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I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВ И О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

         

НАЗИВ:  СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

АДРЕСА СЕДИШТА: Нови Сад, Жарка Зрењанина 2. 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08839964 

ПИБ: 103768035 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: В. д. шефа Службе - Татјана Гладовић, 

                                                 - телефон: 021/529-770, 

                                                 - mail: tatjana.gladovic@uprava.novisad.rs 

                                        В. д. заменика шефа Службе - Драгутин Галовић, 

                                                 - телефон: 021/4882-700 

                                                 - mail: dragutin.galovic@uprava.novisad.rs 

 

 Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 

55/09,11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) образована је Служба за заједничке послове (у даљем тексту: Служба), за 

обављање стручних, организационих и других послова за органе Града, градских управа и посебниох 

оргснизација.  

 

  У Служби се обављају финансијско- материјални послови, информатички послови, послови 

одржавања и поправке рачунарске опреме, послови  одржавања објеката, уређаја и опреме, послови који се 

односе на штампу и доставу, послови аутосервиса, послови обезбеђења објеката, послови који се односе на  

угоститељске услуге и послови одржавања хигијене и курирски послове у месним заједницама. 

 

            Информатор о раду Службе, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07 и 36/10), а у складу са 

Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број 

68/10). 

 

 Информатор се, на захтев заинтересованог лица, издаје и у штампаном облику, у Служби, Жарка 

Зрењанина 2. За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара в. д. шефа Службе, 

Татјана Гладовић. 

 

 У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог Сада, који је између 

осталог садржао и информације о раду Службе. 

 

            Информатор о раду Службе објављен је на интернет презентацији Града Новог Сада 

www.novisad.rs, у фебруару 2011. године.  

 

            У информатор су унети подаци закључно са 31. јануаром 2016. године.              
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II. OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА     

  

  

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Службе за заједничке послове, који доноси шеф Службе, у складу са начелима за 

унутрашње уређење које доноси Градско веће Града Новог Сада, у Служби је образована једна основна организациона јединица и девет ужих 
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унутрашњих јединица. Градско веће Града Новог Сада даје сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Службе.  

             Према Правилнику о унутрашњem уређењу и систематизацији Службе за заједничке послове, у Служби је систематизовано укупно 66 радних 

места, 223 извршиоца, од којих je у радном односу 176 извршилаца, од чега је 174 запослено на неодређено време и 2 на одређено време.                                                                                                            

Полазећи од врсте и обима послова утврђених Одлуком о Градским управама Града Новог Сада, у Служби се обављају послови и то: 

 у основној организационој јединици: 

        - Сектору за јавне набавке Службе 

 у следећим ужим унутрашњим јединицама: 

      - Одсеку за финансијске послове 

      - Одсеку за информатичке послове  

                  - Одсеку заодржавање и поправку рачунарске опреме 

      - Одсеку за одржавање објеката, уређаја и опреме 

      - Одсеку за штампу и доставу 

      - Одсеку аутосервиса 

      - Одсеку за обезбеђење објеката 

      - Одсеку за угоститељске услуге 

                  - Одсеку за хигијену и курирске послове у месним заједницама. 

 

                У Сектору за јавне набавке Службе обављају се послови спровођења поступка јавних набавки за која су средства обезбеђена у буџету, 

односно финансијском плану Скупштине Града и Службе. 
 

                У Одсеку за финансијске послове обављају се финансијско-материјални послови који се односе на расходе Службе и финансијско-

материјални послови за директне кориснике буџетских средстава који немају финансијску службу, као и послови магацинске евиденције. 
 

     У Одсеку за информатичке послове обављају се послови рачунарске припреме докумената и материјала за штампу, рачунарска обрада текста 

и података за потребе органа Града, као и послови који се односе на развој, унапређење и функационисање информационог система градских управа, 

посебних организација и служби, заштиту података и примену стандарда у увођењу информационих технологија. 
 

      У Одсеку за одржавање и поправку рачунарске опреме обављају се послови који се односе на одржавање и поправку рачунарске опреме. 
 

      У Одсеку за одржавање објеката, уређаја и опреме обављају се послови који се односе на текуће одржавање објеката, уређаја и опреме које 

користе органи Града Новог Сада. 
 

      У Одсеку за штампу и доставу обављају се  послови који се односе на штампање, умножавање и доставу материјала. 
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      У Одсеку аутосервиса обављају се послови који се односе на пружање услуга превоза за потребе органа Града и старање о возном парку. 
 

