и
градских
општина
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Општи приходи
И примања
буџета
Социјални
доприноси на
терет
послодавца
Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање

УКУПНА
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА 2020.
године

Реализовано
до 31.12.2020.
године

870.795.481,00 859.340.151,80

870.795.481,00 859.340.151,80
23.995.481,00

22.996.932,55

23.995.481,00

22.996.932,55

23.995.481,00

22.996.932,55

17.309.456,00

17.268.483,51

17.309.456,00

17.268.483,51

17.309.456,00

17.268.483,51

2.882.025,00

2.875.202,48

1.990.587,99

1.985.875,60
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01

394.02

4122

01
395

413
395.01

4131
01

396

414

396.01

4141

01
396.02

4143
01

396.03

4144

01

397

415

397.01

4151

01

398

416

398.01

4161

01
399

421
399.01

4211

Општи приходи
и примања
буџета
Допринос за
здравствено
осигурање
Општи приходи
и примања
буџета
Накнаде у
натури
Накнаде у
натури
Општи приходи
и примања
буџета
Социјална
давања
запосленима
Исплата
накнада за
време
одсуствовања с
посла на терет
фондова
Општи приходи
и примања
буџета
Отпремнине и
помоћи
Општи приходи
и примања
буџета
Помоћ у
медицинском
лечењу
запосленог или
члана уже
породице
Општи приходи
и примања
буџета
Накнада
трошкова за
запослене
Накнада
трошкова за
запослене
Накнада
трошкова за
запослене
Награде
запосленим и
остали посебни
расходи
Награде
запосленим и
остали посебни
расходи
Општи приходи
и примања
буџета
Стални
трошкови
Трошкови
платног
промета и

1.990.587,99

1.985.875,60

891.437,01

889.326,88

891.437,01

889.326,88

150.000,00

130.784,50

150.000,00

130.784,50

150.000,00

130.784,50

1.173.000,00

533.333,28

380.000,00

0.00

380.000,00

0.00

250.000,00

0.00

250.000,00

0.00

543.000,00

533.333,28

543.000,00

533.333,28

280.000,00

271.004,55

280.000,00

271.004,55

280.000,00

271.004,55

70.000,00

64,197.89

70.000,00

64,197.89

70.000,00

64,197.89

4.000,00

0.00

4.000,00

0.00
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банкарских
услуга
01
400

4221

01

400.02

4222

01

4233

01

401.02

444

402.01

4441

01

483

403.01

4831

01

810

1301

199.000,00

69,500.00

199.000,00

69,500.00

199.000,00

69,500.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.920.000,00

1.784.426,34

220.000,00

90,144.00

220.000,00

90,144.00

1.700.000,00

1.694.282,34

1.700.000,00

1.694.282,34

6.000,00

0.00

Негативне
курсне разлике

6.000,00

0.00

Општи приходи
и примања
буџета

6.000,00

0.00

Новчане казне и
пенали по
решењу судова

2.000,00

0.00

Новчане казне и
пенали по
решењу судова

2.000,00

0.00

Општи приходи
и примања
буџета

2.000,00

0.00

Услуге
рекреације и
спорта

846.800.000,00

836.343.219,25

Програм 14:
Развој спорта и
омладине

846.800.000,00

836.343.219,25

Трошкови
службених
путовања у
земљи
Општи приходи
и примања
буџета
Трошкови
службених
путовања у
иностранство
Општи приходи
и примања
буџета

Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
Општи приходи
и примања
буџета
Стручне услуге

4235

01

403

0.00

Услуге по
уговору

423

401.01

402

4.000,00

Трошкови
путовања

422

400.01

401

Општи приходи
и примања
буџета

Општи приходи
и примања
буџета
Пратећи
трошкови
задуживања
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ПА: Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима и
рекраеативни
спорт
Услуге по
уговору

13010001

404

423
404.01

Стручне услуге

4235
01

405

451

405.01

4512

01

405.02

4511

01

406

481

406.01

4819

01

13010002

407

481

407.01

4819

01
13010005
408

423

Општи приходи
и примања
буџета
Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Општи приходи
и примања
буџета
Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Општи приходи
и примања
буџета
Дотације
нeвладиним
организацијама
Дотације
осталим
непрофитним
институцијама
Општи приходи
и примања
буџета
ПА: Подршка
предшколском
и школском
спорту
Дотације
нeвладиним
организацијама
Дотације
осталим
непрофитним
институцијама
Општи приходи
и примања
буџета
ПА.Спровођење
омладинске
политике
Услуге по
уговору

717.950.000,00

711.322.804,26

500.000,00

321.766,89

500.000,00

321.766,89

500.000,00

321.766,89

269.450.000,00 269.407.835,00

6.450.000,00

6.407.835,00

6.450.000,00

6.407.835,00

263.000.000,00 263.000.000,00

263.000.000,00 263.000.000,00

448.000.000,00

441.593.202,37

448.000.000,00

441.593.202,37

448.000.000,00

441.593.202,37

15.260.000,00

12.250.000,00

15.260.000,00

12.250.000,00

15.260.000,00

12.250.000,00

15.260.000,00

12.250.000,00

24.290.000,00

23.470.414,99

0,00

0.00
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408.01

4239
01

408_1

423

408_1.01

Остале опште
услуге

4239

07
409

481

409.01

4819

01

13010010

410

481

410.01

4819

01

07

13

Остале опште
услуге
Општи приходи
и примања
буџета
Услуге по
уговору

Трансфери од
других нивоа
власти
Дотације
нeвладиним
организацијама
Дотације
осталим
непрофитним
институцијама
Општи приходи
и примања
буџета
П: Нови Сад
омладинска
престоница
Европе 2019
Дотације
нeвладиним
организацијама
Дотације
осталим
непрофитним
институцијама
Општи приходи
и примања
буџета
Трансфери од
других нивоа
власти
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

0,00

0.00

0,00

0.00

290.000,00

259.978,96

290.000,00

259.978,96

290.000,00

259.978,96

24.000.000,00

23.210.436,03

24.000.000,00

23.210.436,03

24.000.000,00

23.210.436,03

89.300.000,00

89.300.000,00

89.300.000,00

89.300.000,00

89.300.000,00

89.300.000,00

14.300.000,00

14.300.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мастиловић
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Исплаћене накнаде и друга примања у периоду 1. јануар-31.децембра 2020. године

Запослени

Укупно

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

44.444,44

Укупно

Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или члана
уже породице

Заменик

4

Помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже
породице

-

Отпремнине

Начелник

Укупно

3

(јубиларне
награде)

У иностранству

2

Социјална давања запосленима

У земљи

Готовина

1

Службена путовања

Укупно

Маркице

Превоз на посао и са посла

Награде
запослени
ма и
остали
посебни
расходи

12

25.431,04

25.431,04

-

27.737,49

27.737,49

-

-

-

-

-

44.444,44

44.444,44

-

75.784,50

217.856,04

293.640,54

-

-

-

-

-

444.444,44

444.444,44

64.197,89

44.444,44
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-

НАПОМЕНА:
Накнада трошкова за превоз за долазак на рад и за одлазак с рада исплаћује се у складу са
чланом 41. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике
Србије", број 50/15).
Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћују се у складу са чланом
44. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике Србије",
број 50/15), применом Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", број 98/07-пречишћен
текст, 84/14 и 84/15).
Отпремнина приликом одласка у пензију исплаћује се у складу са чланом 42. Анекса
Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике Србије", број
50/15).

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У Градској управи за спорт и омладину у 2019. и 2020. години нису се обављали
послови који се односе на спровођење поступака јавних набавки, као ни у периоду 01.01.
до 31.12. 2020. године.
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Средства која се додељују из буџета Града Новог Сада, а не припадају државној
помоћи, спортским односно другим удружењима, на основу следећих аката:

На основу члана 15.став 1.Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16), на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних
програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 146. седници одржаној
27. фебруара 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се годишњи програми спортских организација са територије Града Новог Сада за
2018. годину и утврђује се појединачан износ средстава за 323 спортских организација и за организовање спортских
такмичења и манифестација од значаја за Град, као и укупан износ средстава од 212.700.000,00 динара.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће спортске организације:
ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ

1.

АТЛЕТИКА
1.
2.
УКУПНО

Атлетски клуб Војводина
Атлетски клуб "Борац" са Клисе

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
13.000.000,00
200.000,00

АТЛЕТИКА
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13.200.000,00

ВАТЕРПОЛО
1.
2.
УКУПНО:

Ватерполо клуб "Војводина", Нови Сад
Ватерполо клуб ''Дунав''
ВАТЕРПОЛО
ВЕСЛАЊЕ

1.
УКУПНО:

ВЕСЛАЧКИ КЛУБ "ДАНУБИУС 1885"
ВЕСЛАЊЕ
КАЈАК
Кајак кану клуб "Војводина"
Кајак кану клуб "Лиман"

1.
2.
УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
15.000.000,00
500.000,00
15.500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.500.000,00
2.500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.300.000,00
800.000,00

КАЈАК

3.100.000,00
КОШАРКА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
5.000.000,00
700.000,00

1.
2.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
Кошаркашки клуб "НОВОСАДСКА ЖКА"

3.
4.
5.
6.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ФУТОГ"
Женски кошаркашки клуб "Пролетер"
Кошаркашки клуб "Стар"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "МЛАДОСТ ВЕТЕРНИК"

600.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00

7.

Кошаркашки клуб "КАДЕТ"

400.000,00

8.
9.

КЛУБ КОШАРКЕ "БУДУЋНОСТ"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "НЕОС"

400.000,00
400.000,00

КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЛД''

200.000,00

11.
12.
13.
14.

Кошаркашки клуб "SPORT-KEY PLUS"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "SPORT'S WORLD"
Кошаркашки клуб "ДАНУБИУС"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "НС БАСКЕТ 07"

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

15.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "Basketball Stars"

100.000,00

16.
17.
18.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЦУБИ"
Кошаркашки клуб "СЕЛЕКТА"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "OLYMPIC"

100.000,00
100.000,00
100.000,00

19.

Кошаркашки клуб "РОЛИНГ" Ветерник

100.000,00

20.

Кошаркашки клуб "КЛИСА Пролетер"

100.000,00

21.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "БЕЕ БАЛЛ"

100.000,00

22.

Кошаркашки клуб "ВЕТЕРНИК" Ветерник

100.000,00

10.

УКУПНО:

КОШАРКА

10.900.000,00
ОДБОЈКА

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

Одбојкашки клуб Војводина
Одбојкашки клуб "Нови Сад"
Одбојкашки клуб "ФОК"
Женски одбојкашки клуб "Футог"
Одбојкашки клуб ''Футог'' Футог
Женски Одбојкашки Клуб "Нови Сад"
Одбојкашки клуб "БОТАФОГО" НОВИ САД
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "DUNAV VOLLEY"
Одбојкашки клуб "FUTOG-WEST"
Спортски клуб "Стар"
Одбојкашки клуб "NS VOLLEY TEAM"
Одбојкашки клуб "НС-ТИМ"
Одбојкашки клуб "Воша",Нови Сад

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
21.000.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
250.000,00
250.000,00
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14.
15.
16.

"клуб одбојке на песку "ŠTRAND VOLLEY""
Одбојкашки клуб "NS VOLLEY"
Женски одбојкашки клуб "Славија"

200.000,00
200.000,00
200.000,00

17.

Спортски клуб "VOLLEY"

200.000,00

18.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "VOLLEYBALL 2000"

150.000,00

19.

Одбојкашки клуб "Младост"

150.000,00

УКУПНО:

ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Пливачки клуб "Војводина"
Пливачки клуб "НОВИ САД"
Академски пливачки клуб "Индекс"
Пливачки клуб "МАРЛИН"
ПЛИВАЧКИ КЛУБ “АРЕНА 2015“
ПЛИВАЊЕ
РУКОМЕТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКУПНО:

Рукометни клуб "Војводина"
Рукометни клуб "Југовић"
Женски рукометни клуб "MINAQUA"
Рукометни клуб "Петроварадин"
Рукометни клуб "Металац"
Мушки рукометни клуб "Славија"
Мушки рукометни клуб "Раднички"
РУКОМЕТНИ КЛУБ ''АДУТ''
Рукометни клуб "Растимо"
Рукометни клуб "Нови Сад"
Рукометни клуб "Петров-Каћ"
РУКОМЕТНИ КЛУБ "НОВИ САД 021"
РУКОМЕТ
СТРЕЉАШТВО

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"
СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''РАДИВОЈ ЋИРПАНОВ''
Спортско друштво "НИС - Рафинерија нафте Нови Сад"
Стрељачки клуб "Виноградар"
СТРЕЉАШТВО
ТЕНИС

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

Спортски клуб "MERIDIANA"
Тениски клуб “Војводина“
ТЕНИСКИ КЛУБ "САЈМИШТЕ"
ТЕНИСКИ КЛУБ "INTERNACIONAL"
ТЕНИС
ФУДБАЛ

29.850.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
1.200.000,00
300.000,00
200.000,00
150.000,00
3.850.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
18.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
31.000.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
2.720.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
850.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
600.000,00
500.000,00
500.000,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фудбалски клуб "Пролетер"
Фудбалски клуб "Црвена Звезда" Нови Сад
Женски фудбалски клуб ''ВОЈВОДИНА''
Клуб малог фудбала "Тврђава Интернатионал"
Фудбалски клуб "Index"
Фудбалски клуб "Борац"
ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СЛАВИЈА", Нови Сад
Омладински фудбалски клуб "Футог"
Фудбалски клуб "Петроварадин"
Фудбалски клуб Татра

11.

Омладински фудбалски клуб "Југовић"

500.000,00

12.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "НОВИ САД"

500.000,00
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3.
14

Со
Фудбалски клуб "М
лф
адеокст"" Нови Сад

400.000,00

15.

Фудбалски клуб "Омладинац"

400.000,00

16.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ЈЕДИНСТВО" РУМЕНКА

400.000,00

17.

400.000,00

18.

Фудбалски клуб "ВИНОГРАДАР''
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ВЕТЕРНИК"

19.

Фудбалски клуб "Фрушкогорски партизан"

350.000,00

20.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ РФКН.С 1921

350.000.00

21.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ЦЕНТАР"

350.000,00

22.

Фудбалски клуб "Железничар"

350.000,00

23.
24.

Фудбалски клуб "ЧЕНЕЈ"
Фудбалски клуб "Фрушкогорац"

350.000,00
350.000,00

25.

Фудбалски клуб "БАЧКА"

350.000,00

26.

Фудбалски клуб "Шајкаш 1908"

300.000,00

27.
28.
29.
30.
31.

Фудбалски клуб "PETRIKA"
Фудбалски клуб "МОСКВА"
Фудбалски клуб "MERIDIANA"
Фудбалски клуб "Проф.Болесников"
Фудбалски клуб "БИСТРИЦА 05"

300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

32.
33.
34.
35.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПЕТАР ПУАЧА“
Женски фудбалски клуб "Москва"
Фудбалски клуб "Каћ"
ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''БИСТРИЦА 021''

300.000,00
300.000,00
250.000.00
200.000,00

36.
37.

Омладински фудбалски клуб "Хајдук"
Фудбалски клуб ''СМ''

200.000,00
200.000.00

38.

Фудбалски клуб "Миланело"

200.000,00

39.

Фудбалски клуб "DERBY 2015"

200.000,00

40.

Спортски клуб "Војводина РМР"

200.000,00

УКУПНО:

ФУДБАЛ
БИЦИКЛИЗАМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПНО:

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ЕЛИТЕ“
Бициклистички клуб ''Нови Сад“
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ВЕЛО“
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ДУБЛ“
Новосадски бициклистички клуб "ИНВИКТАБАЈК"
Бициклистички клуб "РИС САЈКЛИНГ КЛУБ"
Бициклистички мото клуб ''Војводина''
БИЦИКЛИЗАМ
БОКС

1.
2.
3.
УКУПНО:

Боксерски клуб ''Војводина“
БОКС КЛУБ Ф89
БОКСЕРСКИ КЛУБ БАЧКА
БОКС
ГИМНАСТИКА

1.
2.
УКУПНО:

1.
2.
3.
4.

СОКОЛСКО ДРУШТВО "ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
Клуб ритмичке гимнастике РИТМИКА
ГИМНАСТИКА
КАРАТЕ
Карате клуб ''Маваши''
КАРАТЕ КЛУБ "ДОДЕРСПОРТ"
КАРАТЕ КЛУБ "МЕТАЛАЦ"
Карате клуб "WINNER"

400.000,00

18.750.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
500.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
2.300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
700.000,00
350.000,00
300.000,00
1.350.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
200.000,00
2.200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
350.000,00
300.000,00
300.000,00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКУПНО:

КАРАТЕ КЛУБ ''СТУДЕНТ''
КАРАТЕ КЛУБ "ПАНТЕР 2011"
Карате клуб "НОКАЧИ"
КАРАТЕ КЛУБ ''021''
КАРАТЕ КЛУБ ''ВЕТЕРНИК''
Карате клуб ''БУДО''
КАРАТЕ КЛУБ "ТАТРА"
КАРАТЕ КЛУБ "РУМЕНКА94"
КАРАТЕ
РВАЊЕ

1.
2.
УКУПНО:

Рвачки клуб "Нови Сад"
Рвачки клуб Фрушкогорац
РВАЊЕ
СТОНИ ТЕНИС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКУПНО:

Стонотениски клуб НОВИ САД
СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАНОНИЈА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА 2011"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ" НОВИ САД
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''Н С 2011''
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ФЛИП"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАН-КОПЧА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ДЕТЕЛИНАРА 2015 МГ"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "EGYSÉG"
Стонотениски клуб "Ћурић"
СТОНИ ТЕНИС
ТЕКВАНДО

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Таекwon-do клуб "Нови Сад"
Теквондо клуб "ГИТРОС", Нови Сад
Tae-kwon-do клуб "ОЛИМП"
Теквондо клуб "ФАВОРИТ"
Теквондо клуб TAE KWON DO Спортски центар
ТЕКВАНДО
ЏУДО

1.
2.
3.
4.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО КЛУБ "СЛАВИЈА"
Џудо и самбо клуб Борац
Џудо клуб Безбедност
Џудо клуб ''Омладинац“

5.

ЏУДО КЛУБ ''ПАРТИЗАН“

6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКУПНО:

Џудо&Џим клуб ''ЏУНС''
Џудо клуб ''Војводина''
НОВОСАДСКИ ЏУДО КЛУБ
"Џудо и самбо клуб Југовић"
Спортско удружење академија "Милановић"
Џудо клуб ''КЛИСА“
ЏУДО
ЈЕДРЕЊЕ

1.
УКУПНО:

Једриличарски клуб "Војводина"
ЈЕДРЕЊЕ
КОЊИЧКИ СПОРТ

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ САЈАМ"
Коњички клуб Граничар
КОЊИЧКИ КЛУБ ''ИМПУЛС''
Коњички Клуб Викинг
Коњички клуб "Круг" спортско рекреациони центар
КОЊИЧКИ СПОРТ

300.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
150.000,00
150.000,00
3.080.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
3.500.000,00
350.000,00
3.850.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.400.000,00
1.100.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
6.000.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
300.000,00
250.000,00
240.000,00
240.000,00
1.330.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.800.000,00
850.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00

400.000,00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
5.200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
100.000,00
100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
1.850.000,00
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МАЧЕВАЊЕ
1.
2.
УКУПНО:

1.
УКУПНО:

Мачевалачки клуб ''Војводина''
Мачевалачки клуб “Мачеви и Маске''-Нови Сад
МАЧЕВАЊЕ
ТРИАТЛОН

Триатлон клуб "Dynamic"
ТРИАТЛОН
ХОКЕЈ НА ЛЕДУ

1.
2.
УКУПНО:

Хокеј клуб "НС Старс"
"ХОКЕЈ КЛУБ ВОЈВОДИНА"
ХОКЕЈ НА ЛЕДУ
КЛИЗАЊЕ

1.
УКУПНО:

Клизачки клуб "Војводина"
КЛИЗАЊЕ
БАДМИНТОН

1.
УКУПНО:

Бадминтон клуб Нови Сад
БАДМИНТОН
СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

1.
УКУПНО

ПЕЊАЧКИ КЛУБ "АДРЕНАЛИН" НОВИ САД
СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
ХОКЕЈ НА ТРАВИ

1.
2.
УКУПНО:

КЛУБ ХОКЕЈА НА ТРАВИ "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА"
Хокеј клуб ''Нови Сад''
ХОКЕЈ НА ТРАВИ
ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ

1.
УКУПНО:
1.
2.
УКУПНО

КЛУБ ЗА ГАЂАЊЕ ЛЕТЕЋИХ МЕТА "ВИНОГРАДАР" ЛЕДИНЦИ
ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ
БЕЈЗБОЛ
Бејзбол клуб "Војводина"
Бејзбол и софтбол клуб "Нови Сад"
БЕЈЗБОЛ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
200.000,00
700.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
240.000,00
240.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00
250.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00
150.000,00
400.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00

2. НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ (SPORT ACORD)И НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ (ОСТАЛИ)
КИК-БОКС
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА"
Спортски клуб "КБС Футог"
Спортски клуб "ПХОЕНИХ"
Кик бокс клуб "Нови Сад"
Спортски клуб "КБС WARRIOR"
КИК-БОКС
КУГЛАЊЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УКУПНО:

Куглашки клуб "Раднички"
Женски куглашки клуб "Војводина"
Куглашки клуб "Бачка"
Куглашки клуб "Алимента"
Куглашки клуб "13. МАЈ"
КУГЛАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
Куглашки клуб НС 1932
Куглашки клуб "Петроварадин" Петроварадин
Спортски клуб "СПЕНС"
КУГЛАЊЕ
ШАХ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
700.000,00
450.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
1.700.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
350.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
2.950.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
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1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
УКУПНО:

Шаховски клуб ''Југовић''
Новосадски шаховски клуб
Новосадски дечји шаховски клуб "Шахматни кружок"
Шах клуб ''Војводина''
ШАХОВСКИ КЛУБ ''КРАЉИЦА-ПТТ''
Раднички шаховски клуб ''Детелинара''
Женски шаховски клуб "ДАМЕ"
Шаховски клуб ''Борац''
Шаховски клуб ''Ченејац''
Шаховскиклуб "Дневник" из Новог Сада
Шаховски клуб "Михаил Таљ"
Шаховски клуб ''64''
Шаховски клуб ''Буковац''
Шаховски клуб ''Пензионер''
Шах клуб "Бубамара"
Шаховски клуб ''Еђшег''
ШАХ
БОДИ БИЛДИНГ

1.
2.
УКУПНО:

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС СПОРТСКИ КЛУБ "ШИПКА"
БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ "ОЛИМП"
БОДИ БИЛДИНГ
ПЛЕС

1.
2.
3.
УКУПНО:

ПЛЕСНИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА ДЕНС“
Плесни клуб "STAGE DANCE STUDIO"
Плесни клуб "Фиеста"
ПЛЕС
САВАТЕ

1.
2.
УКУПНО:

1.
2.
УКУПНО:

Савате клуб ''ВОЈВОДИНА''
Клуб борилачких спортова "Нови Сад"
САВАТЕ
СПОРТСКИ АУТО МОТО
АУТО МОТО КАРТИНГ СПОРТСКИ КЛУБ "VITALON-GROUP"
АУТО СПОРТСКИ КЛУБ “PETRO MAX“
СПОРТСКИ АУТОМОТО
СПОРТСКИ РИБОЛОВ

1.
УКУПНО:

Клуб спортских риболоваца "Риболовац" Нови Сад
СПОРТСКИ РИБОЛОВ
ЏИУ-ЏИЦУ

1.
2.
3.
УКУПНО:

АИКИДО И ЈУ ЈУТСУ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
ЈУ ЈУТСУ КЛУБ "СТУДЕНТ"
КЛУБ РЕАЛНОГ АИКИДОА И ЈУ-ЈУТСУ “НОВИ САД“
ЏИУ-ЏИЦУ

ФИТНЕС
1.
2.

Фитнес клуб "ЛИМАН"
Фитнес клуб за ритмичку и спортску гимнастику, аеробик и плес FUN FIT
KID "FANTASY"
БОЋАЊЕ

1.
2.
УКУПНО
УКУПНО:

Боћарски клуб ''Војводина''
БОЋАРСКИ КЛУБ ''КРАЈИНА''
БОЋАЊЕ
ФИТНЕС
ПИКАДО

800.000,00
600.000,00
500.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.900.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
350.000,00
150.000,00
500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
250.000,00
550.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
400.000,00
400.000,00
800.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00
250.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00
100.000,00
500.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
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1.
2.
УКУПНО:

Пикадо клуб ГЕРИЛА
Пикадо клуб "Клуб 26"
ПИКАДО

100.000,00
100.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00

ПОДВОДНИ СПОРТ
1.
УКУПНО:

Ронилачки клуб "Морнар"
ПОДВОДНИ СПОРТ
РАГБИ 13

1.
УКУПНО:

Рагби13 клуб ''Подбара''
РАГБИ 13
РАГБИ

1.
УКУПНО:

Рагби клуб "Војводина"
РАГБИ
САМБО

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.
СПОРТСКИ КЛУБ ''СПОРТИКУС“
450.000,00
2.
Самбо клуб "КЛИСА"
100.000,00
УКУПНО:
САМБО
550.000,00
3. ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ И НЕПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ
ДОТАЦИЈА
1.
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "СПИН"
2.200.000,00
УКУПНО:
ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ:
2.200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ДОТАЦИЈА
1.
Инвалидска стрељачка дружина "Стрелац-Нови Сад"
360.000,00
2.
Друштво за спорт и рекреацију инвалида рада "ФРУШКА ГОРА" Нови ад
350.000,00
3.
Спортско-рекреативни клуб "Глобус"- за особе са инвалидитетом
350.000,00
4.
Друштво за спорт и рекреацију инвалида рада "Бачка" Нови Сад
240.000,00
5.
Друштво за спорт и рекреацију војних инвалида "Борац"
240.000,00
6.
Друштво за спорт и рекреацију инвалида "Лиман" Нови Сад
240.000,00
7.
Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица "27.ЈУЛИ" – Футог
240.000,00
Друштво за спорт и рекреацију "БОЉИ ЖИВОТ" инвалида у колицима и
8.
240.000,00
осталих Нови Сад
9.
Спортско друштво глувих "Полет"
200.000,00
УКУПНО:
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
2.460.000,00
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
(СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ)
ДОТАЦИЈА
1.
250.000,00
Друштво за спорт и рекреацију слепих и слабовидих "Луј Брај" Нови
Сад
2.
УКУПНО:

Шаховски клуб слепих ''АН ПАСАН''
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ)
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

250.000,00
500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

(СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА)
СПОРТСКО ДРУШТВО ''МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ – Учешће на државном
Првенству специјалне олимпијаде Србије у женској кошарци
2.
СПОРТСКО ДРУШТВО ''МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ – Рекреација ''Велико срце''
УКУПНО:
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА)
4. ГРАДСКИ ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗИ
САВЕЗИ
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Градски спортски савез Новог Сада
Одбојкашки савез Новог Сада
''ГРАДСКИ СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ НОВОГ САДА''
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА
Градски спортски савез Новог Сада – ''СПОРТ
ЗАЈЕДНИЦАМА''
Кошаркашки савез Нови Сад–''НСМК ЛИГА 2018''
Савез за спорт и рекреацију инвалида града, Нови Сад

У

150.000,00
150.000,00
300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

МЕСНИМ

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

2.900.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

8.

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД

500.000,00

9.

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД – Новосадска рукометна лига
млађих категорија 2018
Кошаркашки савез Нови Сад
Шаховски савез Новог Сада
Савез за спорт и рекреацију инвалида града, Нови Сад - ТРЕНАЖНО
ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ САВЕЗА ЗА 2018. ГОДИНУ

500.000,00

10.
11.
12.

13.
БОДИ БИЛДИНГ ФИТНЕС И АЕРОБИК САВЕЗ НОВОГ САДА
14.
ЈУ ЈУТСУ САВЕЗ НОВОГ САДА
15.
КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ САДА
16.
Хокеј савез Новог Сада
УКУПНО:
САВЕЗИ
5. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА
РЕДНИ
БРОЈ

400.000,00
300.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
13.100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

1.

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ДРУШТВО "НАДА-ТРЕЋЕ ДОБА"

400.000,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТА ЗА СВЕ "ДЕККА СПОРТ"
Фудбалски клуб “Јуниор Петроварадин“
КОЊИЧКИ КЛУБ "ПЕТРАС"
Друштво спорта за све "СПОРТИСИМО НС"
Удружење Спорт за све "Релакс"
Спортско удружење за рекреацију и кинезитерапију "БАЛАНС"
Планинарско друштво "НАФТАШ", Нови Сад
Новосадско друштво спорта за све "Спортинс"
СПОРТСКО ДРУШТВО "ПАНОНИЈА"
Спортски клуб "Биатлон"
Одбојкашки клуб "Спортисимо пајп"
Спортско удружење Спорт Мастер
Голф Клуб Нови Сад
РОНИЛАЧКИ КЛУБ “СХИП“
Одбојкашки клуб "ВСТ" (Volleyball School Terzin)
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СПОРТАЛОНЕ"
МОТОНАУТИЧКИ КЛУБ "МОТОЏЕТ"
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ТАИ ЧИ ЧУАН СУН

320.000,00
300.000,00
300.000,00
280.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00

20.
21.
22.

УДРУЖЕЊЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "МАЈКИЋ"
Атлетски клуб "Борац" са Клисе
Спортско удружење кошаркашица "Ветеранке НС"

100.000,00
100.000,00
100.000,00

23.

ТЕНИС КЛУБ "ПЕТАР МИШИЋ"

100.000,00

24.

"Стонотениски рекреативни центар Пардон"

100.000,00

25.

Ронилачки клуб "Данубиус"

100.000,00

26.

Друштво спорта за све ''Арена НС''

100.000,00

27.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТ ЗА СВЕ "DREAM KIDS"

100.000,00

28.

Друштво спорта за све "Партизан" Петроварадин

100.000,00

29.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СУПЕР АКТИВАН"

100.000,00

30.

Планинарско друштво "Фрушка гора" Нови Сад

100.000,00

31.

Спортски клуб "FITNESS ZONE"

100.000,00

32.

"ХЕТТРИК ЛИГА РЕКРЕАТИВАЦА"

100.000,00

33.

ПЛЕСНИ КЛУБ "MASTER DANCE"

80.000,00

УКУПНО:
РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД
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5.890.000,00

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ НОСИОЦА ТАКМИЧЕЊА
ИЛИ МАНИФЕСТАЦИЈА

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈА

1.

СОКОЛСКО ДРУШТВО
''ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД

9. Меморијални турнир
''Лаза Крстић и Марица
Џелатовић''

2.

"НОВОСАДСКИ МАРАТОН" Нови
Сад

Новосадски маратон (26.)
и 25. Новосадски
полумаратон

3.

Планинарско-смучарско друштво
"Железничар" Нови Сад

''41. Планинарски
маратон на Фрушкој
гори''

4.

БОДИ БИЛДИНГ ФИТНЕС И
АЕРОБИК САВЕЗ НОВОГ САДА

Европско првенство у
фитнесу 2018

5.

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ ЦЕНТАР
НОВОСАДСКИ САЈАМ"

''Међународни препонски
куп - Сајам коњарства
2018''

6.

Рвачки клуб ''Нови Сад''

7.

ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

децембар

март –
октобар

април

1.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

октобар

800.000,00

септембар октобар

600.000,00

Меморијални турнир
''Јован Богић Пуфика''

августоктобар

600.000,00

Одбојкашки клуб Војводина

Меморијал Жарка
Петровића Жарета 2018

септембар октобар

500.000,00

8.

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ
НОВИ САД

12. Међународни турнир
рукомета на песку –
''НОВИ САД 2018''

јун - јул

500.000,00

9.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО
КЛУБ ''СЛАВИЈА“

Меморијални турнир
''Светозар Михајловић –
Дража 2018''

септембар

500.000,00

10.

КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ САДА

Међународни карате
турнир ''Дунав куп – Нови
Сад опен 2018''

мај

500.000,00

11.

Рукометни клуб ''Растимо''

април - мај

450.000,00

12.

РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ"

Међународни турнир у
рукомету и мини
рукомету ''РАСТИМО
2018’’ – Трофеј Града
Новог Сада
Хуманитарни турнир у
Мини рукомету ''Гол за
осмех 2018''

децембар

450.000,00

13.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ВЕЛО''

19. Међународна
јуниорска бициклистичка
трка ''Трофеј Сајамског
града''

мај

400.000,00

14.

ЈУ ЈУТСУ САВЕЗ НОВОГ САДА

Међународни ју јутсу
турнир ''Србија опен –
Нови Сад 2018''

април

300.000,00

15.

Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА"

''Куп Новог Сада 2018''

октобар

280.000,00
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16.

Пливачки клуб "Војводина"

Међународни ускршњи
пливачки митинг 2018

17.

Пливачки клуб "НОВИ САД"

Међународни пливачки
митинг ''Змај 2018''

18.

Кошаркашки клуб ''КАДЕТ''

''XXVI Меморијални КУП
ДЕМШАР 2018’’

19.

Џудо клуб "Војводина"

Џудо турнир ''Војводина
2018''

20.

Клуб ритмичке гимнастике
РИТМИКА

Седми међународни
турнир у ритмичкој
гимнастици ''Трофеј
Новог Сада 2018''

21.

Клизачки клуб "Војводина"

Отворено првенство
Града Новог Сада у
уметничком клизању –
''Нови Сад на леду 2018''

март

250.000,00

200.000,00
мај
септембар

200.000.00

новембар

200.000,00

март

200.000,00

150.000,00
децембар

УКУПНО:

10.380.000,00

212.700.000,00
УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ

II. Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада је извршила бодовање
наведених спортских организација на основу критеријума из бодовне листе која је саставни део Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени
лист Града Новог Сада", број 13/17). Критеријуми се односе на ранг гране спорта према националној категоризацији спорта, ранг
такмичења, број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви узрасти), број регистрованих спортиста и процену важности
поднете пријаве за развој спорта. У табели 6. Mанифестацијe од посебног значаја за Град Нови Сад наведени су традиционални турнири
и манифестације спортских организација из тач. 1, 2, 3, 4 и 5. чије се организовање финансира у оквиру годишњег програма за 2018.
годину.
III. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301-Програм 14: Развој спорта
и омладине, Програмска активност 1301-0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезимаи рекреативни
спорт, са позиције 412 - Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину са позиције
412.01 – Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 382.407.000.00 динара.
IV. У случају када се носиоцу програма за реализацију одобреног годишњег програма доделе мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању годишњег програма
усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним
активностима на реализацији програма, и да достави Градској управи допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са
висином одобрених средстава.
V. Средства за реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог решења и уговора о
реализовању годишњег програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2018-33-II
27. фебруара 2018. године
НОВИ САД

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16), на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних
програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско Веће Града Новог Сада на 146. седници одржаној
27. фебруара 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Овим решењем одобравају се годишњи програми за предшколски и школски спорт на територији Града Новог
Сада за 2018. годину и утврђује се укупан износ средстава од 17.220.000,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће годишње програме:
РЕДНИ
БРОЈ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ДОТАЦИЈА
Спортско удружење ''Супер
активан''

1.

Савез за школски спорт града
Новог Сада

2.

УКУПНО:

НАЗИВ ПРОГРАМА
''VII Вртићијада'' – Олимпијске игре
вртића Новог Сада

500.000,00

Спорт у школе и школска спортска
такмичења

16.720.000,00

ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

17.220.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0002-ПА: Подршка предшколском и школском спорту са
позиције 413 - Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину са
позиције 413.01 – Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 18.720.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада не остварују у планираном износу, средства за
реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења могу се утврдити и у мањем износу.
IV. Средства за реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог решења и
уговора о реализовању годишњег програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2018-35-II
27. фебруара 2018. године
Нови Сад

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту (''Службени гласник
РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива за доделу средстава за реализацију посебних програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2018. години на предлог Комисије за
оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско Веће Града Новог Сада
на 155 седници одржаној 5. априла 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА И ДВОРАНАМА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД, ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА
БАРА'', ХАЛИ ФУТОГ И ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''ПЕТРОВАРАДИН'' ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се посебни програми за слободне бесплатне термине организацијама у области
спорта (спортским организацијама и савезима) за тренирање и обављање других спортских активности, и то тако да се
за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа ''Спортски и пословни
центар Војводина'' Нови Сад утврђује износ од 80.000.040,00 динара за 13.981 сати, за тренирање и обављање других
спортских активности у хали Спортског центра ''Слана бара'' износ од 5.728.800,00 динара за 1.623 сата, за тренирање и
обављање других спортских активности у хали у Футогу износ од 4.272.000,00 динара за 1.145, и за тренирање и
обављање других спортских активности у Спортском центру ''Петроварадину'' износ од 5.000.000,00 динара за 1.450 сати,
што укупно износи 95.000.840,00 динара и 18.199 сати.

Слободни бесплатни термини организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских
активности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, у оквиру потреба и интереса
грађана у области спорта која се односи на рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град Нови Сад и спортских објеката у својини Града Новог Сада кроз одобравање
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта, у складу са
одредбама Закона о спорту.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће организације у области спорта – носиоци програма:
1) САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД
1) Одбојкашки савез Новог Сада
Простор

Сати

Велика дворана – Цела

Планирани износ
180

5.205.600,00

Мала дворана – 1. Категорија

30

320.400,00

Мала дворана – 2. Категорија

60

374.400,00

Укупно тренинзи:

5.900.400,00

Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:

52

285.120,00

322

6.185.520,00

2) Одбојкашки клуб “Војводина”
Простор

Сати

Планирани износ

Велика дворана – Цела

165

4.771.800,00

Мала дворана – 1. категорија

690

7.369.200,00

Такмичењa – Мала дворана:

18

233.280,00

873

12.374.280,00

СВЕУКУПНО:
3) Кошаркашки савез Новог Сада
Простор

Сати

Планирани износ

Велика дворана – Цела

210

6.073.200,00

Мала дворана – 1. категорија

720

7.689.600,00

Мала дворана – 2. категорија

135

842.400,00
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Укупно тренинзи:

14.605.200,00

Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:

36

466.560,00

1.101

15.071.760,00

4) Градски спортски савез Новог Сада
Простор

Сати

Планирани износ

Велика дворана – Цела

120

3.470.400,00

Мала дворана – 1. категорија

105

1.121.400,00

Мала дворана – 2. категорија

60

374.400,00

Бокс дворана

1.500

2.610.000,00

Куглана (1-8)

1.320

3.722.400,00

Куглана СЦ “Сајмиште”

780

2.199.600,00

Приручна бокс сала

600

540.000,00

Приручна сала на 2. Спрату

600

1.044.000,00

Укупно тренинзи:

15.082.200,00

Такмичењa – Мала дворана:

12

155.520,00

Такмичењa – Куглана:

99

415.800,00

Такмичењa – Куглана СЦ “Сајмиште”:

42

148.680,00

4

10.320,00

Такмичењa – Бокс дворана:
Укупно такмичења:

730.320,00

СВЕУКУПНО:

5.242

15.812.520,00

5) Градски стонотениски савез Новог Сада
Простор

Сати

Стонотениска дворана

Планирани износ
1.350

Такмичењa – Стонотениска дворана:
СВЕУКУПНО:

3.807.000,00

40

211.200,00

1.390

4.018.200,00

6) Ватерполо клуб “Војводина”
Простор

Сати

Велики базен

Планирани износ
1.085

12.759.600,00

248

1.458.240,00

1.333

14.217.840,00

Мали базен
Укупно тренинзи:
7) Хокеј клуб “Војводина”
Простор

Сати

Планирани износ

Ледена дворана
Такмичења – Ледена дворана:
СВЕУКУПНО:

390

4.305.600,00

18

263.520,00

408

4.569.120,00

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

Сати

Џудо дворана

Планирани износ
900

2.538.000,00

9) Рвачки клуб ''Нови Сад''
Простор

Сати

Рвачка сала

Планирани износ

1.050

2.835.000,00

10) Стрељачка дружина “НС 1790”
Простор

Сати

Ваздушно стрелиште
Такмичења – Ваздушно стрелиште (дана):

Планирани износ

1.350

2.349.000,00

12

28.800,00
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СВЕУКУПНО:
Укупно сале и дворане Јавног предузећа ''СПЦ Војводина'':

1.362

2.377.800,00

13.981

80.000.040,00

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

Сати

Планирани износ

771

2.703.600,00

Сати

Планирани износ

Рукометна хала

852

3.025.200,00

Укупно Хала Спортског центра ''Слана бара'':

1623

5.728.800,00

Сати

Планирани износ

275

1.020.000,00

Сати

Планирани износ

275

1.020.000,00

Сати

Планирани износ

595

2.232.000,00

1.145

4.272.000,00

Рукометна хала
2) Градски рукометни савез Нови Сад
Простор

ХАЛА ФУТОГ
1) Женски одбојкашки клуб ''Футог''
Простор
Хала
2) Кошаркашки клуб ''Футог''
Простор
Хала
3) Градски спортски савез Новог Сада
Простор
Хала
Укупно Хала Футог:
ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ''ПЕТРОВАРАДИН''
1) Кошаркашки савез Новог Сада

Простор
Хала

Сати
725

Планирани износ
2.500.000,00

Сати
725

Планирани износ
2.500.000,00

2) Кошаркашки клуб ''Стар''

Простор
Хала
Укупно Хала Спортског центра ''Петроварадин'':

1.450

5.000.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције 412 - Дотације невладиним организацијама - економска
класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за спорт и омладину за 2018. годину са позиције 412.01 – Дотације осталим непрофитним институцијама,
синтетички конто 4819 у износу од 382.407.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада не остварују у планираном износу, средства за
реализацију посебних програма из тачке I. овог решења могу се утврдити и у мањем износу.
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IV. У случају када се носиоцу програма за реализацију одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању посебног програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са
висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Градској управи за
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
V. Средства за реализацију посебних програма из тачке I. овог решења преносиће се носиоцу програма на
основу овог решења и уговора о реализовању посебног програма закљученог између носиоца програма и Градске управе
за спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
VI.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2018-74-II
5. априла 2018. године
НОВИ САД

На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), а у вези са чланом 137. став 1. тач. 4, 9, 11. и 15. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а поводом Јавног позива за доделу средстава за реализацију посебних програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2018. години на
предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 161. седници одржаној 16. маја 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ
I. Овим решењем одобравају се посебни програми спортских организација са територије Града Новог Сада у 2018.
години и утврђује се појединачан износ средстава за 73 спортске организације и за Савез за школски спорт града Новог
Сада, као и укупан износ средстава за спортске организације од 15.000.000,00 динара и за Савез за школски спорт града
Новог Сада од 50.000,00 динара.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на:
1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Редни
Назив
број
Седиште
1.

2.

3.

Спортско
удружење “КОШ
888“
КОШАРКАШКИ
КЛУБ "SPORT'S
WORLD"
КОШАРКАШКИ
КЛУБ "ЛД"

Ђурђа Бранковића 17/14,
Нови Сад

Стражиловска 16, Нови
Сад

Ружин гај 10, Нови Сад

Назив програма

Одобрени износ

Редован тренажан процес за
успешнији напредак и развој
деце

150.000,00

''Гледајте уживо, учествујте
активно''!

150.000,00

''Тренажни и такмичарски
процес 2018''

150.000,00
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4.

Кошаркашки савез
Нови Сад

5.

Атлетски клуб
"Борац" са Клисе

6.

7.

8.

Женски
кошаркашки клуб
"Пролетер"
СПОРТСКО
УДРУЖЕЊЕ
РЕАЛНОГ
АИКИДОА ФУТОГ
КОШАРКАШКИ
КЛУБ "Basketball
Stars"
Спортски клуб
"КБС ВОЈВОДИНА"

''КСНС летњи кошаркашки
камп Штранд 2018''

600.000,00

Дани атлетике на клиси 3
година

200.000,00

Бул.Ослобођења 63,
Нови Сад

Здрав начин живота и фер
плеј

100.000,00

Ивана Милутиновића 23,
Футог

13. Спортски камп Реалног
Аикида

250.000,00

Кошаркашки камп ББС

100.000,00

Димитрија Аврамовића
15, Нови Сад

''Спортски развој и напредак
шампиона''

150.000,00

Бранимира Ћосића 17,
Нови Сад

Реализација спортског
кампа и тренажног рада са
талентованим
одбојкашицама Новог Сада

500.000,00

''Тренирам на распусту''

100.000,00

''Усмерена деца-успешна
деца''

100.000,00

НОВИ САД- ТАИ ЧИ ГРАД

50.000,00

Масарикова 25, Нови Сад

Сентандрејски пут бб,
Нови Сад

Марије Бурсаћ 33, Футог

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Женски
Одбојкашки Клуб
"Нови Сад"
Кошаркашки клуб
"НОВОСАДСКА
ЖКА"
Планинарскосмучарско
друштво
"Железничар"
Нови Сад
СПОРТСКО
УДРУЖЕЊЕ ЗА
ТАИ ЧИ ЧУАН СУН

Дожа Ђерђа 59, Нови Сад

Трг Галерија 4,Нови Сад

Васе Стајића 3,Нови сад

СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНО
УДРУЖЕЊЕ
"CROSSFIT NS"

Данила Киша 3, Нови
Сад

Активација жена младих и
деце савременим обликом
фитнеса - Cross Fit ''Zdrav si
ako si fit’’

150.000,00

ПЛЕСНИ КЛУБ
"NEO-DANCE"
НОВИ САД

Браће Рибникар 15,
Нови Сад

’’ЗЛАТИБОРСКИ ПЛЕСНИ
КАМП''

250.000,00

Клизачки клуб
"Војводина"

Игњата Павласа 2-4, Нови
Сад

''PICKANDTOE''- Камп
уметничког ролања за
талентоване уметнике
клизачице

100.000,00
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Женски одбојкашки
клуб "Футог"

СПОРТСКО
ДРУШТВО
“РАДНИЧКИ“

Цара Лазара 50, Футог

Руменачка 152, Нови Сад

Мачевалачки клуб
"Војводина"

Раковачка 32,Нови Сад

Коњички клуб
Граничар

Масарикова 25, Нови Сад

Рационално и наменско
коришћење Спортске хале У
Футогу за спортске
активности ЖОК ''Футог'' за
2018. годину

100.000,00

Коришћење сала и терена за
тренажно - такмичарске
активности клубова чланица
Друштва-у току 2018. године

500.000,00

Набавка основних спортских
реквизита и мечевалачке
опреме за несметано
вршење тренажних
активности Мачевалачког
клуба ''Војводина''
Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски развој
талентованих спортиста и
унапређење квалитета
стручног рада са њима

10.000,00

100.000,00

Бадминтон клуб
Нови Сад

Дожа Ђерђа 11, Нови Сад

Међународни тренажни камп
талентованих такмичара из
града Новог Сада,
Републике Србије и држава
југоисточне европе

Стонотениски клуб
НОВИ САД

Матице Српске 4, Нови
Сад

Организовање кампа за
талентоване стонотенисере
и стонотенисерке

200.000,00

Женски фудбалски
клуб
"ВОЈВОДИНА"

Филипа Вишњића 36,
Нови Сад

Камп за талентоване
фудбалерке Новог Сада''Принцезе Војводине 2018''

100.000,00

Спортски клуб
"Биатлон"

Железничка 41, Нови Сад

Летњи биатлон камп 2018

100.000,00

Клуб малог
фудбала "Тврђава
Интернатионал"

Алберта Ајнштајна 11а,
Нови Сад

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски развој
талентованих спортиста и
унапређење квалитета
стручног рада са њима

150.000,00

Одбојкашки клуб
"БОТАФОГО"
НОВИ САД

Соње Маринковић 1А,
Ветерник

КАМП ОДБОЈКЕ НА ПЕСКУ
''НОВИ САД 2018''

400.000,00

Новосадског Сајма 5,
Нови Сад

Фудбалске радионице у
служби спортско здравственог образовања
младих фудбалера у
2018.години

300.000,00

ФУДБАЛСКИ КЛУБ
“ПЕТАР ПУАЧА“

150.000,00
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28.

29.

30.

31.

"клуб одбојке на
песку "ŠTRAND
VOLLEY""

Шекспирова 34, Нови Сад

Камп талентованих
одбојкашица на планини
Рудник

300.000,00

СТОНОТЕНИСКИ
КЛУБ
"ВОЈВОДИНА"

Сутјеска 2, Нови Сад

''Квалитетан рад за бољу
будућност''

100.000,00

Едукација особа са
инвалидитетом 2018

200.000,00

Коришћење спортске ледене
дворане 2018

90.000,00

''Фудбал за све''

350.000,00

Мише Димитријевића 4а,
Нови Сад

''Обезбеђење услова за рад
и организовање кампова за
спортски развој у 2018
години''

200.000,00

Данила Киша 5/б, Нови
Сад

Тренинг камп и едукација
играча ''Додај унапред Нови
Сад'' (''Pass forward Novi
Sad'')

100.000,00

''Развој спортиста''

100.000,00

''Припремни камп за сезону
2018''

150.000,00

''ПРОЛЕЋНИ ЏУДО КАМП''

300.000,00

СТОНОТЕНИСКИ
КЛУБ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
"СПИН"
Хокеј клуб "НС
Старс"

32.
ОДР

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

БОДИ БИЛДИНГ И
ФИТНЕС КЛУБ
"ОЛИМП"
КЛУБ АМЕРИЧКОГ
ФУДБАЛА "Дивљи
пси"
Друштво спорта за
све “Арена НС“

КОЊИЧКИ КЛУБ
“ИМПУЛС“

НОВОСАДСКИ
ЏУДО КЛУБ

Одбојкашки клуб
"ФОК"

КОШАРКАШКИ
КЛУБ "ФУТОГ"

Атлетски клуб
"Дудаш Атлетикс"

Змај Јовина 3, Нови Сад

Веселина Маслеше 42,
Нови Сад
Бранка Бајића 9, Нови
Сад

Боре Станковића 1б,
Нови Сад

Др Душана Поповића 8,
Ветерник

Десанке Максимовић 26,
Нови Сад

Стевана Христића 21,
Нови Сад,

Раде Кондића 100, Футог

Међународни напредни
одбојкашки камп за
одбојкашице и тренере Нови Сад 2018
Рационално и наменско
коришћење спортских сала
и спортских објеката у
државној својини чији је
корисник Град и спортских
објеката у својини Града
кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске
активности и доделу
термина за тренирање
учесницима у систему
спорта

100.000,00

150.000,00

Футошки Пут 1, Нови Сад
''ТРКОМ ПРОТИВ ДОПИНГА''

850.000,00
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Рукометни клуб
"Петров-Каћ"

Одбојкашки клуб
"Спортисимо пајп"
Друштво спорта за
све "СПОРТИСИМО
НС"
КОШАРКАШКИ
КЛУБ "СЛОБОДА НС"
КОШАРКАШКИ
КЛУБ "НЕОС"
ТРИАТЛОН КЛУБ
“TRIOGY RACING“

Удружење Спорт за
све "Релакс"

Женски одбојкашки
клуб "Славија"

Шекспирова 4/5/20, Нови
Сад

Бранка Бајића 32, Нови
Сад

Бранка Бајића 32, Нови
Сад

Марка Миљанова 7, Нови
Сад

Цанкарева 28, Нови сад

Цара Уроша 12, Нови Сад

Булевар Цара Лазара
51/37, Нови Сад

Темеринска 135, Нови
Сад

''Едукација тренера и
млађих спортиста о значају
превентивних вежби за
постурални статус“

100.000,00

Играј одбојку да би био
здрав #2

100.000,00

НАВИЈАЈ ЗА СПОРТ #2

100.000,00

''У здравом телу здрав дух''

350.000,00

''Кошаркашки камп КК Неос
2018''

200.000,00

Предавања на тему
''Важност правилне исхране
за здравље спортиста у
спортовима издржљивости''

150.000,00

''Камп за талентоване
одбојкашице - Каћ 2018''

200.000,00

''Терен за одбојкашке
таленте-закуп термина
спортске сале''

100.000,00

Ложионичка 27, Нови Сад

''Вошина бесплатна школа
одбојке за дечаке''

70.000,00

49.

Одбојкашки клуб
"Воша", Нови Сад

50.

Одбојкашки клуб
"НС-ТИМ"

Станка Пауновића 12,
Нови Сад

Коришћење спортске сале
за тренинге школе одбојке

70.000,00

Спортскорекреативно
удружење за децу
и омладину са
посебним
потребама
"ДЕЛФИН"

Темеринска 57, Нови Сад

''ПОМЕРАМО ГРАНИЦЕ''

700.000,00

Стоп негативних појава у
спорту за позитивне појаве
међу младима

500.000,00

51.

52.

53.

54.

Фудбалски клуб
"Фрушкогорац"

Фудбалски клуб
"MERIDIANA"

БОДИ БИЛДИНГ
ФИТНЕС И
АЕРОБИК САВЕЗ
НОВОГ САДА

Двор 4, Сремска
Каменица

Стојана Новаковића 2,
Нови Сад

Руђера Бошковића 34,
Нови Сад

''Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за развој
талентованих спортиста и
унапређење квалитетног
стручног рада са њима''
Коришћење простора за
трибине едукативних и
тренажних програма савеза
у 2018. години

500.000,00

200.000,00
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55.

56.

57.

58.

Омладински
фудбалски клуб
"Југовић"
Фудбалски клуб
“Јуниор
Петроварадин“
Рукометни клуб
"Растимо"
Стрељачка
дружина "Нови Сад
1790"

Каћ бб, Каћ

Ширине Друга 17,
Петроварадин
Булевар Ослобођења 40,
Нови Сад
Пут Шајкашког Одреда
1а, Нови Сад

БОКС КЛУБ Ф89

61.

62.

63.

150.000,00

Стоп насиљу, фудбал је
игра

150.000,00

''Играјмо се и растимо''

400.000,00

''Међународни камп
талентованих стрелаца''

150.000,00

Камп талентованих боксера

100.000,00

Гогољева 24, Нови Сад

59.

60.

Развој талентованих
фудбалера у Каћу

Плесни клуб
"Еурономеа"

Павла Папа 38, Нови Сад

Карате клуб
"Маваши"

Булевар Ослобођења
115, Нови Сад

Кошаркашки клуб
"СЕЛЕКТА"

Раде Кончара 40,
Сремска Каменица

Женски рукометни
клуб "MINAQUA"

Димитрија Туцовића 3,
Нови Сад

Плес нас зближава Промоција инклузивног
плеса за особе са
инвалидитетом
''Играј праведно 2''

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски развој
талентованих спортиста и
унапређење квалитета
стручног рада са њима
Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски развој
талентованих спортиста и
унапређење квалитета
стручног рада са њима

100.000,00
150.000,00

80.000,00

150.000,00

Приморска 64а,
64.

65.

КОШАРКАШКИ
КЛУБ "БЕЕ БАЛЛ"

Спортско
удружење мото
спорта ШУМАРС

Нови Сад

Милана Ракића 16, Нови
Сад

66.
Градски спортски
савез Новог Сада

67.

68.

69.

КЛУБ МАЛОГ
ФУДБАЛА "ТАНГО"

Плесни клуб
"Фиеста"

Спортски клуб
"Стар"

Масарикова 25, Нови Сад

Михајла Пупина 6, Нови
Сад

Гери Кароља 5, Нови Сад

''ИГРАЈ ЗА ТИМ-ТРЕНИРАЈ
ЗБОГ СЕБЕ''

100.000,00

РИЗИЧНО, А БЕЗБЕДНО!