       У Одсеку за обезбеђење објеката обављају се послови који се односе на физичко обезбеђење и противпожарну заштиту објеката и опреме 

које користе органи Града. 
 

      У Одсеку за угоститељске услуге обављају се послови који се односе на пружање интерних угоститељских услуга. 
 

       У Одсеку за хигијену и курирске послове у месним заједницама обављају се послови који се односе на одржавање хигијене и доставу за 

потребе органа Града, градских управа, посебних организација и служби и месних заједница. 

 

                  Радно време Службе, утврђено је у складу са 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, с тим да је у Служби због природе послова, у Одсеку за обезбеђење објека та, радно време 

распоређено у три смене и то од 6,00 до 14,00 часова, од 14,00 до 22,00 часа и од 22,оо до 6,00 часова, а у Одсеку за хигијену и курирске послове у 

објектима месних заједница радно време распоређено од 7,00 до 23,00 часова.      

 

 

III. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

             3.1. Шеф  и заменик шефа Службе 

Службом руководи шеф Службе. Шеф има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Шефа и заменика шефа Службе поставља Градско веће Града Новог Сада, на основу јавног огласа, на период од пет година. Шеф и заменик 

шефа Службе, поред услова утврђених законом, морају да испуњавају следеће услове: положен државни испит за рад у органима управе, најмање пет 

година радног искуства у струци и стечено високо образовање из научне области, економске или правне науке, на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године. 

Шеф организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга рада Службе, 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. 

Шеф и заменик шефа Службе, за свој рад и рад Службе, одговарају Скупштини Града Новог Сада, Градоначелнику и Градском већу. 

О правима и обавезама шефа и заменика шефа одлучује Градско веће или радно тело које оно образује. 

Шефу Службе, односно његовом заменику престаје дужност протеком времена на које је постављен, укидањем или реорганизовањем органа 

и у другим случајевима одређеним законом. Шефу Службе, 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 

шефа Службе, односно његовог заменика пре истека времена на које је постављен, на образложени предлог Градоначелника, најмање две трећине 
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чланова Градског већа или најмање једне трећине одборника Скупштине Града Новог Сада. 

 

3.2. Помоћник шефа Службе 

 

Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада, шеф може да има једног или више помоћника за обављање послова из надлежности 

Службе, које поставља Градоначелник на предлог шефа Службе. 

Помоћник шефа Службе обавља најсложеније финансијских послове који се односе на израду финансијског плана,анализа, извештаја и 

информација, израду спецификација за јавне набавке, послова у области противпожарне заштите, израду аката из надлежности Службе, модела уговора у 

поступцима јавних набавки, пружање стручне помоћи запосленима и обавља друге послове по налогу шефа Службе. 

О правима, обавезама и одговорностима помоћника шефа Службе и запослених одлучује шеф. Запослени, односно постављено лице у 

Служби за свој рад одговара дисциплински и материјално, у складу са законом. 

 

 IV.  ЈАВНОСТ РАДА 

           Рад Службе је доступан јавности. 
           Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) предвиђено 

је да Служба обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима јавног информисања, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање 

јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и 

другим променама у организацији и њеном раду. 

Информације о раду Службе, средствима јавног информисања даје шеф Службе или лице које он овласти. О  ускраћивању информација или 

других података и чињеница одлучује шеф Службе, у складу са законом. 

Када се представкама или предлозима грађана, путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин, укаже на пропуст у раду 

Службе, непрофесионални однос запослених или на друге недостатке у раду, шеф Службе је дужан да без одлагања испита наводе и по потреби 

предузме потребне мере, након чега ће о предузетим мерама обавестити подносиоца представке, а по потреби и Градоначелника. 

У објекту у Улици Жарка Зрењанина 2, Нови Сад, где је седиште Службе, изграђена је рампа која омогућава несметан приступ лицима са 

инвалидитетом. 

 

НАПОМЕНА: Подаци о ПИБ-у Службе, електронска адреса, контакт  

                           телефони наведени су у поглављу "1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

                           О СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ"  

 
            У Служби није одређено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, те је у складу са чланом 38. став 

3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за поступање по захтевима надлежно одговорно лице у Служби, Татјана Гладовић. 
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V.  СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

                Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) образована је 

Служба за заједничке послове.  

 У периоду од 01. jануара до 31. јануара 2016. године, Служби није поднет ниједан захтева за остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја.  