100.000,00

Превенција настанка
деформитета,повреда и
лумбалног болног синдрома
код деце -спортиста са
циљем унапређења заштите
здравља и адекватног
спортског образовања

500.000,00

Здравље и одговорност
спортиста

100.000,00

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски развој
талентованих спортиста и
унапређење квалитета
стручног рада са њима
Камп за спортски развој
талентованих одбојкашица и
унапређење квалитета

50.000,00

300.000,00
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Милеве Марић 30, Нови
Сад

70.

71.

72.

73.

Др Илије Ђуричића 3,
Нови Сад

Фудбалски клуб
"С.М."

Ђуре Јакшића 15, Нови
Сад

КЛУБ МАЛОГ
ФУДБАЛА "НОВИ
САД"

Самбо Савез града
Новог Сада

Голф Клуб Нови
Сад

Булевар Европе 3, Нови
Сад

Сутјеска 2, Нови Сад

стручног рада са њима

Рационално и наменско
коришћење спортских сала
и спортских објеката у
државној својини чији је
корисник Град и спортских
објеката у својини Града
кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске
активности и доделу
термина за тренирање
учесницима у систему
спорта

100.000,00

Унапређење здравља
младих спортиста 2018

100.000,00

Организација семинара за
спортске тренере са
територије града Новог
Сада-трансфер знања из
науке у праксу
Закуп термина за
активности комплекса ''Golf
City Centar''

УКУПНО:

1.

УКУПНО:

200.000,00

15.000.000,00

2. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ГРАДА НОВОГ САДА
Редни
Назив
Седиште
број
Савез за
школски спорт
града Новог
Сада

480.000,00

Др Васе Савића 3, Нови Сад

Назив програма

Одобрени износ

''ЖОГАРИЈЕ - ЛОПТАРИЈЕ НОВИ
САД 2018''

50.000,00

50.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. подтачка 1. овог решења обезбеђена су у оквиру
Програма 1301 - Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-ПА: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције 412 - Дотације невладиним
организацијама - економска класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и
примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину са позиције 412.01
– Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 382.407.000,00 динара.
Средства за реализацију програма из тачке I. подтачка 2. овог решења обезбеђена су у оквиру
Програма 1301 - Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0002-ПА: Подршка
предшколском и школском спорту са позиције 413 - Дотације невладиним организацијама - економска
класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину са позиције 413.01 – Дотације осталим непрофитним
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 18.720.000,00 динара.
III. У случају када се носиоцу програма за реализацију одобреног посебног програма доделе мања
средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре
закључења уговора о реализовању посебног програма усклади финансијски план програма и план реализације
програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма,
и да достави Градској управи за спорт и омладину допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са
висином одобрених средстава.
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IV. Средства за реализацију посебних програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог
решења и уговора о реализовању посебног програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину
сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2018-200-II
16. мај 2018. године
НОВИ САД
На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13,11/15, 44/16 и 17/17), на предлог Комисије
за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од интереса за Град
Нови Сад у областима омладинског сектора, Градско веће Града Новог Сада на 164. седници одржаној 31. маја 2018.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, КОЈИМА СЕ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ДЕФИНИСАНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ
ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА ПЕРИОД 2015 - 2018. ГОДИНЕ, ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Овим решењем одобравају се пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се
обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере
дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015 - 2018. године, за
2018. годину и утврђује се износ средстава за финансирање реализације пројеката 106 удружења за младе и
удружења младих.
II

Редни број
пријаве

Редни број унутар
области

Редни број

Пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација,
мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним
акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015 - 2018. године, за 2018. годину су:

Назив удружења

Назив пројекта

Одобрени
износ
средстава за
финансирање
пројеката из
буџета Града
Новог Сада за
2018. годину

Музика има моћ

200.000,00

EUROGAMES

200.000,00

Превентивни талас

180.000,00

"Угоститељ-менти"

110.000,00

1.

1.

79/кзм

2.

2.

72/кзм

3.

3.

128/кзм

4.

4.

181/кзм

Образовање младих
Удружење "КРЕАТИВНИ М КУТАК"
Нови Сад.
Омладинска организација "Spirit of
youth - Novi Sad"
Студентска асоцијација
Филозофског факултета
Кулинарски институт "Know-how"

5.

5.

44/кзм

Спортско удружење Спорт Мастер

Пливам, а ти?

110.000,00

6.

6.

76/кзм

"ЕДИСАЦ НЕОПЛАНТА"

Нови Сад - зелени град

100.000,00
900.000,00

Запошљавање младих
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Центар за омладински и друштвени
развој "RES POLIS"
"Унија студентских организација
Универзитета у Новом Саду"
Удружење Ремикс

7.

1.

170/кзм

"Дизајнирај свој посао"

8.

2.

164/кзм

9.

3.

99/кзм

10.

4.

65/кзм

Савез Студената Универзитета у
Новом Саду

11.

5.

85/кзм

Новосадски едукативни центар

12.
13.
14.

6.
7.
8.

88/кзм
111/кзм
145/кзм

"Послови за младе"
"Едукативни грађански центар"
Развојна иницијатива

15.

9.

84/кзм

Омладински центар Нови Сад

16.

10.

117/кзм

УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

17.

11.

153/кзм

Центар за друштвени развој Complexus

Академија пословних вештина

90.000,00

18.

12.

126/кзм

Удружење "Центар за развој"

Знање у руци и посао у струци

100.000,00

Омладински креативни центар:
"Млади - покретач друштва"
(Ре)Стартуј успешно
Мрежа младих предузетника и
предузетница Новог Сада
Интернет база младих
предузетника и успешних
ментора
Курсеви за младе
Самозапосли се 2018
Пронађи посао
Искористи шансу - постани
предузетник
Програмирање као шанса за
самозапослење

280.000,00
280.000,00
240.000,00
200.000,00

200.000,00
160.000,00
180.000,00
140.000,00
110.000,00
130.000,00

2.110.000,00
Здравље младих
Брига о репродуктивном
здрављу најугроженијих жена
NS CheckPoint - центар за
тестирање на ХИВ, Хепатитис Б
и Ц, Сифилис
Превентивно-едукативне
кампање са интерактивним
радионицама о здрављу
младих, са посебним освртом о
дијабетесу у 19 основних школа
у Новом Саду под слоганом
"Физичком активношћу и
здравом исхраном победимо
дијабетес".

19.

1.

163/кзм

Удружење "Превент"

20.

2.

179/кзм

Удружење "Црвена линија"

21.

3.

121/кзм

Друштво за борбу против шећерне
болести града Новог Сада

22.

4.

144/кзм

Иницијатива за промоцију и
унапређење здравља

Календар здравља младих

200.000,00

23.

5.

135/кзм

"Центар за омладински рад"

"Лажна слобода - Како је млади
виде"

160.000,00

24.

6.

100/кзм

Школа партнерских односа

150.000,00

25.

7.

131/кзм

Активни са стилом

140.000,00

Удружење грађана "СОС ЖЕНСКИ
ЦЕНТАР"
"АКТИВ НС"

330.000,00
260.000,00

190.000,00

26.

8.

139/кзм

ВЕСЛАЧКИ КЛУБ "ДАНУБИУС 1885"

27.

9.

61/кзм

"Центар за подршку осетљивим
групама - ВИТА"

Здрава храна, ментална и права
2!
"Позовите и дођите да решимо
проблем"

28.

10.

110/кзм

Удружење грађана "Салида"

Здраво живљење

130.000,00

29.

11.

91/кзм

Фитнес клуб за ритмичку и
спортску гимнастику, аеробик и
плес FUN FIT KID "FANTASY"

Здравствени бонтон

100.000,00

30.

12.

69/кзм

ТЕНИСКИ КЛУБ "INTERNACIONAL"

31.

13.

106/кзм

"ГрееНС"

32.

14.

55/кзм

Удружење грађана "Респект НС"

Здраво-Браво

100.000,00

УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА
ФАБРИКА ЗНАЊА

Превенција злоупотребе
психоактивних супстанци кроз
едукацију

100.000,00

33.

15.

118/кзм

Нема здравља без менталног
здравља!
Блок тренира!

140.000,00
130.000,00

100.000,00
100.000,00

2.330.000,00
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Култура и слободно време младих
34.

1.

70/кзм

ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА МУЗИКЕ
"ДРУЖИЦИРАЊЕ"

35.

2.

177/кзм

"ИНК фест"

10. ПДП Конференција
креативних медија

240.000,00

36.

3.

68/кзм

"До Ре Ми"

Менаџерски тим До Ре Ми

240.000,00

37.

4.

48/кзм

ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ 2018

140.000,00

38.

5.

142/кзм

39.

6.

41/кзм

40.

7.

41.

Музика као подршка и уточиште

260.000,00

Удружење "Тесла глобал форум"
Нови Сад
Удружење "ОМЛАДИНСКИ
ЦЕНТАР ЦК13"
Удружење грађана "Пхралипе
Нови Сад"

Пакет аранжман

140.000,00

"Рекреативно спортски сусрети
младих Ромкиња и Рома"

160.000,00

105/кзм

Удружење жена "МОКОШ"

КУЛТОКВИР

220.000,00

8.

56/кзм

Академско културно - уметничко
друштво Универзитета у Новом
Саду "Соња Маринковић"

ДАНИ КУЛТУРЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ
- КУЛТУС 08

220.000,00

42.

9.

58/кзм

Удружење "Грув"

Боје и бубњеви

190.000,00

43.

10.

133/кзм

"ШМИРАНТИ"

44.

11.

83/кзм

Поента

45.

12.

168/кзм

Ново културно насеље

46.

13.

54/кзм

47.

14.

59/кзм

"У свету постоји једно царство у
њему царује другарство"

48.

15.

66/кзм

"Асоцијација Културанова"

Ко-менаџмент ТактФеста 2018

120.000,00

49.

16.

67/кзм

Културни центар ЛАБ

И ја сам КЦ ЛАБ - волонтерски
програм КЦ ЛАБа

100.000,00

50.

17.

161/кзм

"Одрасти здраво"

WATER FEST 2018

120.000,00

51.

18.

73/кзм

Фришка гора

AvalancheRisk CityJam

120.000,00

52.

19.

74/кзм

Зрно словесности

Млади и културни активизам!

100.000,00

Удружење " Велико Коло"

53.

20.

127/кзм

Студентска асоцијација
Универзитета у Новом Саду

54.

21.

119/кзм

Феријални клуб Нови Сад

Омладински театар - радионица
и представа за младе
Новосадски фестивал књиге НОФЕК
Арт Кварт - Старт! 2018
Зов равнице 8 - фестивал
музике и игре
"У свету постоји једно царство у
њему царује другарство" пети
позоришни фестивал
остварења драмских радионица
за младе Новог Сада

Промоција шаха на
Универзитету у Новом Саду
кроз организовање школе шаха
и Универзитетског првенства у
шаху
Борба младих за културни
релативизам кроз едукацију

190.000,00
190.000,00
190.000,00
150.000,00

120.000,00

100.000,00

100.000,00
3.410.000,00

Волонтерски рад и активизам младих
Волонтерски спортскоУдружење грађана "Кошница"
еколошки камп "КОШНИЦА
ПРИЈАТЕЉСТВА" 14
"Европски омладински центар
Организуј се за Нови Сад!
Војводине"
ЛОКОМОТИВА - локална
"ХММ..."
омладинска иницијатива
ВОЛОНТЕРСКИ КЛУБ
Стонотениски клуб НОВИ САД
СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА НОВИ
САД 2018
Медијација као вештина младих
Организација за младе
лидера

55.

1.

98/кзм

56.

2.

90/кзм

57.

3.

124/кзм

58.

4.

112/кзм

59.

5.

166/кзм

60.

6.

152/кзм

"Омладина ЈАЗАС Нови Сад"

Девојке одлучују

200.000,00

61.

7.

64/кзм

Волонтерски центар Војводине

Клијалиште солидарности

200.000,00
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260.000,00
250.000,00
250.000,00
230.000,00
230.000,00

62.

8.

125/кзм

"Коњички центар ХИПОТЕНС"

"Хоћу да знам како да помогнем
2"

140.000,00

63.

9.

160/кзм

Национална омладинска
ватрогасна организација

Буди добровољни ватрогасац

100.000,00
1.860.000,00

Безбедност младих
64.

1.

165/кзм

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "Youth Fest"

Омладинко у акцији - пази СПАМ

270.000,00

65.

2.

75/кзм

Удружење "Живот као
инспирација"

Могу да нећу!

260.000,00

66.

3.

89/кзм

Институт за омладинске политике

"Млада и безбедна 2"

100.000,00

67.

4.

102/кзм

"Виртуелно, реално"

260.000,00

68.

5.

113/кзм

69.

6.

97/кзм

70.

7.

71/кзм

71.

8.

82/кзм

"Таргет" Центар за превенцију
девијантног понашања код младих
Омладинска Организација "Red
Line"
Удружење грађана "Институт за
безбедност у саобраћају"
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ
САД
Одред извиђача "ВЕТЕРНИК 1923"
Ветерник

Safe Net - Безбедна мрежа

250.000,00

Безбедно - посебно потребно 3

250.000,00

Рециклажа - новог мозга
амбалажа

240.000,00

Камп животних вештина

229.000,00

Млади и реформа сектора
безбедности - ка већем нивоу
знања и вештина младих у
области безбедности

230.000,00

Насиље није решење. Није ОК!

220.000,00

Одбрани се сам!

170.000,00

Семафоризација 8

130.000,00

72.

9.

176/кзм

Центар за развој демократског
друштва "Europolis"

73.

10.

86/кзм

"Омладинска Организација Iuventa"

74.

11.

63/кзм

75.

12.

132/кзм

76.

13.

46/кзм

Удружење "АСИСТЕНТ"

Online Predatori

100.000,00

77.

14.

101/кзм

"СРЦЕМ ЗА СВЕ"

Трговина људима

100.000,00

Удружење грађана "СТУБОВИ
ЗНАЊА"
"Центар за промоцију безбедности
саобраћаја"

2.809.000,00
Информисање младих
АУТО СПОРТСКИ КЛУБ "PETRO
MAX"

78.

1.

45/кзм

79.

2.

62/кзм

80.

3.

171/кзм

81.

4.

169/кзм

82.

5.

129/кзм

ЕДИТ центар

83.

6.

77/кзм

Млади за Ковиљ

"Центар за истраживање, развој и
примену практичних знања и
вештине ЦЕИР" Нови Сад
"Унија Студентских Гласила
Србије"
САВЕЗ СТУДЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА НОВИ САД САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

Šangaj Rules

290.000,00

Кликом до информација

290.000,00

Информациона и медијска
писменост младих

290.000,00

Водич за матуранте 2018

260.000,00

Јачање мреже "Новосадске
инфо тачке за младе"
Медијска кампања "Млади и
вредности"

160.000,00
150.000,00
1.440.000,00

84.

1.

156/кзм

85.

2.

130/кзм

86.

3.

154/кзм

Млади у заштити животне средине и одрживом развоју
Међународна научна
СТУДЕНТСКА УНИЈА ФАКУЛТЕТА
конференција студената
ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД грађевинарства "CoNStruction
СУФТННС
18"
Покрет горана Новог Сада
Стопама првих ботаничара
Инжењери заштите животне
Млади у заштити животне
средине
средине
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330.000,00
260.000,00
230.000,00

Хуманитарно еколошка
организација "Чепом до осмеха"
Научно-Истраживачко Друштво
Студената Биологије и Екологије
"Јосиф Панчић"

87.

4.

159/кзм

88.

5.

158/кзм

89.

6.

49/кзм

90.

7.

80/кзм

91.

8.

155/кзм

92.

9.

109/кзм

"Зелена долина"

93.

10.

146/кзм

Ботаничко Друштво "Андреас
Волни"

94.

11.

103/кзм

Удружење грађана "НОВИ САД"

Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ"
Еколошко удружење "ЗЕЛЕНИ
САД"
"Асоцијација студената струковних
студија Војводине"

Заједно смо јачи - умрежимо се!

230.000,00

Часопис посвећен заштити
природе "ТЕРЕНАЦ" - број 13

220.000,00

УРБАНИ ПОВРТАРИ

220.000,00

"Eco talk"

220.000,00

Заштити природу - одлажи
отпад
Отворени ЕКО-универзитет
2018.
InvasiveNS - Андроид
апликација за картирање
инвазивних биљака Новог Сада
БУЂЕЊЕ ОМЛАДИНЕ

220.000,00
150.000,00
150.000,00
146.000,00
2.376.000,00

Социјална политика према младима
Удружење за подршку особама
"Оснаживање кроз креативно
са Даун синдромом Нови Сад
изражавање"
Нова шанса за мене 1 Удружење СНАГА ПОРОДИЦЕ
промоција социјалних и других
услуга за младе
Друштво за подршку особама са
Аутизам - наша и Ваша прича
аутизмом Града Новог Сада
Удружење грађана "ЗЕМЉА
СВЕТЛО У ТАМИ 4
ЖИВИХ"
Академско културно-уметнички
Млади питају
клуб "Упитник за младе"
Удружење младих за друштвени
Групе подршке за кориснике/це
активизам
психотерапије

1.

138/кзм

96.

2.

149/кзм

97.

3.

95/кзм

98.

4.

108/кзм

99.

5.

87/кзм

100.

6.

143/кзм

101.

7.

184/кзм

БалканИДЕА Нови Сад

Заједно за различитост

200.000,00

102.

8.

150/кзм

Удружење "Хенди Ветерник"

КУРС ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА 2

180.000,00

Креативно афирмативна
организација "Парнас"
Центар за раст и развој људског
потенцијала "Убунту"
"ЕДУКАТИВНО-ИСТРАЖИВАЧКИ
ИНСТИТУТ"

Ухвати филм - пусти
предрасуде
Подршка самохраним
родитељима
Обука за личне пратиоце
младих у школама

95.

103.

9.

94/кзм

104.

10.

141/кзм

105.

11.

162/кзм

280.000,00
275.000,00
275.000,00
270.000,00
100.000,00
170.000,00

150.000,00
115.000,00
100.000,00
2.115.000,00

106.

1.

134/кзм

Мониторинг и евалуација
Мониторинг и евалуација
програма и пројеката којима се
Центар за развој и друштвену
остварују циљеви и спроводе
интеграцију
мере дефинисане ЛАП-ом
политике за младе Града Новог
Сада

650,000.00

650.000,00
УКУПНО:

20.000.000,00

III
Удружењима за младе и удружењима младих из тачке II овог решења одобрена средства преносиће се на
основу уговора о реализацији пројекта.
Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између удружења за младе и удружења младих којима су средства
одобрена и Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе.
IV
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Удружења из тачке II овог решења дужна су да у року од 30 дана од дана реализације пројекта поднесу Градској
управи за спорт и омладину – Канцеларији за младе, извештај о реализацији пројекта за који су одобрена средства, са
одговарајућом документацијом.
V
Средства за реализацију пројеката из тачке II овог решења, обезбеђена су у оквиру Програма 1301 – Програм 14:
Развој спорта и омладине, Пројекат 1301-0005-ПА: Спровођење омладинске политике, на позицији 416 - Дотације
невладиним организацијама - економска квалификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и
примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину на позицији 416.01. – Дотације осталим
непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 20.000.000,00 динара.
VI
За реализацију овог решења задужује се Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе.
VII
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2018-15-II
31. мај 2018. године
НОВИ САД

На основу члана 15.став 1.Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16), на предлог Комисије за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско веће Града Новог
Сада на 251 седници одржаној 31.01.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се годишњи програми спортских организација са територије Града Новог
Сада за 2019. годину и утврђује се појединачан износ средстава за 259 спортских организација и за организовање
спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, као и укупан износ средстава од 208.960.000,00 динара.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће спортске организације:
1.ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ
АТЛЕТИКА
1.
2.
УКУПНО

Атлетски клуб Војводина
Атлетски клуб "Борац" са Клисе
АТЛЕТИКА
ВАТЕРПОЛО

1.
УКУПНО:

Ватерполо клуб "Војводина", Нови Сад
ВАТЕРПОЛО
ВЕСЛАЊЕ

1.
УКУПНО:

ВЕСЛАЧКИ КЛУБ "ДАНУБИУС 1885"
ВЕСЛАЊЕ
КАЈАК

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
13.000.000,00
400.000,00
13.400.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
15.000.000,00
15.000.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
2.000.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
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1.
2.
УКУПНО:

Кајак кану клуб "Војводина"
Кајак кану клуб "Лиман"

2.500.000,00
700.000,00

КАЈАК

3.200.000,00
КОШАРКА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
5.000.000,00
1.200.000,00

1.
2.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
Кошаркашки клуб "НОВОСАДСКА ЖКА"

3.

Кошаркашки клуб ''021''

4.
5.
6.
7.
8.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ФУТОГ"
Женски кошаркашки клуб "Пролетер"
Кошаркашки клуб "Стар"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "НЕОС"
Кошаркашки клуб "КАДЕТ"

600.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
350.000,00

9.

Кошаркашки клуб "ДАНУБИУС"

200.000,00

КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЛД''

200.000,00

КОШАРКАШКИ КЛУБ "SPORT'S WORLD"
Кошаркашки клуб "КЛИСА Пролетер"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЦУБИ"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "БЕЕ БАЛЛ"
КОШАРКАШКИ КЛУБ "Basketball Stars"

200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
УКУПНО:

1.200.000,00

Кошаркашки клуб "РОЛИНГ" Ветерник
Кошаркашки клуб "ВЕТЕРНИК" Ветерник
КОШАРКАШКИ КЛУБ "OLYMPIC"
Спортско кошаркашко удружење “БАСКЕТ ЛИМАНС“
КОШАРКА
ОДБОЈКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Одбојкашки клуб Војводина
Одбојкашки клуб "ФОК"
Одбојкашки клуб "Нови Сад"
Женски одбојкашки клуб "Футог"
Одбојкашки клуб ''Футог'' Футог
Женски Одбојкашки Клуб "Нови Сад"
Одбојкашки клуб "БОТАФОГО" НОВИ САД
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "DUNAV VOLLEY"
Одбојкашки клуб "FUTOG-WEST"
Спортски клуб "Стар"
Одбојкашки клуб "NS VOLLEY TEAM"
Одбојкашки клуб "Воша",Нови Сад
Одбојкашки клуб "NS VOLLEY"

15.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "VOLLEYBALL 2000"

16.
УКУПНО:

Женски одбојкашки клуб "Славија"

Одбојкашки клуб "НС-ТИМ"
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ

1
2
3
4
5
УКУПНО:

Пливачки клуб "Војводина"
Пливачки клуб "НОВИ САД"
Академски пливачки клуб "Индекс"
Пливачки клуб "МАРЛИН"
ПЛИВАЧКИ КЛУБ “АРЕНА 2015“
ПЛИВАЊЕ
РУКОМЕТ

1
2
3
4

Рукометни клуб "Војводина"
Рукометни клуб "Југовић"
Женски рукометни клуб "ВОЈВОДИНА"
Рукометни клуб "Петроварадин"

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
11.550.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
21.000.000,00
3.500.000,00
1.800.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
31.650.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
1.200.000,00
300.000,00
250.000,00
150.000,00
3.900.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
18.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
600.000,00
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5
6
7
8
9
10
11
УКУПНО:

Рукометни клуб "Металац"
Мушки рукометни клуб "Славија"
Мушки рукометни клуб "Раднички"
Рукометни клуб "Растимо"
РУКОМЕТНИ КЛУБ ''АДУТ''
Рукометни клуб "Нови Сад"
Рукометни клуб "Петров-Каћ"
РУКОМЕТ
СТРЕЉАШТВО

1.
УКУПНО:

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''РАДИВОЈ ЋИРПАНОВ''
СТРЕЉАШТВО
ТЕНИС

1
2
УКУПНО:

Спортски клуб "MERIDIANA"
ТЕНИСКИ КЛУБ "INTERNACIONAL"
ТЕНИС
ФУДБАЛ

500.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
32.950.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
240.000,00
240.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
200.000,00
700.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.300.000,00
1.300.000,00
700.000,00
700.000,00
650.000,00
650.000.00
650.000,00
600.000,00
600.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
400.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фудбалски клуб ''Црвена Звезда'' Нови Сад
Фудбалски клуб "КАБЕЛ" Нови Сад
Фудбалски клуб Татра
Омладински фудбалски клуб ''Југовић''
ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''СЛАВИЈА'', Нови Сад
Фудбалски клуб РФКН.С 1921
Фудбалски клуб ''Index''
Омладински фудбалски клуб ''Футог''
Фудбалски клуб ''Петроварадин''
Фудбалски клуб “Фрушкогорски партизан“
Фудбалски клуб ''Шајкаш 1908''
Фудбалски клуб ''Фрушкогорац''
Фудбалски клуб ''Младост'' Нови Сад
Фудбалски клуб "Омладинац"
Фудбалски клуб ''Бачка''
Фудбалски клуб ''MERIDIANA’’

17

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ПЕТАР ПУАЧА''

300.000,00

18

Спортски клуб ''Војводина РМР''

200.000,00

19

Фудбалски клуб ''СМ''

200.000.00

20

Фудбалски клуб ''Проф.Болесников“

УКУПНО:
21
22
23
УКУПНО:
24
УКУПНО:

1
2
3
4
5
6
УКУПНО:

1
2
3

100.000,00

ФУДБАЛ

10.750.000,00

ЖЕНСКИ ФУДБАЛ
Женски фудбалски клуб ''ВОЈВОДИНА''
Женски Фудбалски клуб ''Москва''
ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''БИСТРИЦА 021''
ЖЕНСКИ ФУДБАЛ
МАЛИ ФУДБАЛ
КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''НОВИ САД''
МАЛИ ФУДБАЛ
БИЦИКЛИЗАМ
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ЕЛИТЕ“
Бициклистички клуб ''Нови Сад“
Новосадски бициклистички клуб "ИНВИКТАБАЈК"
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ВЕЛО“
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ДУБЛ“
Бициклистички мото клуб ''Војводина''
БИЦИКЛИЗАМ
БОКС
Боксерски клуб ''Војводина“
БОКС КЛУБ Ф89
Клуб борилачких спортова ''Патриоте''

1.100.000,00
300.000,00
200.000,00
1.600.000,00
600.000,00
600.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
2.200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
700.000,00
350.000,00
200.000,00
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УКУПНО:

БОКС
ГИМНАСТИКА

1.
2.
УКУПНО:

СОКОЛСКО ДРУШТВО "ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
Клуб ритмичке гимнастике РИТМИКА
ГИМНАСТИКА
КАРАТЕ

1
2
3
4
5
6
7
УКУПНО:

Карате клуб ''Маваши''
КАРАТЕ КЛУБ "ДОДЕРСПОРТ"
КАРАТЕ КЛУБ "МЕТАЛАЦ"
КАРАТЕ КЛУБ ''СТУДЕНТ''
КАРАТЕ КЛУБ "ПАНТЕР 2011"
Карате клуб "НОКАЧИ"
Карате клуб ''БУДО''
КАРАТЕ
РВАЊЕ

1.
УКУПНО:

Рвачки клуб "Нови Сад"
РВАЊЕ
СТОНИ ТЕНИС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УКУПНО:

Стонотениски клуб НОВИ САД
СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАНОНИЈА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА 2011"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ" НОВИ САД
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''Н С 2011''
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ФЛИП"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАН-КОПЧА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ДЕТЕЛИНАРА 2015 МГ"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "EGYSÉG"
СТОНИ ТЕНИС
ТЕКВАНДО

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

1
2
3
4
5
6
7
УКУПНО:

Таекwon-do клуб "Нови Сад"
Теквондо клуб "ГИТРОС", Нови Сад
Tae-kwon-do клуб "ОЛИМП"
Теквондо клуб "ФАВОРИТ"
Теквондо клуб ''Војводина''
ТЕКВАНДО
ЏУДО
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО КЛУБ "СЛАВИЈА"
Џудо и самбо клуб Борац
Џудо клуб ''Омладинац“
Џудо клуб ''Војводина''
Џудо&Џим клуб ''ЏУНС''
ЏУДО КЛУБ ''ПАРТИЗАН“
НОВОСАДСКИ ЏУДО КЛУБ
ЏУДО
ЈЕДРЕЊЕ

1.
УКУПНО:

Једриличарски клуб "Војводина"
ЈЕДРЕЊЕ
КОЊИЧКИ СПОРТ

1
2
3
4
УКУПНО:

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ САЈАМ"
Коњички клуб Граничар
КОЊИЧКИ КЛУБ ''ИМПУЛС''
Коњички Клуб Викинг
КОЊИЧКИ СПОРТ
МАЧЕВАЊЕ

1.250.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
300.000,00
2.300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
350.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
2.100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
3.500.000,00
3.500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.400.000,00
1.200.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
6.400.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
1.300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.800.000,00
900.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
4.500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
100.000,00
100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.600.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

1.
УКУПНО:

Мачевалачки клуб “Мачеви и Маске''-Нови Сад
МАЧЕВАЊЕ
ХОКЕЈ НА ЛЕДУ

1.
УКУПНО:

"ХОКЕЈ КЛУБ ВОЈВОДИНА"
ХОКЕЈ НА ЛЕДУ
КЛИЗАЊЕ

1.
УКУПНО:

Клизачки клуб "Војводина"
КЛИЗАЊЕ
БАДМИНТОН

1.
УКУПНО:

Бадминтон клуб Нови Сад
БАДМИНТОН
СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

1.
УКУПНО

ПЕЊАЧКИ КЛУБ "АДРЕНАЛИН" НОВИ САД
СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.000.000,00
1.000.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
200.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00
250.000,00

2. НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ (SPORT ACORD)И НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ (ОСТАЛИ)

КИК-БОКС
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА"
Спортски клуб "КБС Футог"
Спортски клуб "ПХОЕНИХ"
Кик бокс клуб "Нови Сад"
Спортски клуб "КБС WARRIOR"
КИК-БОКС
КУГЛАЊЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
УКУПНО:

Куглашки клуб "Раднички"
Женски куглашки клуб "Војводина"
Куглашки клуб "Бачка"
Куглашки клуб "Алимента"
Куглашки клуб "13. МАЈ"
КУГЛАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
Куглашки клуб НС 1932
Куглашки клуб "Петроварадин" Петроварадин
Спортски клуб "СПЕНС"
КУГЛАЊЕ
ШАХ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:

Новосадски шаховски клуб
Новосадски дечји шаховски клуб "Шахматни кружок"
Шаховски клуб ''Југовић''
ШАХОВСКИ КЛУБ ''КРАЉИЦА-ПТТ''
Раднички шаховски клуб ''Детелинара''
Шаховски клуб ''Ченејац''
Шаховскиклуб "Дневник" из Новог Сада
Шаховски клуб ''Буковац''
Шаховски клуб ''Пензионер''
Шах клуб "Бубамара"
ШАХ
БОДИ БИЛДИНГ

1.
УКУПНО:

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС СПОРТСКИ КЛУБ "ШИПКА"
БОДИ БИЛДИНГ
ПЛЕС

1
2
УКУПНО:

ПЛЕСНИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА ДЕНС“
ПЛЕСНИ КЛУБ "MASTER DANCE"
ПЛЕС
САВАТЕ

1.

Савате клуб ''ВОЈВОДИНА''

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
700.000,00
450.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
1.700.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
350.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
2.950.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
600.000,00
500.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
2.650.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
800.000,00
800.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
400.000,00
100.000,00
500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00
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УКУПНО:

САВАТЕ
СПОРТСКИ АУТО МОТО

1.
2.
УКУПНО:

АУТО МОТО КАРТИНГ СПОРТСКИ КЛУБ "VITALON-GROUP"
АУТО СПОРТСКИ КЛУБ “PETRO MAX“
СПОРТСКИ АУТОМОТО
ЏИУ-ЏИЦУ

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ РЕАЛНОГ АИКИДОА ФУТОГ
АИКИДО И ЈУ ЈУТСУ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
ЈУ ЈУТСУ КЛУБ "СТУДЕНТ"
КЛУБ РЕАЛНОГ АИКИДОА И ЈУ-ЈУТСУ “НОВИ САД“
ЏИУ-ЏИЦУ
ФИТНЕС
БОЋАЊЕ

1.

УКУПНО
1.

Боћарски клуб ''Војводина''

БОЋАЊЕ
Фитнес клуб "ЛИМАН"
ПЛАНИНАРСТВО

1.
УКУПНО:

Планинарско-смучарско друштво "Железничар" Нови Сад
ПЛАНИНАРСТВО:
САМБО

3.
УКУПНО:

СПОРТСКИ КЛУБ ''СПОРТИКУС“
САМБО

300.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
400.000,00
400.000,00
800.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
750.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
300.000,00

300.000,00
200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
100.000,00
100.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
450.000,00
450.000,00

3. ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ И НЕПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ
1.
УКУПНО:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УКУПНО:

1.
2.
УКУПНО:

1.
2.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "СПИН"
ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ:
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Инвалидска стрељачка дружина "Стрелац-Нови Сад"
Друштво за спорт и рекреацију инвалида рада "ФРУШКА ГОРА" Нови
Сад
Спортско-рекреативни клуб "Глобус"- за особе са инвалидитетом
Друштво за спорт и рекреацију инвалида рада "Бачка" Нови Сад
Друштво за спорт и рекреацију војних инвалида "Борац"
Друштво за спорт и рекреацију инвалида "Лиман" Нови Сад
Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица "27.ЈУЛИ" – Футог
Друштво за спорт и рекреацију "БОЉИ ЖИВОТ" инвалида у колицима и
осталих Нови Сад
Спортско друштво глувих "Полет"
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
2.200.000,00
2.200.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
350.000,00
350.000,00
350.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
2.490.000,00

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
(СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ)
Друштво за спорт и рекреацију слепих и слабовидих "Луј Брај" Нови
Сад

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
250.000,00

Шаховски клуб слепих ''АН ПАСАН''
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ)
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
(СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА)
СПОРТСКО ДРУШТВО ''МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ – Учешће на државном
Првенству специјалне олимпијаде Србије у женској кошарци
СПОРТСКО ДРУШТВО ''МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ – Рекреација ''Велико срце''

250.000,00
500.000,00
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
150.000,00
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150.000,00

УКУПНО:

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА)

300.000,00

4. ГРАДСКИ ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗИ

САВЕЗИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
УКУПНО:

Градски спортски савез Новог Сада- Редовне активности савеза у 2019
Градски спортски савез Новог Сада – ''СПОРТ У МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА''
Градски спортски савез Новог Сада – Школица спорта
"СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА" - Редовне активности
савеза у 2019
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА - Редовне активности савеза
у 2019
Одбојкашки савез Новог Сада - Редовне активности савеза у 2019
''ГРАДСКИ СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ НОВОГ САДА'' - Редовне
активности савеза у 2019
Кошаркашки савез Нови Сад –''НСМК ЛИГА 2019''
Кошаркашки савез Нови Сад - Редовне активности савеза у 2019
Кошаркашки савез Нови Сад – Турнири 2019
Савез за спорт и рекреацију инвалида града, Нови Сад - Редовне
активности савеза у 2019
Савез за спорт и рекреацију инвалида града, Нови Сад- Тренажнотакмичарске активности Савеза у 2019
БОДИ БИЛДИНГ ФИТНЕС И АЕРОБИК САВЕЗ НОВОГ САДА - Редовне
активности савеза у 2019
ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД – Годишњи програм савеза у
2019
ГРАДСКИ
РУКОМЕТНИ
САВЕЗ
НОВИ
САД
–
Организација
НОВОСАДСКЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ У МИНИ РУКОМЕТУ 2019
ЈУ ЈУТСУ САВЕЗ НОВОГ САДА - Редовне активности савеза у 2019
КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ САДА - Редовне активности савеза у 2019
САВЕЗИ

5. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
200.000,00
600.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
18.700.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

1.

СПОРТСКО ДРУШТВО “РАДНИЧКИ“

1.000.000,00

2.

СПОРТСКО ДРУШТВО "ПАНОНИЈА"

540.000,00

3.

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ДРУШТВО "НАДА-ТРЕЋЕ ДОБА"

400.000,00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТА ЗА СВЕ "ДЕККА СПОРТ"
Фудбалски клуб “Јуниор Петроварадин“
КОЊИЧКИ КЛУБ "ПЕТРАС"
РОНИЛАЧКИ КЛУБ “СХИП“
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ "СПОРТИСИМО ФИТ"
Удружење Спорт за све "Релакс"
Спортско удружење за рекреацију и кинезитерапију "БАЛАНС"
Планинарско друштво "НАФТАШ", Нови Сад
Новосадско друштво спорта за све "Спортинс"
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ "SPORTISIMO KIDS"
Спортски клуб "Биатлон"
Спортско удружење "Фаворит"
Спортско удружење Спорт Мастер
МОТОНАУТИЧКИ КЛУБ "МОТОЏЕТ"
"УДРУЖЕЊЕ ЗА СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ РАДНИКА
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ"
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ "CROSSFIT NS"
Коњички клуб Граничар
Спортски клуб ''Спортикус''
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СУПЕР АКТИВАН"
УДРУЖЕЊЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "МАЈКИЋ"

320.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
280.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00

19.
20.
21.
22.
23.
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150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

24.
УКУПНО:

ПЛЕСНИ КЛУБ "NEO-DANCE" НОВИ САД
РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

100.000,00
6.350.000,00

6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ НОСИОЦА ТАКМИЧЕЊА
ИЛИ МАНИФЕСТАЦИЈА

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈА

ВРЕМЕ
ОДРЖАВА
ЊА
децембар

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

1

СОКОЛСКО ДРУШТВО
''ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД

10. Меморијални турнир
''Лаза Крстић и Марица
Џелатовић''

2

"НОВОСАДСКИ МАРАТОН" Нови
Сад

Новосадски маратон (27.)
и 26. Новосадски
полумаратон

март –
октобар

1.000.000,00

3

Планинарско-смучарско друштво
"Железничар" Нови Сад

''42. Планинарски
маратон на Фрушкој
гори''

април

1.000.000,00

4

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ ЦЕНТАР
НОВОСАДСКИ САЈАМ"

''Међународни препонски
куп - Сајам коњарства
2019''

септембар
- октобар

600.000,00

5

Рвачки клуб ''Нови Сад''

Меморијални турнир
''Јован Богић Пуфика''

августоктобар

600.000,00

6

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ
НОВИ САД

Учешће на
Међународном
рукометном турниру DOCUP 2019

април-мај

600.000,00

7

Одбојкашки клуб Војводина

Меморијал
Жарка
Петровића Жарета 2019

септембар
- октобар

500.000,00

8

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО
КЛУБ ''СЛАВИЈА“

Меморијални турнир
''Светозар Михајловић –
Дража 2019''

септембар

500.000,00

9

Спортски клуб "MERIDIANA"

SERBIA F5 FUTURES

септембар

500.000,00

10

КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ САДА

мај

500.000,00

11

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ
НОВИ САД

јун - јул

500.000,00

12

Рукометни клуб ''Растимо''

април - мај

450.000,00

13

РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ"

Међународни карате
турнир ''Дунав куп – Нови
Сад опен 2019''
13. Међународни турнир
рукомета на песку –
''НОВИ САД 2019''
Међународни турнир у
рукомету и мини
рукомету ''РАСТИМО
2019’’ – Трофеј Града
Новог Сада
Хуманитарни турнир у
Мини рукомету ''Гол за
осмех 2019''

децембар

450.000,00

14

Рукометни клуб ''Југовић''

Организација
Међународног
рукометног турнира
Градова побратима

мај-јун

400.000,00

15

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ВЕЛО''

20. Међународна
јуниорска бициклистичка
трка ''Трофеј Сајамског
града''

мај

300.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

1.000.000,00

16

ЈУ ЈУТСУ САВЕЗ НОВОГ САДА

Међународни ју јутсу
турнир ''Србија опен –
Нови Сад 2019''

април

300.000,00

17

Васкршњи турнир 2019

март

300.000,00

18

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''НОВИ
САД''
Карате клуб ''Маваши''

јул-октобар

300.000,00

19

Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА"

''Куп Новог Сада 2019''

октобар

280.000,00

20

Пливачки клуб "Војводина"

Међународни ускршњи
пливачки митинг 2019

март

250.000,00

21

Пливачки клуб "НОВИ САД"

Међународни пливачки
митинг ''Змај 2019''

22.

Кошаркашки клуб ''КАДЕТ''

''XXVII Меморијални КУП
ДЕМШАР 2019’’

23.

Џудо клуб "Војводина"

Џудо турнир ''Војводина
2019''

24.

Клуб ритмичке гимнастике
РИТМИКА

Осми међународни
турнир у ритмичкој
гимнастици ''Трофеј
Новог Сада 2019''

25.

СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ПАНОНИЈА"

26.

17.Куп пријатељства

200.000,00
мај
септембар

200.000.00

новембар

200.000,00

март

200.000,00

5.Међународно отворено
Првенство града Новог
Сада за јуниоре и
јуниорке

април

200.000,00

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА 2011"

5.Међународно отворено
првенство града Новог
Сада за кадете и
кадеткиње

април

200.000,00

27.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПЕТАР
ПУАЧА“

Трећи Међународни
трофеј за младе

јун

200.000,00

28.

Клизачки клуб "Војводина"

Отворено првенство
Града Новог Сада у
уметничком клизању –
''Нови Сад на леду 2019''

29.

Кајак кану клуб "Лиман"

Мајски кајакашки ''Куп
Новог Сада 2019''

30.

ТЕНИС КЛУБ "ПЕТАР МИШИЋ"

11.Јубиларни меморијал
''Петар Мишић''

31.

Атлетски клуб "Борац" са Клисе

''Од школске клупе до
атлетске стазе''

150.000,00
децембар
април-мај

100.000,00

април

100.000,00

април-мај

100.000,00

УКУПНО:

12.180.000,00

УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ

208.960.000,00

II. Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада је
извршила бодовање наведених спортских организација на основу критеријума из бодовне листе која је саставни
део Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17). Критеријуми се
односе на ранг гране спорта према националној категоризацији спорта, ранг такмичења, број такмичарских екипа
у редовним системима такмичења (сви узрасти), број регистрованих спортиста и процену важности поднете
пријаве за развој спорта. У табели 6. Mанифестацијe од посебног значаја за Град Нови Сад наведени су
традиционални турнири и манифестације спортских организација из тач. 1, 2, 3, 4 и 5. чије се организовање
финансира у оквиру годишњег програма за 2019. годину.
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III. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-ПА: Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезимаи рекреативни спорт, са позиције 439 - Дотације невладиним
организацијама - економска класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и
примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2019. годину са позиције 439.01 – Дотације
осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 409.341.830,00 динара.
IV.
У случају када се носиоцу програма за реализацију одобреног годишњег програма доделе мања
средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре
закључења уговора о реализовању годишњег програма усклади финансијски план програма и план реализације
програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма,
и да достави Градској управи допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених
средстава.
V. Средства за реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог
решења и уговора о реализовању годишњег програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину
сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,ср
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2019-11-II
Дана:31.01.2019.године
НОВИ САД

На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16), на предлог Комисије за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско Веће Града Новог
Сада на 215.седници одржаној 31.01.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се годишњи програми за предшколски и школски спорт на територији Града
Новог Сада за 2019. годину и утврђује се укупан износ средстава од 20.250.000,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће годишње програме:
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС

РЕДНИ
БРОЈ

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1.

Спортско удружење ''Супер
активан''

2.

УКУПНО:

НАЗИВ ПРОГРАМА
ДОТАЦИЈА

Савез за школски спорт
града Новог Сада

''VIII Вртићијада''

250.000,00

Школски спорт темељ за развој
свестране личности у 2019. години''Спорт у школе и школска спортска
такмичења''

20.000.000,00

ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

20.250.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0002-ПА: Подршка предшколском и школском
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спорту са позиције 440 - Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481, извор
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и
омладину за 2019. годину са позиције 440.01 – Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто
4819 у износу од 23.000.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада не остварују у планираном износу, средства
за реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења могу се утврдити и у мањем износу.
IV. Средства за реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог
решења и уговора о реализовању годишњег програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину
сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,ср
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2019-12-II
Дана:31.01.2019.године
НОВИ САД

На основу члана 14. став 3. Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има предшколска
установа и основна школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/14, 69/14, 30/15, 44/15, 81/16, 68/17 и 59/18), а у вези
Решења о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорт на територији Града Новог Сада број: 66- 1/201812-II од 31. јануара 2019. године, на предлог Градске управе за спорт и омладину, Градско веће Града Новог Сада на 218
седници од 11.фебруара 2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА (ФИСКУЛТУРНИХ САЛА)
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКИ СПОРТ ТЕМЕЉ ЗА РАЗВОЈ
СВЕСТРАНЕ ЛИЧНОСТИ У 2019. ГОДИНИ -''СПОРТ У ШКОЛЕ И ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА'' ЗА ДЕЦУ
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 6 ДО 14 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОД ОД 05. ФЕБРУАРА ДО 23. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
I. Овим решењем утврђује се распоред коришћења непокретности школских објеката (фискултурних сала) на
територији Града Новог Сада, за реализовање програма Школски спорт темељ за развој свестране личности у 2019.
години - ''Спорт у школе и школска спортска такмичења'' за децу школског узраста од 6 до 14 година, за период од 05.
фебруара до 23. децембра 2019. године на следећи начин:

1.

Фискултурна сала

2.

Фискултурна сала

Основна школа ''Јожеф Атила'', адреса: Нови Сад,
Шарпланинска број 28
уторак
четвртак
12.30-13.15 часова, деца
12.30-13.15 часова, деца I и II разред,
I и II разред, терен 1-развојне
терен 1-развојне вежбе и кoрективна
гимнастика
вежбе и корективна гимнастика
18.30-19.15 часова, деца III и IV
18.30-19.15 часова, деца III и IV
разред, терен 2-развојне вежбе и
разред, терен 2-развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
19.30-20.15 и 19.45-20.30 часова,
19.30-20.15 и 19.45-20.30 часова,
деца V-VIII разреда - фудбал и
деца V-VIII разреда - фудбали
рукомет
рукомет
Основна школа ''Десанка Максимовић'', адреса: Футог,
Царице Милице број 1
уторак
Четвртак
12.15-13.00 часова, деца I и II
12.15-13.00 часова, деца
разред - развојне вежбе и
I и II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
17.45-18.30 часова, деца III и IV
17.45-18.30 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
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18.30-19.15 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка
3.

Фискултурна сала

4.

Фискултурна сала

5.

Фискултурна сала

6.

Фискултурна сала

Основна школа ''Милош Црњански'', адреса: Нови Сад,
Анђе Ранковић број 2
уторак
Петак
12.00-12.45 часова, деца I и II
12.00-12.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
12.45-13.30 часова, деца III и IV
12.45-13.30 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред-развојне вежбе и корективна
корективна гимнастика
гимнастика
понедељак - 19.15-20.00 часова,
19.15-20.00 часова, деца V-VIII
деца V-VIII разреда - кошарка
разреда - кошарка
Основна школа ''Људовит Штур'', адреса: Кисач,
Железничка број 3
уторак
Четвртак
18.00-18.45 часова, деца I и II
18.00-18.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
18.50-19.35 часова, деца III и IV
18.50-19.35 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
19.40-20.25 часова, деца V-VIII
19.40-20.25 часова, деца V-VIII
разреда - атлетика
разреда -атлетика
Основна школа ''Марија Трандафил'', адреса: Ветерник,
Паунова број14
уторак
четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II
19.00-19.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
кинезитерапија
кинезитерапија
20.00-20.45 часова, деца III и IV
20.00-20.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
21.00-21.45 часова, деца V-VIII
21.00-21.45 часова, деца V-VIII
разреда -кошарка
разреда -кошарка
Основна школа ''Јован Поповић'', адреса: Нови Сад,
Раваничка број 2
уторак
четвртак
12.20-13.05 и 13.10-13.55 часова,
12.20-13.05 и 13.10-13.55 часова,
деца I и II разред - развојне вежбе и
деца I и II разред -развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
13.15-14.00 часова, деца III и IV
13.15-14.00 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
12.30-13.15 часова, деца V-VIII
12.30-13.15 часова, деца V-VIII
разреда - стони тенис
разреда - стони тенис
Основна школа ''Жарко Зрењанин'', адреса: Нови Сад,
Булевар Деспота Стефана број 8

7.
Фискултурна сала

8.

18.30-19.15 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка

понедељак и среда 19.10-19.55
часова, деца I и II разред - развојне
вежбе и корективна гимнастика
уторак и петак - 13.10-13.55 часова,
деца III и IV разред - развојне
вежбе икорективна гимнастика
уторак и четвртак 19.10-19.55
часова, деца V-VIII разреда кошарка

понедељак и среда 19.10-19.55
часова, деца I и II разред - развојне
вежбе и корективна гимнастика
уторак и петак - 13.10-13.55 часова,
деца III и IV разред - развојне вежбе
и корективна гимнастика
уторак и четвртак - 19.10-19.55
часова, деца V-VIII разреда кошарка

Основна школа ''Свети Сава'', адреса: Руменка,
Јован Јовановић Змаја број 24
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Фискултурна сала

9.

Фискултурна сала

четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
19.45-20.30 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
20.30-21.15 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка

Основна школа ''Душан Радовић'', адреса: Нови Сад,
Ченејска број 61 (+ темеринска зграда)
уторак
четвртак
13.00-14.00 часова, деца I и II
13.00-14.00 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
12.00-13.00 часова, деца III и IV
12.00-13.00 часова, деца III и IV
разред-развојне
вежбе
и
разред-развојне вежбе и корективна
корективна гимнастика
гимнастика
19.15-20.00 часова, деца V-VIII
19.15-20.00 часова, деца V-VIII
разреда -кошарка и одбојка
разреда - кошарка и одбојка
Основна школа ''Коста Трифковић'', адреса: Нови Сад,
Берислава Берића број 2

10.

Фискултурна сала

среда
12.25-13.10 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
13.15-14.00 часова, деца III и IV
разред-развојне
вежбе
и
корективна гимнастика
уторак и четвртак - 19.15-20.00
часова, деца V-VIII разреда кошарка

петак
12.25-13.10 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
13.15-14.00 часова, деца III и IV
разред-развојне вежбе и корективна
гимнастика
уторак и четвртак - 19.15-20.00
часова, деца V-VIII разреда кошарка

Основна школа ''Васа Стајић'', адреса: Нови Сад,
Војводе Книћанина број 12б

11.

Фискултурна сала

уторак
19.00-20.00 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
20.00-21.00 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
21.00-22.00 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка

четвртак
19.00-20.00 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
20.00-21.00 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
21.00-22.00 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка

Основна школа ''Доситеј Обрадовић'', адреса: Нови Сад,
Филипа Филиповића број 3

12.
Фискултурна сала

13.

уторак
19.00-19.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
19.45-20.30 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
20.30-21.15 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка

среда и петак - 12.30-13.15 часова,
деца I и II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
среда и петак - 13.15-14.00 часова,
деца III и IV разред - развојне
вежбе икорективна гимнастика
уторак и четвртак -19.15-20.00
часова, деца V-VIII разреда одбојка

среда и петак - 12.30-13.15 часова,
деца I и II разред -развојне вежбе и
корективна гимнастика
среда и петак - 13.15-14.00 часова,
деца III и IV разред - развојне вежбе
и корективна гимнастика
уторак и четвртак -19.15-20.00
часова, деца V-VIII разреда одбојка

Основна школа ''Иво Лола Рибар'', адреса: Нови Сад,
Краљевића Марка број 2а
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Фискултурна сала

среда и петак 12.30-13.15 часова,
деца I и II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
среда и петак 13.15-14.00 часова,
деца III и IV разред - развојне
вежбе и корективна гимнастика
уторак и четвртак -19.15-20.00
часова, деца V-VIII разреда - стони
тенис

среда и петак 12.30-13.15 часова,
деца I и II разред -развојне вежбе и
корективна гимнастика
среда и петак 13.15-14.00 часова,
деца III и IV разред - развојне вежбе
и корективна гимнастика
уторак и четвртак - 19.15-20.00
часова, деца V-VIII разреда - стони
тенис

Основна школа ''Никола Тесла'', адреса: Нови Сад,
Футошки пут број 25

14.

Фискултурна сала

15.

Фискултурна сала

16.

Фискултурна сала

17.

Фискултурна сала

18.

Фискултурна сала

уторак 11.55-12.40 часова, деца I и
II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
четвртак 11.55-12.40 часова, деца
III и IV разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
петак - 11.55-12.40 часова, деца VVIII разреда - стони тенис

уторак 12.40-13.25 часова, деца I и
II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
четвртак 12.40-13.25 часова, деца
III и IV разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
петак - 12.40-13.25 часова, деца VVIII разреда - стони тенис

Основна школа ''Петефи Шандор'', адреса: Нови Сад,
Боре Продановића број 15а
уторак
четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II
19.00-19.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.00-20.45 часова, деца III и IV
20.00-20.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
21.00-21.45 часова, деца V-VIII
21.00-21.45 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка
разреда - одбојка
Основна школа ''Лаза Костић'', адреса: Ковиљ,
Лазе Костића број 42
уторак
четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II
19.00-19.45 часова, деца I и II
разред-развојне
вежбе
и
разред-развојне вежбе и корективна
корективна гимнастика
гимнастика
19.45-20.30 часова, деца III и IV
19.45-20.30 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.30-21.15 часова, деца V-VIII
20.30-21.15 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка
разреда -одбојка
Основна школа ''22. Август'', адреса: Буковац,
Трг жртава геноцида број 1
уторак
четвртак
18.00-18.45 часова, деца I и II
18.00-18.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
19.00-19.45 часова, деца III и IV
19.00-19.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.00-20.45 часова, деца V-VIII
20.00-20.45 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка
разреда - одбојка
Основна школа ''Вук Караџић'', адреса: Нови Сад,
Радоја Домановића број 24
уторак
среда
11.35-12.20 часова, деца I и II
11.35-12.20 часова, деца I и II
разред-развојне
вежбе
и
разред-развојне вежбе и корективна
корективна гимнастика
гимнастика
12.25-13.10 часова, деца III и IV
12.25-13.10 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
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13.15-14.00 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка
19.

Фискултурна сала

20.

Фискултурна сала

13.15-14.00 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка

Основна школа ''Иван Гундулић'', адреса: Нови Сад,
Гундулићева број 9 (+ зграда на Ченеју)
уторак
четвртак
11.45-12.30 (17.00-17.45) + Ченеј
11.45-12.30 (17.00-17.45) + Ченеј
18.00-18.45 часова, деца I и II
18.00-18.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
12.30-13.15 (17.45-18.30) + Ченеј
12.30-13.15 (17.45-18.30) + Ченеј
19.00-19.45 часова, деца III и IV
19.00-19.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред -развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
19.45-20.30 часова + Ченеј 20.0019.45-20.30 часова+ Ченеј 20.0020.45, деца V-VIII разреда 20.45, деца V-VIII разреда рукомет+одбојка (Ченеј)
рукомет+одбојка (Ченеј)
Основна школа ''Светозар Марковић Тоза'' адреса: Нови Сад, Јанка Чмелика број
89
уторак
четвртак
19.15-20.00 часова, деца I и II
19.15-20.00 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.00-20.45 часова, деца III и IV
20.00-20.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.45-21.30 часова, деца V-VIII
20.45-21.30 часова, деца V-VIII
разреда - кошарка
разреда - кошарка
Основна школа ''Јован Јовановић Змај'', адреса: Сремска Каменица, Школска
број 3

21.

Фискултурна сала

22.

Фискултурна сала

23.

Фискултурна сала

понедељак и четвртак 12.45-13.30 +
Лединци уторак, четвртак 16.0016.45 часова, деца I и II разред развојне вежбе и корективна
гимнастика
уторак и четвртак 19.30-20.15 +
Лединци 16.45-17.30 часова, деца
III и IV разред-развојне вежбе и
корективна гимнастика
уторак и четвртак 20.15 -21.00 +
Лединци 17.30-18.15 часова, деца
V-VIII разреда - одбојка

понедељак и четвртак 12.45-13.30 +
Лединци уто, четвртак 16.00-16.45
часова, деца I и II разред-развојне
вежбе и корективна гимнастика
уторак и четвртак 19.30-20.15 +
Лединци 16.45-17.30 часова, деца III
и IV разред-развојне вежбе и
корективна гимнастика
уторак и четвртак 20.15-21.00 +
Лединци 17.30-18.15 часова, деца
V-VIII разреда - одбојка

Основна школа ''Прва војвођанска бригада'', адреса: Нови Сад, Сељачких буна
број 51а
уторак
четвртак
19.45-20.30 часова, деца I и II
19.45-20.30 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.30-21.15 часова, деца III и IV
20.30-21.15 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
21.15-22.00 часова, деца V-VIII
21.15-22.00 часова, деца V-VIII
разреда - рукомет
разреда - рукомет
Основна школа ''Ђура Јакшић'', адреса: Каћ,
Краља Петра I број 19
уторак
четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II
19.00-19.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
19.45-20.30 часова, деца III и IV
19.45-20.30 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
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20.30-21.15 и 12.45-13.30 часова,
деца V-VIII разреда - рукомет и
одбојка
24.

Фискултурна сала

25.

Фискултурна сала

26.

Фискултурна сала

27.

Фискултурна сала

Основна школа ''Иво Андрић'', адреса: Будисава,
Школска број 3
уторак
четвртак
10.30-11.15 (13.30-14.15) часова,
10.30-11.15 (13.30-14.15) часова,
деца I и II разред-развојне вежбе и
деца I и II разред-развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
19.00-19.45 часова, деца III и IV
19.00-19.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
20.00-20.45 часова, деца V-VIII
20.00-20.45 часова, деца V-VIII
разреда - карате
разреда - карате
Основна школа ''Алекса Шантић'', адреса: Степановићево, Војводе Путника број
6
уторак
четвртак
15.00-15.45 часова, деца I и II
15.00-15.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
16.00-16.45 часова, деца III и IV
16.00-16.45 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
17.00-17.45 часова, деца V-VIII
17.00-17.45 часова, деца V-VIII
разреда - рукомет
разреда - рукомет
Основна школа ''Бранко Радичевић'', адреса: Нови Сад,
Футошка број 5
уторак
четвртак
11.30-12.15 часова, деца I и II
11.30-12.15 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
12.20-13.05 часова, деца III и IV
12.20-13.05 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
18.30-19.15 часова, деца V-VIII
18.30-19.15 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка
разреда - одбојка
Основна школа ''Ђура Даничић'', адреса: Нови Сад,
Душана Васиљева број 19
уторак
четвртак
13.15-14.00 часова, деца
13.14-14.00 часова, деца I и II
и II
разред-развојне
вежбе
и
разред-развојне вежбе и корективна
корективна гимнастика
гимнастика
19.30-20.15 часова, деца III и IV
19.30-20.15 часова, деца III и IV
разред-развојне
вежбе
и
разред-развојне вежбе и корективна
корективна гимнастика
гимнастика
20.15-21.00 часова, деца V-VIII
20.15-21.00 часова, деца V-VIII
разреда - одбојка
разреда - одбојка
Основна школа ''Соња Маринковић'', адреса: Нови Сад, Пушкинова број 28

28.
Фискултурна сала

29.

20.30-21.15 и 12.45-13.30 часова,
деца V-VIII разреда - рукомет и
одбојка

понедељак и петак 12.30-13.15
часова, деца I и II разред - развојне
вежбе и корективна гимнастика
понедељак и петак 13.15-14.00
часова, деца III и IV разред развојне вежбе и корективна
гимнастика
уторак 20.15-21.00 часова, деца VVIII разреда - стони тенис

понедељак и петак 12.30-13.15
часова, деца I и II разред - развојне
вежбе и корективна гимнастика
понедељак и петак 13.15-14.00
часова, деца IIIи IV разред-развојне
вежбе и корективна гимнастика
петак 20.15-21.00 часова, деца VVIII разреда - стони тенис

Основна школа ''Михајло Пупин'', адреса: Ветерник,
Краља Александра број 38
уторак
четвртак
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Фискултурна сала

30.

Фискултурна сала

31.

Фискултурна сала

32.

Фискултурна сала

33.
Фискултурна сала
34.
Фискултурна сала

35.
Фискултурна сала

18.45-19.30 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
19.30-20.15 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
20.15-21.00 часова, деца V-VIII
разреда - рукомет

18.45-19.30 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
19.30-20.15 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
20.15-21.00 часова, деца V-VIII
разреда - рукомет

Основна школа ''Вељко Петровић'', адреса: Бегеч,
Краља Петра I број 36
уторак
четвртак
11.00-12.00 часова, деца I и II
11.00-12.00 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
12.00-13.00 часова, деца III и IV
12.00-13.00 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
18.00-19.00 часова, деца V-VIII
18.00-19.00 часова, деца V-VIII
разреда -рукомет
разреда -рукомет
Основна школа ''Вељко Влаховић'', адреса: Шангај,
Улица VIII број 2
среда
петак
14.00-14.45 часова, деца I и II
14.00-14.45 часова, деца I и II
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
15.30-16.15 часова, деца III и IV
15.30-16.15 часова, деца III и IV
разред - развојне вежбе и
разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика
корективна гимнастика
14.45-15.30 часова, деца V-VIII
14.45-15.30 часова, деца V-VIII
разреда - фудбал
разреда - фудбал
ШОСО ''Милан Петровић'', адреса: Нови Сад,
Браће Рибникара број 32
уторак
среда
11.30-12.15 часова, елементи
11.30-12.15 часова, елементи
спортова
спортова
12.30-13.15 часова, елементи
12.30-13.15 часова, елементи
спортова
спортова
Основна школа ''Мирослав Антић'', адреса: Футог,
Раде Кончара број 2
уторак
четвртак
20.30-21.15 часова, деца V-VIII
20.30-21.15 часова, деца V-VIII
разреда – одбојка
разреда - одбојка
Основна школа ''Ђорђе Натошевић'', адреса: Нови Сад,
Максима Горког број 54
уторак
четвртак
19.15-20.00 часова, деца V-VIII
19.15-20.00 часова, деца V-VIII
разреда - рукомет
разреда - рукомет
Основна школа ''Јован Дучић'', адреса: Петроварадин, Прерадовићева број 6
уторак
четвртак
19.30-20.15 часова, деца V-VIII
20.00-20.45 часова, деца V-VIII
разреда - џудо
разреда - џудо

II. Непокретности школских објеката (фискултурне сале) у распореду из тачке I. овог решења користиће
школска деца без накнаде, а у циљу промоције спорта за децу школског узраста.
III. Реализација овог решења и међусобна права и обавезе између носиоца програма и школа наведених у
тачки I. овог решења регулисаће се појединачним уговорима, којим ће се уредити безбедност и осигурање школске
деце, улазак и излазак из фискултурних сала, одржавање фискултурних сала и друга питања везана за реализацију
програма из тачке I. овог решења.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,ср
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2019-27-II
Дана: 11.02.2019. године
НОВИ САД

На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13,11/15, 44/16 и 17/17), на предлог Комисије
за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од интереса за Град
Нови Сад у областима омладинског сектора, Градско веће Града Новог Сада на 218. седници одржаној 11.02.2019. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА И ВИСИНИ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ПУТ ДО ОМЛАДИНСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ
ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ – АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ“
I
Овим решењем врши се избор пројекта за реализацију активности у 2019. години којима се остварују циљеви
дефинисани апликацијом Омладинска престоница Европе за 2019. годину, коју је Град Нови Сад поднео Европском
омладинском форуму, и на основу које је Град Нови Сад проглашен за Омладинску престоницу Европе за 2019. годину, и
утврђује висина средстава за одобрени пројекат, из буџета Града Новог Сада.
II
Градско веће Града Новог Сада, након спроведеног јавног конкурса, врши избор пројекта под називом „Пут до
Омладинске престонице Европе 2019. године – активности у 2019. години'', чији је носилац Омладински савез удружења
„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“, као пројекта од значаја за Град Нови Сад, којим ће се у потпуности
реализовати активности предвиђене апликацијом из тачке I. овог решења, и за његову реализацију одобрава средства из
буџета Града Новог Сада у износу од 138.508.000,00 динара.
III
Средства за реализацију пројекта из тачке II. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за
2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) у оквиру Програма 1301 – Програм 14: Развој спорта и
омладине, Пројекат 1301-0010-П:Нови Сад омладинска престоница Европе 2019, на позицији 443 - Дотације невладиним
организацијама - економска класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2019. годину на позицији 443.01. – Дотације осталим
непрофитним институцијама, синтетички конто 4819.
IV
Омладинском савезу удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ као носиоцу пројекта
одобрена средства преносиће се на основу уговора о реализацији активности из тачке II. овог решења.
Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између Омладинског савеза удружења „Нови Сад омладинска
престоница Европе – ОПЕНС“ и Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе.
V
Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ дужан је да у року од 30 дана
од дана реализације активности из тачке II. овог решења поднесе Градској управи за спорт и омладину – Канцеларији за
младе извештај о реализацији активности из тачке II. овог решења, са одговарајућом документацијом.
VI
За реализацију овог решења задужује се Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе.
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VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,с.р

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2019-13-II
Дана: 11.02.2019. године
НОВИ САД
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На основу члана 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског
сектора на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 22/19), и члана 67. тачка
48. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 239. седници од 28.05. 2019. године, доноси
ПРОГРАМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
ПЕРИОД 2019 – 2022. ГОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
I. Овим програмом утврђују се активности на реализацији Локалног акционог плана политике за
младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/19) (у
даљем тексту: ЛАП) које ће се реализовати у 2019. години путем програма и пројеката који имају за циљ
активно учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе,
информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих,
подстицање и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања
и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих, одрживог
развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и других активности и области
од значаја за младе.
II. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2019. годину
за дотације невладиним организацијама у оквиру Програма 14: Развој спорта и омладине (шифра 1301) којим
ће се финансирати програмска активност ПА: Спровођење омладинске политике (шифра 1301-0005) у
укупном износу од 24.611.576,00 динара и то:
- износ од 23.600.000,00 динара из буџета Града Новог Сада (ИФ 01-Приход из буџета)
-износ од 1.011.576,00 динара из неутрошених средстава претходних година (ИФ 13-Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година).
III. Средства из тачке 2. овог програма у износу од 20.000.000,00 динара распоредиће се за
имплементацију, мониторинг и евалуацију програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере
дефинисане ЛАП-ом:
1) Програми и пројекти којима се остварују циљеви дефинисани ЛАП-ом из следећих области:
- Програми и пројекти из области Образовање младих који за циљ имају: обезбеђивање услова за развој
компетенција потребних за активно укључивање више младих у друштво, запошљавање и даље образовање,
кроз квалитетне програме неформалног образовања и омладинског рада који прате потребе младих;
подстицање развоја ваннаставних активности у школама и факултетима кроз сарадњу установа формалног
образовања и удружења младих и за младе; промоцију науке и истицање значаја образовања за друштвену
заједницу, подршку програмима радне праксе кроз међусекторску сарадњу (владин, цивилни и привредни
сектор).
- Програми и пројекти из области Запошљавање младих који за циљ имају: информисање и подстицање
младих да унапређују знања и вештине запошљивости, са посебним акцентом на повећање обухвата младих
људи, а посебно младих из осетљивих група; подизање капацитета младих за ефикасно
управљање каријером кроз едукације, кампање и развој програма каријерног вођења и саветовања;
континуирано спровођење активности којима се доприноси популаризацији предузетништва младих и свих
облика самозапошљавања и фриленсинга, кроз промоцију примера добре праксе младих предузетника и
савремених облика самозапошљавања у областима као што су „креативна индустрија“ и ИКТ индустрија.
- Програми и пројекти из области Здравље младих који за циљ имају: у сарадњи са здравственим
институцијама подстицање програма унапређења и заштите менталног здравља кроз директну подршку
младима; едуковање младих о штетности употребе психоактивних супстанци кроз креирање иновативних
превентивних програма; повећање нивоа знања младих о репродуктивном здрављу кроз едукацију
иновативним каналима комуникације, који су пријемчиви и доступни младима; развијање знања и вештина
младих о здравим стиловима живота кроз пружање информација и директне услуге за младе и повећање
доступности примарне здравствене заштите за младе из посебно осетљивих група кроз информисање и
подршку младима.
- Програми и пројекти из области Култура и слободно време младих који за циљ имају: развијање
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организационе капацитете удружења за младе и удружења младих која се баве културом, кроз едукативне
програме, програме мобилности и програме организационог развоја; подршку програмима културе који
активно укључују младе, кроз пројекте у чијој реализацији учествују млади; подстицање квалитетно
провођеног слободног времена младих повећањем видљивости програма који обезбеђују квалитетно
провођење слободног времена.
- Програми и пројекти из области Волонтирање и активизам младих који за циљ имају: повећање систематски
утицај на успостављање подстицајног окружења за волонтирање и активизам код младих кроз промоцију
вредности и добробити волонтирања и активизма за појединца и заједницу; омогућавање континуиране
системске подршке организацијама и институцијама да креирају и реализују квалитетне волонтерске
програме који прате принципе волонтерског управљања, развијање програма едукације младих за стицање
вештина и знања за активно учешће у друштву и волонтирање.
- Програми и пројекти из области Безбедност младих који за циљ имају: унапређивање безбедносне културе
младих кроз рад са удружењима; унапређивање степена информисаности младих о узроцима, појавним
облицима и последицама безбедносних ситуација и ризика; унапређење знања и развијање вештина младих
у области безбедности; подстицање отварања саветовалишта за помоћ жртвама насиља; израду локалног
стратешког документа за безбедност младих
- Програми и пројекти из области Информисање младих који за циљ имају: развијање инфраструктурне и
кадровске услове за омладинске инфо центре и омладинске инфо раднике како би се подстицао квалитет
информација, њихова сигурност и доступност правовремених и проверених информација за младе; повећање
нивоа информисаности младих о мoгућнoстима и начинима зaпoшљaвaња и личног усавршавања, као
мoгућнoстима зa мoбилнoст и квaлитeтниje прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa кроз механизме информисања
прилагођене; повећање нивоа информационе и медијске писмености младих и омогућавање адекватног
приступа и знања за коришћење нових технологија и интернета код осетљивих група младих младима.
- Програми и пројекти из области Млади у заштити животне средине и одрживом развоју који за циљ имају:
омогућавање стицања практичних знања која се спроводе у циљу побољшања стања животне средине и
обезбеђивање подршке за примену знања и запошљавање младих у овим областима; промовисање
неформалног образовања из области заштите животне средине и одрживог развоја информисањем о
програмима који се нуде и то на начин који је пријемчив младима; повећање активног учешћа младих у
области заштите животне средине и одрживог развоја у процесима доношења одлука и оснаживање и
обучавање младих да се укључе у развој јавних политика усмерених на заштиту животне средине и одрживи
развој; подизање капацитета удружења младих и удружења за младе који се баве овом области кроз
едукативне програме, и подстицање умрежавања удружења кроз заједничко спровођење пројеката са
образовним институцијама
- Програми и пројекти из области Социјална политика према младима који за циљ имају: повећање нивоа
информисаности младих о услугама које се реализују на локалном нивоу и успостављање механизама
информисања младих о услугама које могу користити, посебно младих из маргинализованих група;
подстицање умрежавања организација и институција које се баве пружањем социјалних услуга према
младима; подстицање развоја волонтерских програма пре свега у институцијама социјалне заштите и
удружењима кроз едукације и подршку из области волонтерског менаџмента; подстицање развоја
превентивне подршке и примарне заштите кроз јачање подршке саветодавним сервисима за младе
(саветовалишта, СОС телефони, вршњачке едукације...) као подршка одрживости постојећих услуга које
суразвијене кроз раније пројекте; подстицање организовања додатних програма за младе из угрожених група
који више нису корисници система услуга социјалне заштите у процесу успешне инклузије у друштвене
токове; подстицање превенције дискриминације социјално осетљивих група младих кроз истраживања,
инфоримисање и едукацију о узроцима и последицама дискриминације.
2) Програми и пројекти којима се врши мониторинг и евалуација програма и пројеката којима су додељена
средства из буџета Града, а којима се остварују циљеви дефинисани ЛАП-ом.
IV. Средства из тачке 2. овог програма у износу од 4.611.576,00 динара распоредиће се на програме
и пројекте којима се унапређује рад Канцеларије за младе и Oмладинског ОК клуба:
1) У циљу подстицања младих да активно учествују у друштевеним токовима кроз афирмацију и подршку
омладинским активностима, омладинском раду и неформалном образовању Канцеларија за младе ће
самостално или у сарадњи са другим субјектима организовати предавања, семинарe, трибинe, курсеве и
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вршњачке едукације у омладинском ОК клубу ради остваривања права младих на једнаке шансе,
информисања младих, подстицање формалног и неформалног образовања младих, подстицања и
стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих, омладинског предузетништва, изузетних
постигнућа младих и њиховог активизма и из других области од значаја за младе.
2) У циљу обележавања значајних датума и догађаја Канцеларија за младе ће у сарадњи са другим
субјектима реализовати пројекте обележавања значајних датума и догађаја (годишњице оснивања
Канцеларије за младе и Омладинског ОК клуба), израду и дистрибуцију едукативног материјала ради
упознавања младих о раду и активностима, и одржавање и иновирање интернет презентације Канцеларије
за младе (www.kzm.novisad.rs).
V. Овај програм реализују удружења младих и удружења за младе у складу са одредбама Одлуке о
остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 22/19).
VI. Надзор над спровођењем овог програма обавља Градска управа за спорт и омладину Канцеларија за младе.
VII. Градска управа за спорт и омладину-Канцеларија за младе подноси Градском већу Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма.
VIII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2019-46-II
Дана: 28.05.2019. године
НовиСад

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,с.р

На основу члана 13a Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског
сектора на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/19 и 35/19), и члана 67.
тачка 48. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог
Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 254. седници 22. августа 2019. године,
доноси
ПРОГРАМ
ФИНАНСИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019“
I. Пројекат „Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ којим се Град Нови Сад кандидовао код
Европског омладинског форума и на основу којег је проглашен за Европску престоницу младих у 2019.
години (у даљем тексту: Пројекат), финансира се делом из средстава буџета Града Новог Сада, трансфера
од других нивоа власти, као и из других извора.
II. Пројекат је Закључком Владе Републике Србије 05 број 69-3094/2018 („Службени гласник
Републике Србије“, број 42/18) проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију.
III. Пројектом управља Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе –
ОПЕНС“, који је управљао и пројектним циклусом кандидатуре Града Новог Сада за Европску престоницу
младих 2019. године, и који је носилац активности за реализацију Пројекта.
IV.
Финансијским планом Пројекта предвиђено је да укупна висина средстaва за његово
финансирање за период од 2017. године до 2020. године износи 7.301.800,00 евра, а обезбеђују се из буџета
Града Новог Сада, буџета Републике Србије, буџета АП Војводине, као и из донација привредних субјеката,
европских фондова и иностраних амбасада.
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V. Укупно планирана средства за реализацију пројекта у 2019. годину из буџета Града износе:

ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ
1. Буџет Града Новог Сада укупно:
-. трансфери од другог нивоа власти
Републикa Србијa (извор финансирања 07)
- општи приходи и примања буџета
(извор финансирања 01)
УКУПНО:

ИЗНОС СРЕДСТАВА
230.283.000,00

(у динарима )

- 40.275.000,00
- 190.008.000,00
230.283.000,00

VI. Део средстава из тачке V. у износу од 138.508.000,00 динара реализује се путем конкурса, а део
средстава у износу од 51.500.000,00 динара у складу са овим програмом, на основу појединачног акта
Градоначелника, на предлог Градске управе за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска управа).
VII. Средства из тачке V. овог програма обезбеђују се путем дотације у разделу Градске управе у
оквиру Програма 14:Развој спорта и омладине (шифра 1301) за Пројекат П:Нови Сад омладинска престоница
Европе 2019. (шифра 1301-0010).
VIII. Део средстава из тачке V. овог програма у износу од 51.500.000,00 динара користиће се у 2019.
години за намене предвиђене пројектом и то за:

НАМЕНА:

Износ у динарима

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

3.000.000,00

2. Опенс на путу –Street Art Festival

6.700.001,00

3. Startapuj se vol. 2

2.500.000,00

4. Млади људи – Велика дела

4.500.000,00

5. ОПЕНС на путу

6.000.000,00

6. Партиципативно буџетирање конвенција

1.590.000,00

7. Међународни дан студената

1.500.000,00

8. European Week of regions Brussles

2.590.000,00

9. FundCon конгрес

1.152.600,00

10. Избори за Европски парламент - Европски омладински форум

1.000.000,00

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

5.999.999,00

12. Фестивал боја - Међународни дан младих

815.000,00

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

650.000,00

14. Народне пословице

590.000,00

15. Екстерна евалуација ОПЕНС програма

1.000.000,00

16. Креирање Монографије

590.000,00

17. ВОЛОНТИРАМО ЗА НОВИ САД

1.870.600,00

18. ХАЈМО НА ПИКНИК

2.620.800,00

19. „GAMING 4 SOCIAL CHANGE“

2.480.000,00
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20. „СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ ОТВАРАЈУ СВОЈА ВРАТА“

2.851.000,00

21. СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

1.500.000,00

УКУПНО:

51.500.000,00

IX. Захтев за пренос средстава из тачке VIII. овог прогрaма, уз приложену документацију, Омладински савез
удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ доставља Градској управи која врши надзор над
спровођењем Програма.
Пренос средстава врши се на основу захтева који припрема Градска управа у складу са прописима, на основу
валидне документације.
X. Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ обавезује се да поднесе
годишњи финансијски извештај о реализацији пројекта са наративним извештајем путем надлежне Градске управе,
Градском већу Града Новог Сада, до 31. јануара наредне године.
XI. Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2019-62-II
Датум: 22. август 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р

На основу члана 13а Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског
сектора на територији Града Новог Сада (’’Службени лист Града Новог Сада’’, бр. 22/19 и 35/19) и члана
128. став 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), и тачке VI. Програма
финансирања и реализације пројекта “Нови Сад - Европска престоница младих 2019“ Градоначелник Града
Новог Сада доноси
Р ЕШЕЊЕ
I. Одобрава се реализација пројекта “Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ у складу са
Програмом финансирања и реализације пројекта “Нови Сад - Европска престоница младих 2019“, број: 662/2019-62-II oд 22. августа 2019. године, чији је носилац Омладински савез удружења “Нови Сад омладинска
престоница Европе – ОПЕНС за коришћење дела средстава у 2019. години“ за намене предвиђене пројектом:

НАМЕНА:

Износ у динарима

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

3.000.000,00

2. Опенс на путу –Street Art Festival

6.700.001,00

3. Startapuj se vol. 2

2.500.000,00

4. Млади људи – Велика дела

4.500.000,00

5. ОПЕНС на путу

6.000.000,00

6. Партиципативно буџетирање конвенција

1.590.000,00

7. Међународни дан студената

1.500.000,00

8. European Week of regions Brussles

2.590.000,00

9. FundCon конгрес

1.152.600,00

10. Избори за Европски парламент - Европски омладински форум

1.000.000,00

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

5.999.999,00
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12. Фестивал боја - Међународни дан младих

815.000,00

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

650.000,00

14. Народне пословице

590.000,00

15. Екстерна евалуација ОПЕНС програма

1.000.000,00

16. Креирање Монографије

590.000,00

17. ВОЛОНТИРАМО ЗА НОВИ САД

1.870.600,00

18. ХАЈМО НА ПИКНИК

2.620.800,00

19. „GAMING 4 SOCIAL CHANGE“

2.480.000,00

20. „СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ ОТВАРАЈУ СВОЈА ВРАТА“

2.851.000,00

21. СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

1.500.000,00

УКУПНО:

51.500.000,00

II. За спровођење програма из тачке I овог решења утврђена су средства из буџета Града Новог Сада у
укупном износ 51.500.000,00 динара за намене предвиђене пројектом.
III. Пренос средстава из тачке II овог решења вршиће се на основу захтева Омладински савез удружења
“Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ за пренос средстава а који припрема Градска управа
за спорт и омладину у складу са прописима и на основу валидне документације.
IV Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ обавезује се да
поднесе годишњи финансијски извештај о реализацији пројекта са наративним извештајем путем Градске
управе за спорт и омладину, Градском већу Града Новог Сада, до 31. јануара 2020. године.
V. Решење доставити:
-Градској управи за спорт и омладину, Канцеларија за младе
-Градској управи за финансије:
-Сектор за буџет
-Сектор за трезор
- Омладинском савеу удружења “Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2019-66-II
Дана: 30.08.2019. године
Нови Сад
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На основу члана 11. став 7. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19 и 35/19) у складу са Програмом
реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године у 2019. години
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 25/19), а у вези Јавног конкурса за финансирање пројеката којима се подстичу
млади да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинским активностима у складу са
Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године од 14.10.2019. године, на
предлог Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката од интереса за Град Нови Сад у областима
омладинског сектора, Градско веће Града Новог Сада на 285. седници одржаној 05.12. 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, КОЈИМА СЕ
ПОДСТИЧУ МЛАДИ ДА АКТИВНО УЧЕСТВУЈУ У ДРУШТВЕНИМ ТОКОВИМА КРОЗ АФИРМАЦИЈУ И ПОДРШКУ
ОМЛАДИНСКИМ АКТИВНОСТИМА У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ
ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2022. ГОДИНЕ, ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Овим решењем одобравају се пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора,
којима се подстичу млади да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинским
активностима у складу са Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године,
за 2019. годину и утврђује се износ средстава за финансирање реализације пројеката 23 удружења за младе и удружења
младих.
II

Редни број
пријаве

Редни број
унутар области

Редни број

Пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се подстичу млади да активно учествују у
друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинским активностима у складу са Локалним акционим планом
политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године, за 2019. годину су:

Назив удружења

Назив пројекта

Одобрени износ
средстава за
финансирање
пројеката из буџета
Града Новог Сада

Образовање младих
1.

1.

514/кзм

Ресурсни центар за неформално
образовање

Подржимо неформално
образовање у приградским
насељима Новог Сада

2.

2.

523/кзм

СТУДЕНТСКА УНИЈА ФАКУЛТЕТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД СУФТННС

Неформалним образовањем до
нових лидера

260.000,00

170.000,00

430.000,00
Запошљавање младих

3.

1.

527/кзм

Савез Студената Универзитета у
Новом Саду

Мрежа младих предузетника и
предузетница у приградским
насељима

4.

2.

511/кзм

Удружење Ремикс

"Интернет-полигон за
запошљавање и зараду"
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370.000,00

55.000,00

160.000,00

5.

3.

504/кзм

Удружење грађана "Пхралипе Нови
Сад"

6.

4.

498/кзм

Удружење грађана “ДОБИТНИК“

"IT meet up" II

7.

5.

510/кзм

Центар за омладински и друштвени
развој "RES POLIS"

"Креирај свој посао"

8.

6.

528/кзм

УДРУЖЕЊЕ ЗА ОЧУВАЊЕ
ТРАДИЦИЈЕ КОВАЧКОГ ЗАНАТА
БАШ ЧЕЛИК НОВИ САД

Врућ челик

"Едукацијом и акцијом до посла"
220.000,00

230.000,00

150.000,00

1.185.000,00
Здравље младих

9.

10.

11.

1.

2.

3.

509/кзм

САВЕЗ СТУДЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ САВЕЗ СТУДЕНАТА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ
САД

Приручник о здравим стиловима
живота младих

516/кзм

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ТАИ
ЧИ ЧУАН СУН

ТАИЧИ и ЋИ КУНГ - ДРЕВНЕ
ВЕШТИНЕ ЗА ЗДРАВУ МЛАДОСТ

505/кзм

Удружење грађана "Институт за
развој"

Посебно здрави млади

340.000,00

170.000,00

160.000,00

12.

4.

489/кзм

Друштво за борбу против шећерне
болести града Новог Сада

Превентивно-едукативне
кампање са интерактивним
радионицама о здрављу младих,
са посебним освртом о
дијабетесу у 3 основне школе у
Новом Саду под слоганом
"Физичком активношћу и здравом
исхраном победимо дијабетес".

13.

5.

513/кзм

Удружење "Живот као инспирација"

Осмех не штеди-јер здравље
вреди!

14.

6.

492/кзм

Спортско удружење Спорт Мастер

Хоћу Воће

71.576,00

170.000,00

150.000,00

1.061.576,00
Култура и слободно време младих

15.

1.

525/кзм

Ново културно насеље

Курбла - Позитивни млади људи
(Новогодишњи специјал)

180.000,00

16.

2.

519/кзм

"До Ре Ми"

Читам и свирам!

180.000,00

17.

3.

526/кзм

"Центар за културну обнову
Археофутура"

Омладински форум Ентер

125.000,00
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18.

4.

520/кзм

"Центар за истраживање Дунавског
региона"

Кроз прошлост Новог Сада

150.000,00

635.000,00
Волонтирање и активизам младих

19.

1.

521/кзм

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "Youth Fеst"

Омладинко у акцији - "Твој кварт,
твоја ствар!"

290.000,00

290.000,00

Безбедност младих
20.

1.

490/кзм

АУТО СПОРТСКИ КЛУБ “PETRO
MAX“

СМАЊИ ГАС!

190.000,00

190.000,00
Информисање младих

21.

22.

1.

2.

508/кзм

487/кзм

Институт за омладинске политике

"Салаш као потенцијал младих
жена"

УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ,
ТУРИЗАМ И МЕДИЈЕ
"ПЕТРОВАРАДИН МЕДИЈА"

"НИСТЕ САМИ: Кампања која
има за циљ превазилажење
предрасуда према младим
особама са проблемима из
области менталног здравља и
особама са инвалидитетом
повећањем њихове видљивости у
медијима и њиховим
оспособљавањем за изражавање
у online свету"

280.000,00

240.000,00

520.000,00
Мониторинг и евалуација

23.

1.

515/кзм

Мониторинг и евалуација
програма и пројеката којима се
остварују циљеви и мере
дефинисане локалним акционим
планом политике за младе Града
Новог Сада за период 2019 2022. године, за 2019. годину

"Европски омладински центар
Војводине"

300.000,00

300.000,00

Укупно:

III
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4.611.576,00

Удружењима за младе и удружењима младих из тачке II овог решења одобрена средства преносиће се на основу
уговора о реализацији пројекта.
Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између удружења за младе и удружења младих којима су средства
одобрена и Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе.
IV
Удружења из тачке II овог решења дужна су да у року од 30 дана од дана реализације пројекта поднесу Градској
управи за спорт и омладину – Канцеларији за младе, извештај о реализацији пројекта за који су одобрена средства, са
одговарајућом документацијом.
V
Средства за реализацију пројеката из тачке II овог решења, обезбеђена су у оквиру Програма 1301 – Програм 14:
Развој спорта и омладине, Пројекат 1301-0005-ПА: Спровођење омладинске политике, на позицији 442 - Дотације
невладиним организацијама - економска квалификација 481, извор финансирања 01 и 13, а по Финансијском плану
прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2019. годину на позицији 442.01. –
Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 4.611.576,00 динара.
VI
За реализацију овог решења задужује се Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе.
VII
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2019-181-II
Дана: 05.12.2019. године
НОВИ САД
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На основу члана 13a Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/19 и 35/19), и члана 67. тачка 48. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада на седници 297. од 31. децембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019“
I. У Програму финансирања и реализације пројекта „Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ („Службени
лист Града Новог Сада“, број 40/19), у тачки V. табела мења се и гласи: „
ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ

ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима )

1. Буџет Града Новог Сада укупно:
трансфери од другог нивоа власти

318.703.000,00
- 90.195.000,00

Републикa Србијa (извор финансирања 07)
- 228.508.000,00
општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01)
УКУПНО:

318.703.000,00

II. Тачка VI. мења се и гласи:
„VI. Део средстава из тачке V. у износу од 138.508.000,00 динара из извора финансирања 01 реализује се путем
конкурса, а део средстава у износу од 90.000.000,00 динара из извора финансирања 01, као и део средстава у износу од
49.920.000,00 динара из извора финансирања 07, реализује се у складу са овим програмом, на основу појединачног акта
Градоначелника, на предлог Градске управе за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска управа).“
III. Тачка VIII. мења се и гласи:
„VIII. Део средстава из тачке V. овог програма у износу од 90.000.000,00 динара користиће се у 2019. години за
намене предвиђене пројектом и то за:
НАМЕНА:

Износ у динарима

1. Интернационална конференција о примени друштвених
3.000.000,00
иновација у раду са младима
2. Опенс на путу –Street Art Festival

6.700.001,00

3. Startapuj se vol. 2

2.500.000,00

4. Млади људи – Велика дела

4.500.000,00

5. ОПЕНС на путу

6.000.000,00

6. Партиципативно буџетирање конвенција

1.590.000,00

7. Међународни дан студената

1.500.000,00

8. European Week of regions Brussles

2.590.000,00

9. FundCon конгрес

1.152.600,00

10. Избори за Европски парламент - Европски омладински форум

1.000.000,00

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

5.999.999,00

12. Фестивал боја - Међународни дан младих

815.000,00

13. Кост бенефит анализа и креирање правног модела даљег
650.000,00
функционисања ОПЕНС-а
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14. Народне пословице
15. Екстерна евалуација ОПЕНС програма
16. Креирање Монографије

590.000,00
1.000.000,00
590.000,00

17. ВОЛОНТИРАМО ЗА НОВИ САД

1.870.600,00

18. ХАЈМО НА ПИКНИК

2.620.800,00

19. „GAMING 4 SOCIAL CHANGE“

2.480.000,00

20. „СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ ОТВАРАЈУ СВОЈА ВРАТА“

2.851.000,00

21. СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

1.500.000,00

22. Закуп простора - Закуп простора у Мастер Центру за три дана и Трема у
Српском народном позоришту за Свечану церемонију затварања Омладинске престонице
23. Услуга штампе свог материјала за Свечану церемонију затварања и пратеће
догађаје у Мастер центру и Ректорату
24. Техничка подршка за догађаје за Свечану церемонију затварања и пратеће
догађаје у Мастер центру и Ректорату
25. Услуга обезбеђења за догађаје за Свечану церемонију затварања и пратеће
догађаје у Мастер центру и Ректорату.
26. Аудио/визуелна продукција за Свечану церемонију затварања и пратеће
догађаје у Мастер центру и Ректорату
27. Услуга дизајн ентеријера омладинског центра - Трошкови израде пројектне
документације I
28. Свечане церемонија затварања престонице - мултимедијални Програм, у
којем ће кроз коришћење драмских, музичких, кореографских и аудиовизуелних
елемената бити приказан рад ОПЕНС-а у претходној години
29. Закуп CITY LIGHTS, LED DISPLEJ за потребе промоције за Свечану
церемонију затварања и пратеће догађаје у Мастер центру и Ректорату
30. Услуга истраживања тржишта, услуге истраживања тржишта за креирање
маркетинг стратегије
31. Програм Универзитетски курс „Лидерство и развојни омладински рад у
заједници“

1.262.400,00
1.299.000,00
3.000.000,00
500.000,00
2.308.600,00
590.000,00
8.000.000,00
1.150.000,00
590.000,00
3.300.000,00

32. „Европска омладинска community картица“

3.300.000,00

33. „МузикаНова“ 2

3.300.000,00

34. Дигитална платформа „Водич за матуранте“
35. Међународна студентска конференција IMSCNS 2019
36. „Healthy food – Healthy youth“ на територији АП Војводине

980.000,00
1.440.000,00
880.000,00

37. На младима НЕТ остаје вол. 2

1.474.000,00

38. Кошница младих

1.826.000,00

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

2.747.000,00

40. Подршка организовању Water fest
УКУПНО:

553.000,00
90.000.000,00
„

IV. После тачке VIII. додаје се тачка VIIIа, која гласи:
„VIIIa Део средстава из тачке V. овог програма у износу од 49.920.000,00 динара из извора финансирања 07
користиће се у 2019. години за намене предвиђене пројектом и то за:
НАМЕНА:
Износ у динарима
1. НС ЕуроВело камп

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

2.902.000,00

2. „Омладински дух у спортском раду!“

3.000.000,00

3. Erasmus + отвара врата

2.994.800,00

4. Премијерка отвара врата - Млади на Влади

3.000.000,00

5. ЛЕДЕНА ШУМА

1.500.000,00

6. Најлепше приче о Новом Саду

477.000,00

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

1.153.200,00

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

1.124.500,00

9. Опенс банка времена за добра времена 2.0

1.144.000,00

10. Healthy food – Healthy youth

1.424.000,00

11. Активни са стилом

1.407.000,00

12. „Млад сам, јасан – гласам!“

2.346.000,00

13. Урбани повртари

2.194.500,00

14. Дозволите да се представим

1.864.321,00

15. ТеатарНова - гласно и поносно

1.000.000,00

16. МузикаНова ЛАБ

1.000.000,00

17. AvalancheRiskCityJam

859.000,00

18. Градоначелник отвара врата - Укључимо се!

1.055.000,00

19. Организуј се за заједницу!

1.575.000,00

20. Покрени промену, буди промена!

1.245.000,00

21. Према различитости

1.248.350,00

22. Људи Новог Сада

486.920,00

23. Позитивни млади људи

1.639.000,00

24. Твоја креативност је могућност за будућност!

2.550.000,00

25. ЛОКОМОТИВА – Локална омладинска иницијатива

1.255.200,00

26. Погон

2.100.000,00

27. ''Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points & Omladinska info mapa – online &
offline”
28. Аудио визуелна продукција за догађаје за Свечане церемоније,
конференције и ативности у 2019.

1.089.000,00

5.048.209,00

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

590.000,00

30. Закуп рекламног простора у новинама за потребе повећања видљивости
актинвости ОПЕНС 2019

480.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

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

168.000,00

УКУПНО:

49.920.000,00
„

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-2/2019-230-II
Датум:31.12.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,с.р

На основу члана 13a Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима
омладинског сектора на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/19 и
35/19), и члана 67. тачка 48. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 309. седници од
24.03.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВИ САД –
ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019“

I. У Програму финансирања и реализације пројекта „Нови Сад – Европска престоница
младих 2019“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 40/19 и 63/19), тачка V. мења се и гласи:
„V. Укупно планирана средства за реализацију пројекта у 2019. и 2020. години из буџета Града
износе:
ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

1. Буџет Града Новог Сада укупно:

ИЗНОС

СРЕДСТАВА
динарима)

325.126.458,40

трансфери од другог нивоа власти
Републикa Србијa (извор финансирања 07) у 2019.
години

- 90.133.820,00

општи приходи и примања буџета
(извор финансирања 01) у 2019. години

- 228.508.000,00

општи приходи и примања буџета
(извор финансирања 01) у 2020. години

УКУПНО:

- 6.484.638,40

325.126.458,40

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

(у

II. Тачка VI. мења се и гласи:
„VI. Део средстава из тачке V. у износу од 138.508.000,00 динара из извора финансирања 01 у
2019. години реализован је путем конкурса, а део средстава у износу од 40.213.820,00 динара из извора
финансирања 07 у 2019. години реализован је путем уговора. Део средстава у износу од 90.000.000,00
динара из извора финансирања 01 у 2019. години, део средстава у износу од 49.920.000,00 динара из
извора финансирања 07, као и средства у износу од 6.484.638,40 динара из извора финансирања 01 у
2020. години, реализују се у складу са овим програмом на основу појединачног акта Градоначелника,
на предлог Градске управе за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска управа).“
III. После тачке VIIIa, додаје се нова тачка VIIIб која гласи:
„VIIIб Део средстава из тачке V. овог програма у износу од 6.484.638,40 динара из извора
финансирања 01, користиће се у 2020. години за намене предвиђене пројектом и то за:
Износ у динарима

НАМЕНА:
1. Трошкови пројектног тима – људски ресурси

4.138.400,00

2. Текући трошкови

1.196.238,40

3. Представа о Џенис Џоплин

1.150.000,00

УКУПНО:

6.484.638,40
„

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

ЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2020-12-II
Датум: 24.03.2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р.

На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16), на предлог Комисије за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско веће Града Новог
Сада на 324 седници одржаној 07.07. 2020. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
I

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

У Решењу о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са
територије Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/20), у тачки I. став 2.
подтачка ''6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД'' мења се и гласи:
''6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

РЕДНИ
БРОЈ

1.

НАЗИВ НОСИОЦА
ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈА
"НОВОСАДСКИ МАРАТОН"
Нови Сад
СОКОЛСКО ДРУШТВО
"ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА ИЛИ МАНИФЕСТАЦИЈА

Новосадски маратон (28. Новосадски маратон и
27. Новосадски полумаратон и Новосдаски ноћни
фртаљ маратон)
11. Меморијални турнир ''Лаза Крстић и Марица
Џелатовић''

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
1.000.000,00

1.000.000,00

2.
Планинарско-смучарско
друштво "Железничар" Нови
Сад

43. Планинарски маратон на Фрушкој гори

Рукометни клуб "Растимо"

Међународни турнир у рукомету и мини
рукомету-Растимо –трофеј града Новог Сада

920.000,00

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ
ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ
САЈАМ"

Међународни препонски куп Сајам спорта 2020

650.000,00

11.

Карате клуб "Маваши"

Међународни турнир ''Јован Богић Пуфика''
Futures Serbia 2020
Меморијални турнир ''Светозар Михаиловић –
Дража 2020''
IV Атлетска манифестација ''Од школске клупе до
атлетске стазе''
7.Хуманитари турнир у мини рукомету ''Гол за
осмех 2020''
XVII Куп пријатељства

600.000,00
500.000,00
500.000,00

10.

Рвачки клуб "Нови Сад"
Спортски клуб "MERIDIANA"
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И
САМБО КЛУБ "СЛАВИЈА"
Атлетски клуб "Борац" са
Клисе
РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ"

12.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА
"НОВИ САД"

Васкршњи турнир 2020

300.000,00

13.

21. Међународна јуниорска бициклистичка трка
''Трофеј Сајамског града’’
''Куп Новог Сада 2020''

300.000,00

15.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ
"ВЕЛО"
Спортски клуб "КБС
ВОЈВОДИНА"
Пливачки клуб "Војводина"

280.000,00

16.
17.

Кошаркашки клуб "КАДЕТ"
Новосадски шаховски клуб

18.
19.

Стонотениски клуб НОВИ
САД
Пливачки клуб "НОВИ САД"

21. Међународни ускршњи пливачки митинг 2020
(11.04.2020)
''XXVIII Меморијални КУП ДЕМШАР''
Међународни шаховски турнири Нови Сад турска шаховска организација
Државно сениорско првенство у стоном тенису
Организација међународног пливачког митинга
''Змај 2020''

200.000,00

20.

Џудо клуб "Војводина"

Џудо турнир ''Војводина 2020''

200.000,00

21.

Клуб ритмичке гимнастике
РИТМИКА
СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ
КЛУБ "ПАНОНИЈА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА 2011"
Куглашки клуб "Бачка"

Девети међународни турнир у ритмичкој
гимнастици ''Трофеј Новог Сада 2020''
6. Међународно отворено Првенство града Новог
Сада за јуниоре и јуниорке
6. Међународно отворено Првенство града Новог
Сада за кадете и кадеткиње
Међународни турнир Новог Сада - ''Бачка опен
2020''
Славија куп 2020

200.000,00

3.

1.000.000,00

4.

5.
6
7
8.
9.

14.

22.
23.
24.
25.

Омладински фудбалски Клуб
"СЛАВИЈА"
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450.000,00
450.000,00
300.000,00

280.000,00

250.000.00
250.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.

ТЕНИС КЛУБ "ПЕТАР
МИШИЋ"
Клизачки клуб "Војводина"
Фудбалски клуб "МОСКВА"
Женски рукометни клуб
"ВОЈВОДИНА"

11.Меморијални турнир ''Петар Мишић''

180.000,00

''Нови Сад на леду 2020''
''Видовдански турнир 2020''
Гол за петицу 2020

150.000,00
150.000,00
150.000,00

Фудбалски клуб "Црвена
Звезда" Нови Сад
Одбојкашки клуб "FUTOGWEST"
Кајак кану клуб "Лиман"

Видовдански турнир млађих категорија

150.000,00

Интернационални ''Futog West'' турнир у мини
одбојци 2020
Мајски кајакашки ''Куп Новог Сада''

150.000,00

Шаховски клуб слепих "АН
ПАСАН"

58. Међународни октобарски турнир слепих

100.000,00

УКУПНО:

100.000,00

11.760.000,00

''
II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р.

Број: 66-1/2020-194-II
Дана: 07.07.2020. године
НОВИ САД

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), а у вези са чланом 137. став 1. тач. 4, 9, 11. и 15. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а поводом Јавног позива за доделу средстава за реализацију посебних програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2020. години од 4.
јуна 2020. године, на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на на 329. седници одржаној 26.08. 2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
I. Овим решењем одобравају се посебни програми спортских организација са територије Града Новог Сада у 2020.
години и утврђује се појединачан износ средстава за 45 спортских организација у укупном износу средстава од
15.000.000,00 динара.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на:

Редни
број

Назив
носиоца
програма

Област спорта
Назив програма

Одобрена
средстава

1.

КОШАРКАШКИ
КЛУБ "ЛД"

Летњи кошаркашки камп
Крупањ 2020

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

2.

Кошаркашки
савез Нови Сад

КСНС Летњи
кошаркашки камп
Штранд 2020.

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

300.000,00

3.

Куглашки клуб
"Бачка"

Куглашки камп Бачка
2020 за млађе
категорије

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

300.000,00

4.

ПЛЕСНИ КЛУБ
"NEO-DANCE"
НОВИ САД

ЗЛАТИБОРСКИ ПЛЕСНИ
КАМП

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

''Рукометно лето 2020''

5.

Мушки
рукометни клуб
"Славија"

Фудбалски
клуб
"Миланело"

Миланело ФЕР ПЛЕЈ

6.

7.

Спортско
кошаркашко
удружење
''БАСКЕТ
ЛИМАНС''

Термини у спортској
сали за младе
кошаркаше

300.000,00

90.000,00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

130.000,00

3. спречавање негативних појава
успорту(допинг,насиље и
недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.)

50.000,00

4. рационално и наменско
коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној
својини чији је корисник Град
Нови Сад и спортских објеката у
својини Града Новог Сада кроз
одобравање њиховог коришћења
за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима
у систему спорта

80.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

8.

Одбојкашки
клуб "NS
VOLLEY TEAM"

9.

Бадминтон
клуб Нови Сад

10.

Женски
Одбојкашки
Клуб "Нови
Сад"

11.

Кошаркашки
клуб "Стар"

12.

13.

Женски
рукометни клуб
"ВОЈВОДИНА"

Фудбалски
клуб "БАЧКА"

14.

Стрељачка
дружина "Нови
Сад 1790"

15.

Атлетски клуб
"Борац" са
Клисе

16.

СПОРТСКО
УДРУЖЕЊЕ
РЕАЛНОГ
АИКИДОА
ФУТОГ

17.

Градски
спортски савез
Новог Сада

18.

Спортски клуб
"СПЕНС"

Термини у спортској
сали као допринос
афирмацији
одбојкашког спорта

Међународни тренажни
камп талентованих
такмичара из града
Новог Сада, Републике
Србије и држава
југоисточне Европе
Реализација спортског
кампа и тренажног рада
са талентованим
одбојкашицама Новог
Сада

Кошаркашки таленти

Камп за спортски развој
талентованих
рукометашица - ЖРК
ВОЈВОДИНА 2020

''ИГРАЈ ФУДБАЛ БУДИ
СРЕЋАН''

''Међународни камп
талентованих и
врхунских стрелаца
2020''

Дани атлетике на Клиси
5 година

15. Sportski kamp
Realnog Aikidoa i JU
JUTSUa

Програм тренажног
рада и такмичења за
клубове 2020/Слана
бара

Куглашки камп Нови
Сад 2020

4. рационално и наменско
коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној
својини чији је корисник Град
Нови Сад и спортских објеката у
својини Града Новог Сада кроз
одобравање њиховог коришћења
за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима
у систему спорта

100.000,00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

500.000,00

3. спречавање негативних појава
успорту(допинг,насиље и
недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.)

280.000.00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

500.000,00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

350.000,00

3. спречавање негативних појава
успорту(допинг,насиље и
недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.)

300.000,00

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
4. рационално и наменско
коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној
својини чији је корисник Град
Нови Сад и спортских објеката у
својини Града Новог Сада кроз
одобравање њиховог коришћења
за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима
у систему спорта
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

120.000,00

5.000.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

100.000,00

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ПЛИВАЧКИ
КЛУБ ''АРЕНА
2015''

Додатни тренажни рад
на затвореном базену
СПЦ Војводина

ФУДБАЛСКИ
КЛУБ “ПЕТАР
ПУАЧА“

Фудбалске радионице у
служби спортскоздравственог
образовања младих
фудбалера у 2020.г.

Кошаркашки
клуб "021"

ФУДБАЛСКИ
КЛУБ
''ЈЕДИНСТВО''
РУМЕНКА

Фудбалски
клуб ''Младост''
Нови Сад

Фудбалски
клуб ''Борац''

4. рационално и наменско
коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној
својини чији је корисник Град
Нови Сад и спортских објеката у
својини Града Новог Сада кроз
одобравање њиховог коришћења
за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима
у систему спорта
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање

Кошаркашке радионице
у служби спортско здравственог
образовања младих
кошаркашица у 2020.
години
Обезбеђење услова и
организовање
спортских кампова за
спортски развој
талентованих спортиста
и унапређење квалитета
стручног рада са њима

2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање

Обезбеђење услова и
организовање
спортских кампова за
спортски развој

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење

талентованих спортиста
и унапређење квалитета
стручног рада са њима

квалитета стручног рада са њима

Обезбеђење услова и
организовање
спортских кампова за
спортски развој
талентованих спортиста
и унапређење квалитета
стручног рада са њима

СТРЕЉАЧКА
ДРУЖИНА
''РАДИВОЈ
ЋИРПАНОВ''

Погоди свој циљ

"клуб одбојке
на песку
"ŠTRAND
VOLLEY""

Камп талентованих
одбојкашица на
планини Златибор

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

КАРАТЕ КЛУБ
"ПАНТЕР 2011"

Карате камп ''Пантер
2020''

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

Рукометни
клуб "Растимо"

''РУКОМЕТНИ КАМП
РАСТИМО – ТВОРАЦ
НОВИХ АСОВА''

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

Спортски клуб
"Стар"

Камп за талентоване
одбојкашице са
територије града Новог
Сада 2020

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

100.000,00

400.000,00

300.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

30.

Фудбалски
клуб
"Фрушкогорски
партизан"

КАМП ТАЛЕНТОВАНИХ
ФУДБАЛЕРА 2020

31.

Боћарски клуб
"Војводина"

КАМП ТАЛЕНТОВАНИХ
БОЋАРА 2020.

Одбојкашки
клуб "ВСТ"
(Volleyball
School Terzin)

Организација
одбојкашког кампа за
индивиуални трениг
талентованих

Фудбалски
клуб
"МОСКВА"

Фудбал је игра – стоп
насиљу

Женски
фудбалски
клуб "Москва"

Фудбал је игра – стоп
насиљу

Удружење
Спорт за све
"Релакс"

"ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ" ЕДУКАЦИЈЕ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗДРАВЉА СПОРТИСТА

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Спортско
Удружење
Самбо Борац

''Летњи комбат самбо
камп 2020.''

Боксерски клуб
"Војводина"

Боксерски камп БК
Војводина

Спортско џудо
и самбо
удружење
"ДИФ 021"

Мисли на време

СПОРТСКИ
КЛУБ
"СПОРТИКУС"

Семинар – Здравље на
првом месту

Одбојкашки
клуб "Нови
Сад"

Реализација спортског
кампа и тренажног рада
са талентованим
одбојкашима Новог
Сада

КОШАРКАШКИ
КЛУБ "ЦУБИ"

Индувидуални рад са
децом јуниорског
узраста

СТОНОТЕНИСК
И КЛУБ
"РАДНИЧКИ"
НОВИ САД

Стонотениске
радионице у служби
спортско -здравственог
образовања младих
стонотенисера у 2020.г.

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима
2. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно
младих, укључујући и антидопинг
образовање

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

100.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

300.000,00

400.000,00

250.000,00

250.000,00

400.000,00

100.000,00

100.000,00

Фудбалски
клуб "КАБЕЛ"
Нови Сад

Фудбалски камп за
таленте – Нови Сад
2020.

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

КЛУБ
БОРИЛАЧКИХ
ВЕШТИНА
“ПАТРИОТЕ“

Међународни
сениорски меморијални
турнир у боксу
''Невидљиви хероји''

3. спречавање негативних појава у
спорту (допинг, насиље и
недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.)

Летњи камп голфа
''GOLFY TOUR''

1. обезбеђење услова и
организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

43.

44.

Голф Клуб
Нови Сад

45.

УКУПНО:

200.000,00

100.000,00

500.000,00

15.000.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, са позиције 406 - Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481, извор
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину
за 2020. годину са позиције 406.01 – Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
418.000.000,00 динара.
III. У случају када се носиоцу програма за реализацију одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању посебног програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са
висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Градској управи за
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
IV. Средства за реализацију посебних програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог решења и
уговора о реализовању посебног програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета Града Новог Сада.

V.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић,с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2020-350-II
Дана:26. август 2020.године
НОВИ САД

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката (''Службени лист Града Новог
Сада'', број 5/93), даје се
ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ

I. У Решењу о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана
у области спорта на територији Града Новог Сада у 2020. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/20), у тачки

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

I. став 2. у табели редни број 5. у колони одобрена средства износ: ''130.00,00'' замењује се износом: ''130.000,00''.
II. Oву исправку објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2020-400-II
Дана: 25. септембар 2020. године
НОВИ САД

На основу члана 11. став 7. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19, 35/19 и 15/20) у складу са Програмом реализације Локалног акционог
плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године у 2020. години (''Службени лист Града Новог Сада'', број 27/20)
на предлог Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката од интереса за Град Нови Сад у областима омладинског
сектора, Градско веће Града Новог Сада на 329. седници одржаној 26.08. 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ
ДЕФИНИСАНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ
ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2022. ГОДИНЕ, ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овим решењем одобравају се пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација,
мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за
младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године, за 2020. годину и утврђује се износ средстава за финансирање реализације
пројеката 89 удружења за младе и удружења младих.
II

Редни број
пријаве

Редни број
унутар области

Редни број

Пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма
и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период
2019 - 2022. године, за 2020. годину су:

Назив удружења

Назив пројекта

Одобрени износ
средстава за
финансирање
пројеката из буџета
Града Новог Сада за
2020. годину

Образовање младих

1.

1.

322/кзм

Новосадска женска иницијатива

Женски менторски клуб 2020

420.000,00

2.

2.

242/кзм

Кулинарски институт "Know-how"

"Угоститељ - менти 2"

340.000,00

3.

3.

292/кзм

Ресурсни центар за неформално
образовање

Подржимо неформално
образовање у приградским
насењима Новог Сада 2.0

370.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

4.

4.

256/кзм

СТУДЕНТСКА УНИЈА ФАКУЛТЕТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД СУФТННС

Међународна конференција
студената грађевинарства,
геодезије и архитектуре "CoNStruction 20"

270.000,00

5.

5.

326/кзм

Омладинска организација ''Spirit of
youth - Novi Sad''

Eurogames

220.000,00

6.

6.

312/кзм

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФОКУС

На корак до Европског
образовања

210.000,00

7.

7.

254/кзм

Удружење "КРЕАТИВНИ М КУТАК"
Нови Сад.

Музика има моћ 3

200.000,00

2.030.000,00
Запошљавање младих

8.

1.

290/кзм

Савез Студената Универзитета у
Новом Саду

Мрежа младих предузетника и
предузетница Новог Сада

430.000,00

9.

2.

320/кзм

"Европско удружење студената права
Нови Сад"

Повећање запошљивости
младих кроз предузетничко
учење

400.000,00

10.

3.

295/кзм

"Послови за младе"

Курсеви за младе

360.000,00

11.

4.

266/кзм

Удружење Ремикс

(Ре)Стартуј успешно 3

250.000,00

12.

5.

328/кзм

Центар за друштвени развој Complexus

Академија пословних вештина
4.0

240.000,00

13.

6.

216/кзм

Новосадски едукативни центар

Иновативни модели
запошљавања младих 2.0

250.000,00

14.

7.

215/кзм

Центар за развој предузетничког
екосистема

Заједно до успеха младих
предузетника 2020

210.000,00

15.

8.

264/кзм

Омладинска Организација "Red Line"

Покрени бизнис и оствари снове

200.000,00

16.

9.

324/кзм

Центар за омладински и друштвени
развој "RES POLIS"

"Дизајнирај свој посао Дигитални маркетинг 2.0"

230.000,00

17.

10.

337/кзм

УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Програмирањем до запослења

220.000,00

18.

11.

268/кзм

Удружење грађана "Вера љубав нада"
Нови Сад

Унапређење особа са
инвалидитетом путем
реализације програма за
оснаживање и запошљавање

190.000,00

2.980.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

Здравље младих

19.

1.

289/кзм

Удружење грађана "Центар за развој,
едукацију и оснаживање младих"

Здравопол - играм чисто!

350.000,00

20.

2.

229/кзм

Удружење "Превент"

Брига о репродуктивном
здрављу најугроженијих младих
жена

290.000,00

21.

3.

315/кзм

МЛАДИ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Млади одговорно у борби
против корона вируса!

280.000,00

22.

4.

200/кзм

Удружење грађана "Респект НС"

Здраво-Браво

250.000,00

23.

5.

333/кзм

Иницијатива за промоцију и
унапређење здравља

"Календар здравља младих маска је симбол!"

250.000,00

24.

6.

310/кзм

УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА ФАБРИКА
ЗНАЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ
ПОРОКА МОДЕРНОГ ДОБА

220.000,00

25.

7.

332/кзм

СТУДЕНТСКА УНИЈА МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА

"КОЦКА ЈЕ БАЧЕНА!"

170.000,00

26.

8.

221/кзм

Удружење "Црвена линија"

NS CheckPoint - центар за
тестирање на ХИВ, Хепатитис Б
и Ц, Сифилис

150.000,00

27.

9.

206/кзм

"ГрееНС"

Блок тренира!

160.000,00

28.

10.

301/кзм

"ШМИРАНТИ"

Свако од нас

150.000,00

29.

11.

275/кзм

Удружење за помоћ зависницима и
бившим зависницима РЕСТАРТ

БИРАЈ ЖИВОТ

150.000,00

30.

12.

304/кзм

"АКТИВ НС"

Активни са стилом

130.000,00

31.

13.

316/кзм

"Центар за унапређење безбедности у
саобраћају"

Алкохол (НЕ) замке 2

140.000,00

32.

14.

253/кзм

Пројект Лаб

Независни од дроге –
толерантни на људе

90.000,00

2.780.000,00
Култура и слободно време младих

33.

1.

296/кзм

Омладинска мрежа Нови Сад

Youth HUB

360.000,00

34.

2.

293/кзм

Центар за ревитализацију културно
историјског наслеђа.

Шајкаши као део културног
туризма

330.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

35.

3.

302/кзм

Ново културно насеље

Арт Кварт - Старт! 2020.

310.000,00

36.

4.

237/кзм

Група "ИЗАЂИ"

Rocky Horror Novi Show

230.000,00

37.

5.

220/кзм

"ИНК фест"

12. Интернационална ПДП
конференција

230.000,00

38.

6.

226/кзм

Културни центар ЛАБ

Култура, за понети 2!

240.000,00

39.

7.

224/кзм

Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР
ЦК13"

Читамо књиге да бисмо сазнали
ко смо Књижевни програм у
ЦК13 2020

200.000,00

40.

8.

244/кзм

Поента

4. Новосадски фестивал књиге НОФЕК

210.000,00

41.

9.

283/кзм

Друштво за подршку особама са
аутизмом Града Новог Сада

Један на планети!

210.000,00

42.

10.

212/кзм

Удружење грађана "СТУБОВИ
ЗНАЊА"

МЛАДИ БЛОГЕРИ- ЧУВАРИ
КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2

210.000,00

43.

11.

208/кзм

Удружење грађана "Пхралипе Нови
Сад"

„Рекреативно спортски сусрети
младих Ромкиња и Рома“

150.000,00

44.

12.

327/кзм

Удружење грађана "Арти"

Култура младих и афирмација
њиховог стваралаштва 2020

200.000,00

45.

13.

207/кзм

Буте добри

Gaming OpeNS

190.000,00

46.

14.

250/кзм

"Центар за истраживање Дунавског
региона"

Дунавска школа археологије
2020.

160.000,00

47.

15.

286/кзм

"Центар за културну обнову
Археофутура"

Омладински форум Ентер 2

130.000,00

48.

16.

243/кзм

Академско културно - уметничко
друштво Универзитета у Новом Саду
"Соња Маринковић"

ДАНИ КУЛТУРЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУКУЛТУС 10

140.000,00

3.500.000,00
Волонтирање и активизам младих

49.

1.

323/кзм

Организација за младе

Медијација као вештина младих
лидера

400.000,00

50.

2.

300/кзм

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "Youth Fеst"

"Млад сам, јасан - гласам!"

360.000,00

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

51.

3.

234/кзм

Удружење Уметника Васељена

Стварајмо лепоту
волонтирањем

330.000,00

52.

4.

211/кзм

"ХММ..."

"ЛОКОМОТИВА - локална
омладинска иницијатива"

300.000,00

53.

5.

336/кзм

Удружење "Проактивна омладина
Ковиља"

Волонтерски камп за младе 2

220.000,00

"Активно учествујемо у
обликовању простора
храбрости, равноправности и
слободе!"

160.000,00

# Инфлуенсирај

160.000,00

54.

6.

258/кзм

Удружење грађана "СОС ЖЕНСКИ
ЦЕНТАР"

55.

7.

273/кзм

Волонтерски центар Војводине

1.930.000,00
Безбедност младих

56.

1.

231/кзм

Институт за омладинске политике

"Млада и безбедна 4"

330.000,00

57.

2.

240/кзм

Центар за развој демократског
друштва "Еuropolis"

Нови Сад након пандемије - Ка
стварању бољих услова за
безбедност младих у граду

270.000,00

58.

3.

239/кзм

"Центар за промоцију безбедности
саобраћаја"

Семафоризација 10

240.000,00

59.

4.

299/кзм

Удружење грађана АКТИВИСТА

"Заједно до смањења насиља"

210.000,00

60.

5.

303/кзм

Центар за цивилну безбедност "Street
contact"

За безбеднији Нови Сад

100.000,00

61.

6.

248/кзм

"Иницијатива за равноправност,
иновативност и друштвени анагажман
- ИРИДА"

Информисање младих о родно
заснованом насиљу

200.000,00

62.

7.

313/кзм

УДРУЖЕЊЕ ''ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ
НОВОСАЂАНА''

Наставак кампање "Превенција
ризичног понашања младих у
саобраћају"

200.000,00

63.

8.

272/кзм

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ
САД

Табу приче-психодрамска
позоришна радионица и
представа

190.000,00

64.

9.

233/кзм

Удружење "Живот као инспирација"

Једнаки у НЕнасиљу 6

190.000,00
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65.

10.

260/кзм

НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ
ЦЕНТАР

Млади у борби против трговине
људи

110.000,00

2.040.000,00
Информисање младих

66.

1.

228/кзм

САВЕЗ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
НОВОМ САДУ - САВЕЗ СТУДЕНАТА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ
САД

Водич за матуранте 2020

450.000,00

67.

2.

321/кзм

Савез студената Правног факултета у
Новом Саду

Студентски часопис "Правник" успешни млади

420.000,00

68.

3.

330/кзм

"Унија Студентских Гласила Србије"

Подизање капацитета
постојећих и подстицати
покретање нових омладинских
гласила

240.000,00

69.

4.

331/кзм

"Унија студентских организација
Универзитета у Новом Саду"

Млади - покретач друштва:
Омладинска ТВ

240.000,00

70.

5.

335/кзм

Млади за Ковиљ

Млади, информишите се!

220.000,00

71.

6.

203/кзм

АУТО СПОРТСКИ КЛУБ “PETRO MAX“

Šangaj Rules

170.000,00
1.740.000,00

Млади у заштити животне средине и одрживом развоју

72.

1.

277/кзм

"Асоцијација студената струковних
студија Војводине"

Заштити природу - одлажи
отпад II

340.000,00

73.

2.

227/кзм

Удружење грађана ГАЛЕРИЈА
МЛАДИХ

Млади за околину

310.000,00

74.

3.

338/кзм

Покрет горана Новог Сада

Енергетски агенти 2

240.000,00

75.

4.

334/кзм

"Зелени Фронт"

Млади нове генерације

210.000,00

76.

5.

298/кзм

"Центар за одрживи развој и зелену
економију"

Подизање капацитета удружења
у области одрживог развоја

200.000,00

77.

6.

311/кзм

ЦЕНТАР ЦИВИЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА

Од отпада до позитивног
импакта II

200.000,00

78.

7.

279/кзм

Хуманитарно еколошка организација
"Чепом до осмеха"

"Подршка и развој еколошког
предузетништва"

180.000,00

79.

8.

314/кзм

"СЦЕНАРИО"

Еко-предузетник

200.000,00

80.

9.

257/кзм

Еколошко удружење "ЗЕЛЕНИ САД"

ЗЕЛЕНА ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

120.000,00

2.000.000,00
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Социјална политика према младима

81.

1.

297/кзм

Академско културно-уметнички клуб
"Упитник за младе"

Млади питају - студентски
омбудсман

360.000,00

82.

2.

222/кзм

Удружење грађана "Иницијатива
младих"

Филмом за инклузију 2

330.000,00

83.

3.

223/кзм

Удружење СНАГА ПОРОДИЦЕ

ЗАЈЕДНО ЗА МЛАДЕ - Подршка
младима кроз промоцију
социјалних и других услуга за
младе

310.000,00

84.

4.

291/кзм

Центар Европских Вредности

Инклузијом до квалитетнијих
услова живота

290.000,00

85.

5.

246/кзм

Креативно афирмативна организација
"Парнас"

Ухвати филм - пусти предрасуде
3

180.000,00

86.

6.

325/кзм

ЦЕНТАР ЗА АФИРМАЦИЈУ И РАЗВОЈ

Психосоцијална рехабилитација
младих са инвалидитетом 2

230.000,00

87.

7.

276/кзм

Центар за пружање емотивне подршке
и превенцију суицида "Срце"

"Разменом знања против табуа
о менталном здрављу"

140.000,00

88.

8.

210/кзм

Боћарско спортско удружење "УСПОН
ОСИ"

Футог-Нови Сад- SMILE :)! 2

180.000,00

2.020.000,00
Мониторинг и евалуација

89.

1.

318/кзм

"Европски омладински центар
Војводине"

Мониторинг и евалуација
програма и пројеката којима се
остварују циљеви и мере
дефинисане локалним акционим
планом политике за младе
Града Новог Сада за период
2019 - 2022. године, за 2020.
годину

680.000,00

680.000,00

Укупно:

21.700.000,00

III
Удружењима за младе и удружењима младих из тачке II овог решења одобрена средства преносиће се на основу уговора о
реализацији пројекта.
Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између удружења за младе и удружења младих којима су средства одобрена и
Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе.
IV
Удружења из тачке II овог решења дужна су да у року од 30 дана од дана реализације пројекта поднесу Градској
управи за спорт и омладину – Канцеларији за младе, извештај о реализацији пројекта за који су одобрена средства, са одговарајућом
документацијом.
V
Средства за реализацију пројеката из тачке II овог решења, обезбеђена су у оквиру Програма 1301 – Програм 14: Развој спорта
и омладине, Програмска активност 1301-0005-ПА: Спровођење омладинске политике, на позицији 409 - Дотације невладиним
организацијама - економска квалификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и

Информатор о раду Градске управе за спорт и омладину, децембар 2020. године

издатака Градске управе за спорт и омладину за 2020. годину на позицији 409.01. – Дотације осталим непрофитним институцијама,
синтетички конто 4819 у износу од 21.700.000,00 динара.
VI
За реализацију овог решења задужује се Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе.
VII
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2020-31-II
Дана: 26.08.2020. године
НОВИ САД
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ПЛАН РАДА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА
ЗА 2019. ГОДИНУ
1.

УВОД

Годишњи план инспекцијског надзора Градске управе за спорт и омладину – спортске инспекције сачињен је у складу
са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15, 44/18 –др. закон и 95/18 ).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова спортске инспекције у 2019. години,
непосредне примене закона и других прописа и праћење стања на територији Града Новог Сада.
Ступањем на снагу Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), инспекцијски надзор на територији јединице
локалне самоуправе за разлику од претходног Закона о спорту поверен је општинским односно градским спортским
инспекторима.
Чланом 169 став 3. Закона о спорту одређено је да нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, инспeкциjски нaдзoр,
oсим зa нaциoнaлнe спoртскe сaвeзe, тeритoриjaлнe спoртскe сaвeзe, oргaнизaциje кoje сe бaвe стручним
oспoсoбљaвaњeм у oблaсти спoртa и спoртскe oргaнизaциje кoje сe тaкмичe у прoфeсиoнaлним спoртским лигaмa, врши
нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo грaдскoг, oднoснo oпштинскoг спoртскoг инспeктoрa, кao пoвeрeни
пoсao.
Прaвнa и физичкa лицa кoja oбaвљajу спoртскe aктивнoсти и спoртскe дeлaтнoсти дужнa су дa oмoгућe спoртскoм
инспeктoру oбaвљaњe инспeкциjскoг нaдзoрa, дa му нa њeгoв зaхтeв блaгoврeмeнo дoстaвљajу пoтпунe и тaчнe пoдaткe,
дa му нa њeгoвo трaжeњe пружe усмeнo или писaнo изjaшњeњe o чињeницaмa и дoкaзимa кojи су изнeти, oднoснo
утврђeни у пoступку инспeкциjскoг нaдзoрa, кao и дa пoступe пo другoм зaхтeву спoртскoг инспeктoрa.
Нa сaдржину, грaницe oвлaшћeњa, прaвa и oбaвeзe при вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa oд стрaнe спoртских
инспeктoрa примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoна о спорту и зaкoнa кojим je урeђeн инспeкциjски нaдзoр.
Aкo сe кoд нaдзирaнoг субjeктa oткриje нeзaкoнитoст кoja je кaжњивa прeмa зaкoну или другoм прoпису, спoртски
инспeктoр нaдлeжнoм прaвoсуднoм oргaну пoднoси кривичну приjaву, приjaву зa приврeдни прeступ или зaхтeв зa
пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo издaje прeкршajни нaлoг, у склaду сa зaкoнoм.
Спoртски инспeктoр спрoвoди пoступaк инспeкциjскoг нaдзoрa и у пoступку вршeњa инспeкциjскoг нaдзoрa имa
oвлaшћeњa и oбaвeзe у склaду сa oвим зaкoнoм и зaкoнoм кojим je урeђeн инспeкциjски нaдзoр.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводиће се употребом метода и техника које су прописане законским
и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА

У Градској управи за спорт и омладину формирана је Група за спортске програме спортских организација и
послове спортског инспектора.
На пословима спортске инспекције запосленa су два лица систематизована на радним местима:
1.

2.

Руководилац групе за спортске програме спортских организација и послове спортске инспекције са описом посла
„ Обављање послова који се односе на : стручну обраду питања у области спорта, контролу остваривање
сарадње са спортским организацијама, контролу реализације одобрених спортских програма, инспекцијски
преглед (редовни, контролни, ванредни) или надзор, сачињавање записника и по потреби налаже мере, односно
решење ради отклањања утврђених неправилности, поступање по представкама, извештавање подносиоца о
предузетим мерама и давање обавештења информација, израду периодничних извештаја о извршеним
инспекцијским прегледима израда звештаја о реализацији одобрених спортских програма и наменском утрошку
буџетских средстава од стране спортских организација, прикупљање и израду анализа, евиденција, праћење
реализације закључака Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града
Новог Сада о расподели средстава спортским организацијама и друге послове по налогу начелника за спорт и
начелника.
Извршилац за спортске програме спортских организација и послове спортског инспектора са описом посла „
Обавља послове који се односе на : контролу остваривања сарадње са спортским организацијама, контролу
реализације одобрених спортских програма, инспекцијски преглед (редовни, контролни, ванредни), контролу или
надзор, сачињава записник и по потреби налаже мере, односно решење ради отклањања утврђених
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неправилности, извештавање подносиоца о предузетим мерама и давање обавештење странкама, израду
периодничних извештаја о извршеним инспекцијским прегледима, контролу извештаја о реализацији одобрених
спортских програма и наменском утрошку буџетских средстава од стране спортских организација, и друге
послове по налогу помоћника начелника за спорт и начелника.
Осим планираних активности које су везане за инспекцијски надзор, едукацију, предвиђене састанке, извршење
управних мера и контролу истих у оквиру рада спроводе се и друге активности у складу са описом послова радних места
али и непланиране активност за које је такође потребно планирати време.
2.

ПЛAН ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA

Плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зaснивa сe нa утврђeнoм стaњу у oблaсти инспeкциjскoг нaдзoрa и прoцeни ризикa и
састоји се од вишегодишњег (стратешког) плана инспекцијског надзора и годишњег плана инспекцијског надзора који ће
бити подељен на полугодишње, тромесечне и месечне планове инспекцијског надзора.
ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Вишегодишњи (стратешки) план инспекцијског надзора има за циљ контролу свих субјеката контроле, односно
организација из области спорта на територији Града Новог Сада из надлежности градске спортске инспекције.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa спрoвoди сe крoз oпeрaтивнe (пoлугoдишњe, трoмeсeчнe и мeсeчнe) плaнoвe
инспeкциjскoг нaдзoрa.

БР.

МЕСЕЦ

1.
2.
3.
4.
5.

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

6.

ЈУН

7.

8.

9.

10.

11.

ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

РЕДОВНИ
ИНСЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

МАТИЧНИ БРОЈ

КЛУБ КОШАРКЕ
"БУДУЋНОСТ"

08918279

Пливачки клуб
"НОВИ САД"

08583463

Фудбалски клуб "Index"

08075891

Мушки рукометни клуб
"Раднички"

08329354

КАРАТЕ КЛУБ
"ДОДЕРСПОРТ"

08680515

Фудбалски клуб
"МОСКВА"

08918767

КУГЛАШКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА"

08087431

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ПАН-КОПЧА"

08866902

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ
САВЕЗ НОВИ САД
12.

ДЕЦЕМБАР

СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНО
ДРУШТВО "НАДА-ТРЕЋЕ
ДОБА"

СЛУЖБЕНА
САВЕТОДАВНА ПОСЕТА

По пријави

08807647

Одбојкашки клуб „ФОК“

Новосадски дечји
шаховски клуб
"Шахматни кружок"
Шаховски клуб
"Југовић"

ВАНРЕДНИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР
По пријави
По пријави
По пријави
По пријави
По пријави

По пријави

4

По пријави

4

По пријави

4

По пријави

4

По пријави

4

08453519
08102376
08024936
По пријави
08886741
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ЦИЉЕВИ КОЈЕ ИНСПЕКЦИЈА ТЕЖИ ДА ОСТВАРИ У ПЛАНИРАНОМ ПЕРИОДУ – ИСКАЗАНИ У МЕРЉИВИМ ЕФЕКТИМА И НАЧИН
ЗА ПОСТИЗАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА

У току 2019. године инспекција тежи да изврши 13 редовних инпекцијских надзора, 30 ванредних инпспекцијских
надзора и 20 службених саветодавних посета као и да врши инспекцијски надзор у области спорта на територији Града
Новог Сада са циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност рада
организација у области спорта на територији Града Новог Сада, које су у надлежности градске спортске инспекције, и да
се поступањем надзираних субјеката спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена
добра, права и интересе.
УЧEСТAЛOСТ И OБУХВAТ ВРШEЊA ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA ПO OБЛAСТИМA И СВAКOМ OД СТEПEНA
РИЗИКA
РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА У 2019. ГОДИНИ
Укупан број дана у години
365
Викенди
105
Годишњи одмор
30
Празници (нерадни дани)
11
УКУПНО РАДНИХ РАНА
219
Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора су:
- за сваку контролу сачинити налог и обавештење надзираном субјекту о спровођењу инспекцијског надзора
- по извршеној контроли благовремено сачинити и доставити записник овлашћеном лицу организације над којом је вршен
надзор, уз предлог мера и налога, уколико је утврђена потреба за њихово изрицање,
- израда решења о утврђивању испуњености услова за обављање спортске активности и спортске делатности
- израда одговора на евентуалне жалбе изјављене на решења,
- уколико је организацији изречена одређена мера или налог, по истеку рока за њихово извршење, а под законом
прописаним условима и у току извршења мере или налога, спровести контролни надзор,
- у случају непоступања по изреченој мери или налогу предузети законом прописане мере (покретање одговарајућих
поступака пред надлежним органима),
- вођење евиденције о инспекцијском надзору
На основу наведених чињеница и околности, односно радњи и времена неопходног за окончање инспекцијског
надзора, као и радног капацитета који се огледа у броју инспектора – 2 (два) и расположивог броја радних дана у току
календарске године – приближно 219 (двестотинедеветнаест) утврђен је план рада градских спортских инспектора за
2019. годину, тако што би требало извршити:
РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

КЛУБ КОШАРКЕ "БУДУЋНОСТ"
Пливачки клуб "НОВИ САД"
Одбојкашки клуб „ФОК“
Фудбалски клуб "Index"
Мушки рукометни клуб "Раднички"
КАРАТЕ КЛУБ "ДОДЕРСПОРТ"
Фудбалски клуб "МОСКВА"
КУГЛАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАН-КОПЧА"
Новосадски дечји шаховски клуб "Шахматни кружок"
Шаховски клуб "Југовић"
ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ДРУШТВО "НАДА-ТРЕЋЕ ДОБА"

ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
30 ( тридесет) Ванредних инспекцијских надзора
СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ
20 ( двадесет ) Службених саветодавних посета
ПРEГЛEД НAДЗИРAНИХ СУБJEКAТA КOД КOJИХ ЋE СE ВРШИТИ ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР, OДНOСНO
ДEЛAТНOСТИ ИЛИ AКТИВНOСТИ КOJE ЋE СE НAДЗИРAТИ
На основу достављених података Агенције за привредне регистре (АПР) добијени су подаци о организацијама у области
спорта на територији Града Новог Сада, са изворним подацима.
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Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Облик организовања
Другo удружeњe и сaвeз у oблaсти спoртa
Грaнски спoртски сaвeз
Спортско друштво
Спортско удружење
Стручно спортско удружење
Територијални спортски савез
Предузетници у области спорта
Спортска привредна друштва у области спорта

Број

УКУПНО

10
74
27
840
5
29
59
11
1055

Чланом 169 став 3. Закона о спорту одређено је да нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, инспeкциjски нaдзoр,
oсим зa нaциoнaлнe спoртскe сaвeзe, тeритoриjaлнe спoртскe сaвeзe, oргaнизaциje кoje сe бaвe стручним
oспoсoбљaвaњeм у oблaсти спoртa и спoртскe oргaнизaциje кoje сe тaкмичe у прoфeсиoнaлним спoртским лигaмa, врши
нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo грaдскoг, oднoснo oпштинскoг спoртскoг инспeктoрa, кao пoвeрeни
пoсao.
ТEРИТOРИJAЛНO ПOДРУЧJE НA КOМE ЋE СE ВРШИТИ ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР
Инспекцијски надзор вршиће на територији Града Новог Сада, односно над организацијима у области спорта,
из своје надлежности, чија су седишта на територији Града Новог Сада.
ПРOЦEЊEНИ РИЗИК ЗA НAДЗИРAНE СУБJEКТE, OДНOСНO ДEЛAТНOСТИ ИЛИ AКТИВНOСТИ КOJE ЋE СE
НAДЗИРAТИ ИЛИ ТEРИТOРИJAЛНO ПOДРУЧJE И ДРУГУ ТEРИТOРИJAЛНУ И СЛИЧНУ ЦEЛИНУ, OБJEКAТ И ГРУПE
OБJEКAТA
Процењен ризик за надзиране субјекте констатоваће се на основу контролних листа.
ПEРИOД У КOМE ЋE СE ВРШИТИ ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР
Инспекцијски надзор вршиће се периоду јануар-децембар 2019. године.
ИНФOРМAЦИJE O OБЛИЦИМA ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA КOJИ ЋE СE ВРШИТИ
Врсте инспекцијских надзора које ће се вршити током 2019. године су :
1. Рeдoвaн инспекцијски надзор
2. Вaнрeдaн инспекцијски надзор
3. Мешовити инспекцијски надзор
4. Кoнтрoлни инспекцијски надзор
5. Дoпунски инспекцијски надзор
Рeдoвaн инспeкциjски нaдзoр вршиће сe прeмa плaну инспeкциjскoг нaдзoрa.
Вaнрeдaн инспeкциjски нaдзoр вршиће сe кaдa je нeoпхoднo дa сe :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прeдузму хитнe мeрe рaди спрeчaвaњa или oтклaњaњa нeпoсрeднe oпaснoсти пo живoт или здрaвљe људи,
имoвину, прaвa и интeрeсe зaпoслeних и рaднo aнгaжoвaних лицa, приврeду, живoтну срeдину, биљни или
живoтињски свeт, jaвнe прихoдe, нeсмeтaн рaд oргaнa и oргaнизaциja, кoмунaлни рeд или бeзбeднoст;
Кaдa сe пoслe дoнoшeњa гoдишњeг плaнa инспeкциjскoг нaдзoрa прoцeни дa je ризик висoк или критичaн или
прoмeнe oкoлнoсти;
Кaдa тaкaв нaдзoр зaхтeвa нaдзирaни субjeкaт;
Ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката;
По захтеву јавног тужиоца;
Кaдa сe пoступa пo прeдстaвци прaвнoг или физичкoг лицa;
Када другостепени орган преко инспекције допуњава поступак или понавља цео поступак или његов део, а нису
испуњени услови за допунски инспекцијски надзор.

Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан надзор код истог надзираног субјекта,
када се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора делимично или у целости поклапају или су повезани.
Кoнтрoлни инспeкциjски нaдзoр вршиће сe рaди утврђивaњa извршeњa мeрa кoje су прeдлoжeнe или нaлoжeнe
нaдзирaнoм субjeкту у oквиру рeдoвнoг или вaнрeднoг инспeкциjскoг нaдзoрa.
Дoпунски инспeкциjски нaдзoр вршиће сe пo службeнoj дужнoсти или пoвoдoм зaхтeвa нaдзирaнoг субjeктa, рaди
утврђивaњa чињeницa кoje су oд знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр, a кoje нису утврђeнe у рeдoвнoм, вaнрeднoм или
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кoнтрoлнoм инспeкциjскoм нaдзoру, с тим дa сe мoжe извршити сaмo jeдaн дoпунски инспeкциjски нaдзoр, у рoку кojи нe
мoжe бити дужи oд 30 дaнa oд oкoнчaњa рeдoвнoг, вaнрeднoг или кoнтрoлнoг инспeкциjскoг нaдзoрa.
Тeрeнски и кaнцeлaриjски инспeкциjски нaдзoр
Teрeнски инспeкциjски нaдзoр вршиће сe извaн службeних прoстoриja инспeкциje, нa лицу мeстa и сaстojи сe oд
нeпoсрeднoг увидa у зeмљиштe, oбjeктe, пoстрojeњa, урeђaje, прoстoриje, вoзилa и другa нaмeнскa прeвoзнa срeдствa,
прeдмeтe, рoбу и другe прeдмeтe, aктe и дoкумeнтaциjу нaдзирaнoг субjeктa.
Кaнцeлaриjски инспeкциjски нaдзoр вршиће сe у службeним прoстoриjaмa инспeкциje, увидoм у aктe, пoдaткe и
дoкумeнтaциjу нaдзирaнoг субjeктa.
ПOДAЦИ O РEСУРСИМA ИНСПEКЦИJE КOJИ ЋE БИТИ OПРEДEЉEНИ ЗA ВРШEЊE ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA
Спорски инспектори располажу ресурсима који се користе за редовне активности Градске управе за спорт и
омладину односно два компјутера и један штампач.
ПЛAНИРAНE МEРE И AКТИВНOСТИ ПРEВEНТИВНOГ ДEЛOВAЊA ИНСПEКЦИJE И ПЛAНИРAНE МEРE И
AКТИВНOСТИ ЗA СПРEЧAВAЊE OБAВЉAЊA ДEЛAТНOСТИ И ВРШEЊA AКТИВНOСТИ НEРEГИСТРOВAНИХ
СУБJEКAТA
Сви важећи прописи објавиће се на веб презентацији Градске управе за спорт омладину. План инспекцијског
надзора и контролне листе ће такође бити објављене на интернет адреси управе. За 2019. годину планирано је 20
службених саветодавних посета као и непрестано пружање стручне и саветодавне подршке како надзираним субјектима
тако и лицима која остварују одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом или желе да
остваре одређена права. Овај вид превенције оствариваће се или путем комуникације електронском поштом или
непосредно у пословним просторијама у седишту инспекције.
У циљу спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката спортска инспекција
ће на званичној интернет страни Градске управе за спорт и омладину објавити позив свим лицима која имају сазнања о
бављењу спортским активностима од стране нерегистрованих субјеката да о томе обавесте инспекцију.
OЧEКИВAНИ OБИМ ВAНРEДНИХ ИНСПEКЦИJСКИХ НAДЗOРA У ПEРИOДУ У КOМE ЋE СE ВРШИТИ РEДOВAН
ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР, СA OДГOВAРAJУЋИМ OБРAЗЛOЖEЊИМA
Веома тешко је проценити обим ванредних инспекцијских надзора током 2019. године али на основу искуства из
претходних година план ванредних инспекцијских надзора дефинисан је на 30.
ТРАЈАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ
Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сачињавање налога о спровођењу инспекцијског надзора,
Сачињавање Обавештења надзираном субјекту о спровођењу инспекцијског надзора,
Извршење контроле надзираног субјекта,
Након извршене контроле благовремено сачинити и доставити записник овлашћеном лицу организације
над којом је вршен надзор, уз предлог мера и налога, уколико је утврђена потреба за њихово изрицање,
Израда решења о утврђивању испуњености услова за обављање спортске активности и спортске
делатности,
Израда одговора на евентуалне жалбе изјављене на решење,
уколико је организацији изречена одређена мера или налог, по истеку рока за њихово извршење, а по
законом прописаним условима и у току извршења мере или налога, спровести контролни надзор
У случају непоступања по изреченој мери или налогу предузети Законом прописане мере (покретање
одговарајућих поступака пред надлежним органима)
Вођење евиденције о инспекцијском надзору

ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мастиловић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Број: сл. 421/2019
Датум: 21. новембар 2019. године
НОВИ САД

ПЛАН РАДА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ

1.

УВОД

Годишњи план инспекцијског надзора Градске управе за спорт и омладину – спортске инспекције сачињен је у складу са чланом
10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15, 44/18 –др. закон и 95/18 ).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова спортске инспекције у 2020. години, непосредне
примене закона и других прописа и праћење стања на територији Града Новог Сада.
Ступањем на снагу Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), инспекцијски надзор на територији јединице локалне
самоуправе за разлику од претходног Закона о спорту поверен је општинским односно градским спортским инспекторима.
Чланом 169 став 3. Закона о спорту одређено је да нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, инспeкциjски нaдзoр, oсим зa
нaциoнaлнe спoртскe сaвeзe, тeритoриjaлнe спoртскe сaвeзe, oргaнизaциje кoje сe бaвe стручним oспoсoбљaвaњeм у oблaсти спoртa и
спoртскe oргaнизaциje кoje сe тaкмичe у прoфeсиoнaлним спoртским лигaмa, врши нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo
грaдскoг, oднoснo oпштинскoг спoртскoг инспeктoрa, кao пoвeрeни пoсao.
Прaвнa и физичкa лицa кoja oбaвљajу спoртскe aктивнoсти и спoртскe дeлaтнoсти дужнa су дa oмoгућe спoртскoм инспeктoру
oбaвљaњe инспeкциjскoг нaдзoрa, дa му нa њeгoв зaхтeв блaгoврeмeнo дoстaвљajу пoтпунe и тaчнe пoдaткe, дa му нa њeгoвo трaжeњe
пружe усмeнo или писaнo изjaшњeњe o чињeницaмa и дoкaзимa кojи су изнeти, oднoснo утврђeни у пoступку инспeкциjскoг нaдзoрa, кao
и дa пoступe пo другoм зaхтeву спoртскoг инспeктoрa.
Нa сaдржину, грaницe oвлaшћeњa, прaвa и oбaвeзe при вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa oд стрaнe спoртских инспeктoрa примeњуjу
сe oдрeдбe Зaкoна о спорту и зaкoнa кojим je урeђeн инспeкциjски нaдзoр.
Aкo сe кoд нaдзирaнoг субjeктa oткриje нeзaкoнитoст кoja je кaжњивa прeмa зaкoну или другoм прoпису, спoртски инспeктoр
нaдлeжнoм прaвoсуднoм oргaну пoднoси кривичну приjaву, приjaву зa приврeдни прeступ или зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa,
oднoснo издaje прeкршajни нaлoг, у склaду сa зaкoнoм.
Спoртски инспeктoр спрoвoди пoступaк инспeкциjскoг нaдзoрa и у пoступку вршeњa инспeкциjскoг нaдзoрa имa oвлaшћeњa и oбaвeзe
у склaду сa oвим зaкoнoм и зaкoнoм кojим je урeђeн инспeкциjски нaдзoр.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводиће се употребом метода и техника које су прописане законским и подзаконским
актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА

2.

У Градској управи за спорт и омладину формирана је Група за спортске програме спортских организација и послове спортског
инспектора.
На пословима спортске инспекције запосленa су три лица систематизована на радним местима:
3.

Руководилац групе за спортске програме спортских организација и послове спортске инспекције са описом посла „ Обављање
послова који се односе на : стручну обраду питања у области спорта, контролу остваривање сарадње са спортским
организацијама, контролу реализације одобрених спортских програма, инспекцијски преглед (редовни, контролни,
ванредни) или надзор, сачињавање записника и по потреби налаже мере, односно решење ради отклањања утврђених
неправилности, поступање по представкама, извештавање подносиоца о предузетим мерама и давање обавештења
информација, израду периодичних извештаја о извршеним инспекцијским прегледима израда извештаја о реализацији
одобрених спортских програма и наменском утрошку буџетских средстава од стране спортских организација, прикупљање и
израду анализа, евиденција, праћење реализације закључака Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада
и Градског већа Града Новог Сада о расподели средстава спортским организацијама и друге послове по налогу начелника за
спорт и начелника.

4.

Извршилац за спортске програме спортских организација и послове спортског инспектора са описом посла „ Обавља послове
који се односе на : контролу остваривања сарадње са спортским организацијама, контролу реализације одобрених спортских
програма, инспекцијски преглед (редовни, контролни, ванредни), контролу или надзор, сачињава записник и по
потреби налаже мере, односно решење ради отклањања утврђених неправилности, извештавање подносиоца о
предузетим мерама и давање обавештења странкама, израду периодичних извештаја о извршеним инспекцијским
прегледима, контролу извештаја о реализацији одобрених спортских програма и наменском утрошку буџетских средстава од
стране спортских организација, и друге послове по налогу помоћника начелника за спорт и начелника.

5.

Извршилац за правне и нормативне послове са описом посла „Обавља послове који се односе на : „Обавља послове који се
односе на: учешће у припреми и изради нацрта и предлога општих аката, припрему и израду информација за област спорта и
младих, стручну обраду правних и општих питања од значаја за област спорта и младих, припрему документације за
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конкурсе и спровођење поступка конкурса за програме и пројекте у области спорта, oбављање стручних и административних
послова за рад комисије која разматра програме и пројекте у области спорта, припрему и израду текста уговора о додели
средстава из буџета Града за реализацију програма у области спорта и младих, праћење остваривања оснивачких права према
Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, утврђивање података релевантних за анализу и формира
и ажурира базу података за потребе праћења стања у одређеној области, припрему одговора на одборничка питања и
представке и поступа по информацијама од јавног значаја, вођење евиденција пријава спортских организација по јавном позиву
и инспекцијски преглед (редовни, контролни, ванредни), контролу или надзор, сачињава записник и по потреби налаже
мере, односно доноси решења ради отклањања утврђених неправилности, извештавање подносиоца о предузетим
мерама и давање обавештења странкама, израду периодичног извештаја о извршеним инспекцијским прегледима, и
друге послове по налогу помоћника начелника за спорт и начелника. ''
Осим планираних активности које су везане за инспекцијски надзор, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера
и контролу истих у оквиру рада спроводе се и друге активности у складу са описом послова радних места али и непланиране активности
за које је такође потребно планирати време.
3.ПЛAН ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA

Плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зaснивa сe нa утврђeнoм стaњу у oблaсти инспeкциjскoг нaдзoрa и прoцeни ризикa и састоји се од
вишегодишњег (стратешког) плана инспекцијског надзора и годишњег плана инспекцијског надзора који ће бити подељен на
полугодишње, тромесечне и месечне планове инспекцијског надзора.

ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Вишегодишњи (стратешки ) план инспекцијског надзора има за циљ контролу свих субјеката контроле, односно организација
из области спорта на територији Града Новог Сада из надлежности градске спортске инспекције.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa спрoвoди сe крoз oпeрaтивнe (пoлугoдишњe, трoмeсeчнe и мeсeчнe) плaнoвe инспeкциjскoг
нaдзoрa.

БР.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

МЕСЕЦ

РЕДОВНИ
ИНСЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

МАТИЧНИ
БРОЈ

Одбојкашки клуб
"FUTOG-WEST"

08805822

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

КОШАРКАШКИ КЛУБ
"ФУТОГ"

08713871

Мушки рукометни клуб
"Славија"

08173966

Одбојкашки клуб "ФОК"

08583463

Кајак кану клуб "Лиман"

08169217

Фудбалски клуб "Црвена
Звезда" Нови Сад

08080003

Мушки рукометни клуб
„Раднички“

08329354

Женски кошаркашки
клуб "Пролетер"

08533261

Фудбалски клуб
"Младост" Нови Сад

08671761

Одбојкашки клуб
„Младост“

28777302

Женски Одбојкашки
Клуб "Нови Сад"

08688257

ВАНРЕДНИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР
По пријави
По пријави
По пријави
По пријави
По пријави

СЛУЖБЕНА
САВЕТОДАВНА
ПОСЕТА
3
3
3
3
3

По пријави

3

По пријави

3

По пријави

3

По пријави

3
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БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ
"EЛИТЕ"
22.

23.

24.

08713456
По пријави

ОКТОБАР

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА"

08087466

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ
КЛУБ "БИСТРИЦА 021"

28806043

Карате клуб "Маваши"
"ХОКЕЈ КЛУБ
ВОЈВОДИНА"
Новосадски
бициклистички клуб
"ИНВИКТАБАЈК"
СПОРТСКИ
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ПАНОНИЈА"
Куглашки клуб
„Раднички“
КАРАТЕ КЛУБ
"СТУДЕНТ"

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

3

08864691
28770669

По пријави

3

По пријави

3

28813384

08885362
08087164
08691967

ЦИЉЕВИ КОЈЕ ИНСПЕКЦИЈА ТЕЖИ ДА ОСТВАРИ У ПЛАНИРАНОМ ПЕРИОДУ – ИСКАЗАНИ У МЕРЉИВИМ ЕФЕКТИМА И НАЧИН
ЗА ПОСТИЗАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА

У току 2020. године инспекција тежи да изврши 20 редовних инпекцијских надзора, 20 ванредних инпспекцијских надзора и 36 службених
саветодавних посета као и да врши инспекцијски надзор у области спорта на територији Града Новог Сада са циљем да се превентивним
деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност рада организација у области спорта на територији Града Новог Сада,
које су у надлежности градске спортске инспекције, и да се поступањем надзираних субјеката спрече или отклоне штетне последице по
законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.

УЧEСТAЛOСТ И OБУХВAТ ВРШEЊA ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA ПO OБЛAСТИМA И СВAКOМ OД СТEПEНA РИЗИКA
РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА У 2020. ГОДИНИ
Укупан број дана у години
Викенди (дани)
Годишњи одмор
Празници (нерадни дани )
УКУПНО РАДНИХ ДАНА

366
104
30
15
217

Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора су:
- за сваку контролу сачинити налог и обавештење надзираном субјекту о спровођењу инспекцијског надзора
- по извршеној контроли благовремено сачинити и доставити записник овлашћеном лицу организације над којом је вршен надзор, уз
предлог мера и налога, уколико је утврђена потреба за њихово изрицање,
- израда решења о утврђивању испуњености услова за обављање спортске активности и спортске делатности
- израда одговора на евентуалне жалбе изјављене на решења,
- уколико је организацији изречена одређена мера или налог, по истеку рока за њихово извршење, а под законом прописаним условима
и у току извршења мере или налога, спровести контролни надзор,
- у случају непоступања по изреченој мери или налогу предузети законом прописане мере (покретање одговарајућих поступака пред
надлежним органима),
- вођење евиденције о инспекцијском надзору
На основу наведених чињеница и околности, односно радњи и времена неопходног за окончање инспекцијског надзора, као и
радног капацитета који се огледа у броју инспектора – 2 (два) и расположивог броја радних дана у току календарске године – приближно
219 (двестотинедеветнаест) утврђен је план рада градских спортских инспектора за 2020. годину, тако што би требало извршити:
РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Одбојкашки клуб "FUTOG-WEST"

08805822

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ФУТОГ"

08713871

Мушки рукометни клуб "Славија"

08173966

Одбојкашки клуб "ФОК"

08583463
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Кајак кану клуб "Лиман"

08169217

Фудбалски клуб "Црвена Звезда" Нови Сад

08080003

Мушки рукометни клуб „Раднички“

08329354

Женски кошаркашки клуб "Пролетер"

08533261

Фудбалски клуб "Младост" Нови Сад

08671761

Одбојкашки клуб „Младост“

28777302

Женски Одбојкашки Клуб "Нови Сад"

08688257

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ "EЛИТЕ"

08713456

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"

08087466

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БИСТРИЦА 021"

28806043

Карате клуб "Маваши"

08864691

"ХОКЕЈ КЛУБ ВОЈВОДИНА"

28770669

Новосадски бициклистички клуб "ИНВИКТАБАЈК"

28813384

СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАНОНИЈА"

08885362

Куглашки клуб „Раднички“

08087164

КАРАТЕ КЛУБ "СТУДЕНТ"

08691967

ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
20 ( двадесет) ванредних инспекцијских надзора
СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ
36 ( тридесетшест ) Службених саветодавних посета
ПРEГЛEД НAДЗИРAНИХ СУБJEКAТA КOД КOJИХ ЋE СE ВРШИТИ ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР, OДНOСНO ДEЛAТНOСТИ ИЛИ
AКТИВНOСТИ КOJE ЋE СE НAДЗИРAТИ
На основу достављених података Агенције за привредне регистре (АПР) добијени су подаци о организацијама у области спорта на
територији Града Новог Сада, са изворним подацима.
Бр.
Облик организовања
1
Другo удружeњe и сaвeз у oблaсти спoртa
2
Грaнски спoртски сaвeз
3
Спортско друштво
4
Спортско удружење
5
Стручно спортско удружење
6
Територијални спортски савез
7
Предузетници у области спорта
8
Спортска привредна друштва у области спорта
УКУПНО

Број
11
75
27
873
5
30
67
12
1100

Чланом 169 став 3. Закона о спорту одређено је да нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, инспeкциjски нaдзoр, oсим зa
нaциoнaлнe спoртскe сaвeзe, тeритoриjaлнe спoртскe сaвeзe, oргaнизaциje кoje сe бaвe стручним oспoсoбљaвaњeм у oблaсти спoртa и
спoртскe oргaнизaциje кoje сe тaкмичe у прoфeсиoнaлним спoртским лигaмa, врши нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo
грaдскoг, oднoснo oпштинскoг спoртскoг инспeктoрa, кao пoвeрeни пoсao.
ТEРИТOРИJAЛНO ПOДРУЧJE НA КOМE ЋE СE ВРШИТИ ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР
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Инспекцијски надзор вршиће на територији Града Новог Сада, односно над организацијима у области спорта, из своје
надлежности, чија су седишта на територији Града Новог Сада.
ПРOЦEЊEНИ РИЗИК ЗA НAДЗИРAНE СУБJEКТE, OДНOСНO ДEЛAТНOСТИ ИЛИ AКТИВНOСТИ КOJE ЋE СE НAДЗИРAТИ ИЛИ
ТEРИТOРИJAЛНO ПOДРУЧJE И ДРУГУ ТEРИТOРИJAЛНУ И СЛИЧНУ ЦEЛИНУ, OБJEКAТ И ГРУПE OБJEКAТA
Процењен ризик за надзиране субјекте констатоваће се на основу контролних листа.
ПEРИOД У КOМE ЋE СE ВРШИТИ ИНСПEКЦИJСКИ НAДЗOР
Инспекцијски надзор вршиће се периоду јануар-децембар 2020. године.
ИНФOРМAЦИJE O OБЛИЦИМA ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA КOJИ ЋE СE ВРШИТИ
Врсте инспекцијских надзора које ће се вршити током 2020. године су :
Рeдoвaн инспекцијски надзор
Вaнрeдaн инспекцијски надзор
Мешовити инспекцијски надзор
Кoнтрoлни инспекцијски надзор
Дoпунски инспекцијски надзор
Рeдoвaн инспeкциjски нaдзoр вршиће сe прeмa плaну инспeкциjскoг нaдзoрa.
Вaнрeдaн инспeкциjски нaдзoр вршиће сe кaдa je нeoпхoднo дa сe :
Прeдузму хитнe мeрe рaди спрeчaвaњa или oтклaњaњa нeпoсрeднe oпaснoсти пo живoт или здрaвљe људи, имoвину, прaвa и интeрeсe
зaпoслeних и рaднo aнгaжoвaних лицa, приврeду, живoтну срeдину, биљни или живoтињски свeт, jaвнe прихoдe, нeсмeтaн рaд oргaнa и
oргaнизaциja, кoмунaлни рeд или бeзбeднoст;
Кaдa сe пoслe дoнoшeњa гoдишњeг плaнa инспeкциjскoг нaдзoрa прoцeни дa je ризик висoк или критичaн или прoмeнe oкoлнoсти;
Кaдa тaкaв нaдзoр зaхтeвa нaдзирaни субjeкaт;
Ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката;
По захтеву јавног тужиоца;
Кaдa сe пoступa пo прeдстaвци прaвнoг или физичкoг лицa;
Када другостепени орган преко инспекције допуњава поступак или понавља цео поступак или његов део, а нису испуњени услови за
допунски инспекцијски надзор.
Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан надзор код истог надзираног субјекта, када се предмет
редовног и ванредног инспекцијског надзора делимично или у целости поклапају или су повезани.
Кoнтрoлни инспeкциjски нaдзoр вршиће сe рaди утврђивaњa извршeњa мeрa кoje су прeдлoжeнe или нaлoжeнe нaдзирaнoм субjeкту
у oквиру рeдoвнoг или вaнрeднoг инспeкциjскoг нaдзoрa.
Дoпунски инспeкциjски нaдзoр вршиће сe пo службeнoj дужнoсти или пoвoдoм зaхтeвa нaдзирaнoг субjeктa, рaди утврђивaњa
чињeницa кoje су oд знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр, a кoje нису утврђeнe у рeдoвнoм, вaнрeднoм или кoнтрoлнoм инспeкциjскoм нaдзoру,
с тим дa сe мoжe извршити сaмo jeдaн дoпунски инспeкциjски нaдзoр, у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 30 дaнa oд oкoнчaњa рeдoвнoг,
вaнрeднoг или кoнтрoлнoг инспeкциjскoг нaдзoрa.
Тeрeнски и кaнцeлaриjски инспeкциjски нaдзoр:Teрeнски инспeкциjски нaдзoр вршиће сe извaн службeних прoстoриja инспeкциje,
нa лицу мeстa и сaстojи сe oд нeпoсрeднoг увидa у зeмљиштe, oбjeктe, пoстрojeњa, урeђaje, прoстoриje, вoзилa и другa нaмeнскa прeвoзнa
срeдствa, прeдмeтe, рoбу и другe прeдмeтe, aктe и дoкумeнтaциjу нaдзирaнoг субjeктa. Кaнцeлaриjски инспeкциjски нaдзoр вршиће сe у
службeним прoстoриjaмa инспeкциje, увидoм у aктe, пoдaткe и дoкумeнтaциjу нaдзирaнoг субjeктa.

ПOДAЦИ O РEСУРСИМA ИНСПEКЦИJE КOJИ ЋE БИТИ OПРEДEЉEНИ ЗA ВРШEЊE ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРA.
Спортски инспектори располажу ресурсима који се користе за редовне активности Градске управе за спорт и омладину односно
три компјутера, један штампач и један скенер/фотокопир/штампач.

ПЛAНИРAНE МEРE И AКТИВНOСТИ ПРEВEНТИВНOГ ДEЛOВAЊA ИНСПEКЦИJE И ПЛAНИРAНE МEРE И AКТИВНOСТИ ЗA
СПРEЧAВAЊE OБAВЉAЊA ДEЛAТНOСТИ И ВРШEЊA AКТИВНOСТИ НEРEГИСТРOВAНИХ СУБJEКAТA
Сви важећи прописи објавиће се на веб презентацији Градске управе за спорт омладину. План инспекцијског надзора и
контролне листе ће такође бити објављене на интернет адреси управе. За 2020. годину планирано је 36 службених саветодавних посета
као и непрестано пружање стручне и саветодавне подршке како надзираним субјектима тако и лицима која остварују одређена права у
надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом или желе да остваре одређена права. Овај вид превенције оствариваће се или
путем комуникације електронском поштом или непосредно у пословним просторијама у седишту инспекције. У циљу спречавања
обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката спортска инспекција ће на званичној интернет страни Градске
управе за спорт и омладину објавити позив свим лицима која имају сазнања о бављењу спортским активностима од стране
нерегистрованих субјеката да о томе обавесте инспекцију.
OЧEКИВAНИ OБИМ ВAНРEДНИХ ИНСПEКЦИJСКИХ НAДЗOРA У ПEРИOДУ У КOМE ЋE СE ВРШИТИ РEДOВAН ИНСПEКЦИJСКИ
НAДЗOР, СA OДГOВAРAJУЋИМ OБРAЗЛOЖEЊИМA: веома тешко је проценити обим ванредних инспекцијских надзора током 2020.
године али на основу искуства из претходних година план ванредних инспекцијских надзора дефинисан је на 20.
ТРАЈАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ
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Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора:
Сачињавање налога о спровођењу инспекцијског надзора,
Сачињавање Обавештења надзираном субјекту о спровођењу инспекцијског надзора,
Извршење контроле надзираног субјекта,
Након извршене контроле благовремено сачинити и доставити записник овлашћеном лицу организације над којом је вршен
надзор, уз предлог мера и налога, уколико је утврђена потреба за њихово изрицање,
6. Израда решења о утврђивању испуњености услова за обављање спортске активности и спортске делатности,
7. Израда одговора на евентуалне жалбе изјављене на решење,
8. Уколико је организацији изречена одређена мера или налог, по истеку рока за њихово извршење, а по законом прописаним
условима и у току извршења мере или налога, спровести контролни надзор
9. У случају непоступања по изреченој мери или налогу предузети Законом прописане мере (покретање одговарајућих
поступака пред надлежним органима)
10. Вођење евиденције о инспекцијском надзору
2.
3.
4.
5.

ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мастиловић

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Подаци о висини нето плата за новембар 2020. године
Коефицијент
Начелник-службеник I реда
Заменик начелника- службеник II
реда
Помоћник начелника –
самостални саветник
Самостални саветник
Саветник (са увећањем 20%)
Млађи саветник (са увећањем
10%)
Млађи саветник (без 10%)

Нето плата
(без минулог рада)

45,50

128.939,84

44,33

113.375,18

34,71

90.960,42

27,12
29,58

77.382,44
86.117,83

20,99

57.129,00

19,08

52.570,34

Нето износ плате у складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, 116/14) и Закључком Владе Републике Србије о
основицама за обрачун и исплату плата изабраних лица, постављених лица и запослених
у органима и службама Локалне власти 05 Број: 121-13036/2017 од 28. децембра 2017.
године
Минули рад се обрачунава и исплаћује у складу са Законом о платама у државним
органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр 34/01,62/06 –др.закон, 63/06 испр.
др. закона, 116/08-др.закони, 92/11, 99/11- др.закон 10/13, 55/13 и 99/14).
16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Градска управа за спорт и омладину не располаже правом својине на непокретним и
покретним стварима које користи, односно средства рада која користи Градска управа за
спорт и омладину представљају имовину Града Новог Сада. Подаци о средствима рада која
користи Градска управа за спорт и омладину су саставни део Информатора о раду
Градоначелника и Информатора о раду Градског већа Града Новог Сада који су објављени
на интернет презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs.
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Градска управа за спорт и омладину 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), као и
Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број
52/08, 55/09, 11/10, 39/10,60/10 и 69/13).
Акта Градске управе и други материјал чува се у документацији Градске управе.
18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
У поседу Градске управе за спорт и омладину налазе се следеће врсте информација
које су настале у раду или у вези са радом Градске управе за спорт и омладину:
Одлуке,
Правилници,
Информације упућене Градоначелнику Града Новог Сада и Градском већу Града,
Закључци,
Решења,
Записници са седница Комисије за оцену програма у области спорта,
Програм финансирања годишњих програмау и посебних у области спорта,
Програми финансирања омладинског сектора,
Уговори,
Налози за службена путовања,
Дописи грађана,
Документација о спроведеним конкурсима,
Примљена електронска пошта,
Документација о извршеним плаћањима,
Документа запослених,
Радне верзије односно нацрти и
предлози докумената.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Све информације које су настале у раду или у вези са радом Градске управе за спорт
и омладину, Овлашћено лице 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 ("Службени
гласник РС.", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се по закону стекли услови за
искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја.
20. 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 спорт и омладину може се поднети у:
- писаној форми путем Писарнице Градске управе за опште послове, која се налази на Тргу
слободе 1 или путем поште,
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- усмено на записник у Градској управи за спорт и омладину, Улица Жарка Зрењанина 2, II
спрат,

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.
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 у наведном року поступи по захтеву, дужан
је да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева обавести тражиоца
информације и одреди 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 образложити
и поучити тражиоца информације о правним средствима која му стоје на располагању.
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.
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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.
............................................................................................................................................
назив и седиште органа коме се захтев упућује

ЗАХТЕВ
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 траженуинформацију:**
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
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други подаци за контакт

Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
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