 Тражилац информације подноси писани захтев Служби за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја и то путем путем 

писарнице Градске управе за опште послове, Трг Слободе 1 или путем поште. Тражилац не мора навести разлоге за захтев, али захтев мора да садржи 

назив органа јавне власти, име, презиме и адресу тражиоца информације, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и 

друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 
            Тражилац може захтев поднети и усмено у записник, у службеним просторијама Службе за заједничке послове, улица Жарка Зрењанина 2, соба 101, IV спрат. 

  

            Најчешће су тражене информације о: 

                      - броју и врсти спроведених поступака јавних набавки 

                      - висина издатака и динамика плаћања по појединим јавним набавкама 

              

 

VI.       ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА  

             СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ  

 

             Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) образована је 

Служба за заједничке послове, за обављање стручних, организационих и других послова за органе Града, градских управа, посебних организација и 

служби.  

 Служба обавља послове који се односе на личне и материјалне расходе за директне кориснике буџетских средстава који немају финансијску 

службу: припрему и израду финансијског плана, интерну контролу, припрему документације за извршење финансијског плана, вођење пословних књига 

и њихово усклађивање са главном књигом трезора, извршавање задатака који се односе на управљање државном имовином за коју је одговоран Град, 

састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја и вршење других финансијско-материјалних послова. 

 У Служби се обављају послови који се односе на развој, унапређење и функционисање информационог система градских управа, посебних 

организација и служби, заштиту података, примену стандарда у увођењу информационих технологија у градским управама, посебним организацијама и 

службама и примену и коришћење интернета у раду градских управа, посебних организација и служби.  

 У оквиру Службе обављају се и послови који се односе на: текуће одржавање објеката, уређаја и опреме које користе органи Града, одржавање 

хигијене и доставу за потребе органа Града, градских управа, посебних организација и служби и месних заједница, физичко обезбеђење и противпожарну 

заштиту објеката, уређаја и опреме које користе органи Града, штампање, умножавање и доставу материјала, рачунарску припрему докумената и 
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материјала за штампу, рачунарску обраду текстова и података за потребе органа Града, пружање услуга превоза за потребе органа Града и старање о 

возном парку, старање о магацинима и вођење магацинске евиденције, интерне угоститељске услуге, као и друге заједничке послове за органе Града. 

 Служба доноси финансијски план и план јавних набавки добара, услуга и радова за потребе функционисања органа Града, доноси одлуке о 

покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану Службе и одговорна је за 

реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке Службе. Служба може за 

спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или друго правно лице, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског 

већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника. 

 

 

VII.      ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

            У оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења Служба поступа искључиво према органима Града, посебним организацијама и службама. 

            Однос Службе према Скупштини Града заснива се на правима и дужностима утврђеним законом. 

Служба је обавезна да Скупштину Града, Градоначелника и Градско веће обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје обавештења, 

објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа. 

Однос Службе према Градоначелнику заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом Града и одлукама Скупштине Града. 

Градоначелник може Служби издавати упутства и смернице за спровођење одлука и других аката Скупштине Града. 

Градско веће врши надзор над радом Службе на начин који утврђује својим актом. 

Запослени у Служби, односно постављено лице, дужно је да извршава налоге старешине и непосредног руководиоца, ако су они у границама 

закона. 

 

 

VIII.     ПРОПИСИ 

 

Надлежности, овлашћења и обавезе Службе утврђени су Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14), Статутом 

Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени 

лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13). 

                 

            Прописи које Служба, у оквиру својих надлежности и овлашћења, примењује у свом раду су:  

                Закони: 

              - Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14), 

              - Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14), 

              - Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 и 14/2015 и 68/2015), 

              - Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 66/91,  44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/85 и    
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                 83/05 и 23/13- одлука УС), 

              - Закон о општем управном поступку("Службени лист СРЈ", број 33/97 и 31/01 и (''Службени гласник РС', број 30/10), 

              - Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 

              - Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/15), 

              - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број  41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14 и 96/15 и 9/16-    

                 одлука РС), 

              - Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09 и 20/15), 

              - Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,  63/13 - испр. ,108/13, 142/2014, 68/2015   

                и 103/15), 

              - Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласник РС'', бр.103/15), 

              - Законо начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/15), 

              - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата , односно зарада и  других осталих примања код корисника јавних   

                средстава (''Службени гласник РС'', број 116/14),    

              - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Службени  гласник РС'', број 119/12 и 68/15), 

              - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/04, 54/07, 14/09 и 36/10), 

                        - Закон о заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 97/08, 104/09, 68/12, -  одлука УС и 107/12), 

              - Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14). 

             Уредбе: 

              - Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављенних лица и запослених у државним органима ("Службени    

                 гласник РС", бр. 44/08 и 2/12). 

              - Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе("Службени гласник РС", број  80/92), 

                       - Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", број 40/10), 

               Прописи органа Града: 

              - Статут Града Новог Сада, пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 

              - Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",  

                бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) 

              - Одлуку о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, ("Службени лист Града Новог Сада",  

               број  62/15), 

              - Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена 

                лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09 и 10/12). 

              - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада    

                за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број --/16), 

              - Правилник о заштити од пожара ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/10), 

              - Правилник о коришћењу аутобуса градске управе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/04), 
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              - Правилник о коришћењу службених возила број II-020-2/2009-731-Г од 25.05.2009.године, 

              - Правилник о физичком и техничком обезбеђењу објеката број 252/97-I-c oд 15.децембра 1997. године, 

              - Правилник о условима, начину коришћења и потрошњи горива службених возила Службе   

                  за заједничке послове ("Службени лист Града Новог Сада”, број 1/16), 

               - Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",    

                број  42/11), 

               -Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог бр.120/10, 16/10, број  42/11). 

                  

IX.        УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

                       

              Служба, имајући у виду делокруг рада и надлежности утврђене  законима и актима органа града Новог Сада, не пружа услуге заинтересованим 

правним и физичким лицима, односно  обавеза из овог упутства није примењива на Службу за заједничке послове. 

 

X.          ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА  УСЛУГА 

 

              Oбавеза из овог упутства није примењива на Службу за заједничке послове, с обзиром да  Служба, имајући у виду делокруг рада и надлежности 

утврђене  законима и актима органа града Новог Сада, не пружа услуге заинтересованим правним и физичким лицима, па самим тим није ни прописан 

поступак пружања истих. 

 

 

XI.        ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ  УСЛУГАМА 

 

             Служба не располаже подацима о пруженим услугама, с обзиром на  делокруг рада и надлежности утврђене  законима и актима органа града 

Новог Сада. 

  

XII.       ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

   Средства за финансирање послова Службе обезбеђују се у буџету Града Новог Сада. Износ средстава буџета Града Новог Сада, планиран за 

рад Службе у 2016. години, утврђен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15). Ова 

одлука је објављена на интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада  те сва заинтересована лица могу извршити увид у исту, на наведеној 

адреси. 

  Шеф Службе је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава 

Службе и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету Града Новог Сада. Шеф Службе је одговоран и за закониту, наменску, економичну 

и ефикасну употребу одобрених буџетских средстава 
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                     ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ, ОДОБРЕНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СЛУЖБЕ  ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ 
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1
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СЛУЖБА ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

#VALUE! 
2,400,000

.00 
587,896,19

1.00 
0.00 

 

 

  
19.
01 

                
СЛУЖБА ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

#VALUE! 
2,400,000

.00 

587,896,19
1.00 

0.00 

 

 

    
13
0 

              Опште услуге #VALUE! 
2,400,000

.00 
587,896,19

1.00 
0.00 

 

 

      
060
2 

            
Програм 15: 
Локална 
самоуправа 

#VALUE! 
2,400,000

.00 
587,896,19

1.00 
0.00 

 

 

        0602-0001           

ПА: 
Функциониса
ње локалне 
самоуправе и 
градских 
општина 

#VALUE! 
2,400,000

.00 
587,312,67

1.00 
0.00 

 

 

          
54
5 

41
1 

      

Плате, 
додаци и 
накнаде 
запослених 
(зараде) 

107,585,93
8.00 

0.00 
107,585,93

8.00 
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              01 545.01 
411

1 

Плате, 
додаци и 
накнаде 
запослених  

107,585,93
8.00 

  
107,585,93

8.00 
  

 

 

          
54
6 

41
2 

      

Социјални 
доприноси на 
терет 
послодвца 

19,257,883.
00 

0.00 
19,257,883.

00 
0.00 

 

 

              01 546.01 
412

1 

Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

12,910,313.
00 

  
12,910,313.

00 

  
 

 

              01 546.02 
412

2 

Допринос за 
здравствено 
осигурање 

5,540,676.0
0 

  
5,540,676.0

0 
  

 

 

              01 546.03 
412

3 

Допринос за 
незапосленос
т 

806,894.00   806,894.00 

  
 

 

          
54
7 

41
3 

      
Накнаде у 
натури 

8,513,500.0
0 

0.00 
8,513,500.0

0 
0.00 

 

 

              01 547.01 
413

1 
Накнаде у 
натури 

8,513,500.0
0 

  
8,513,500.0

0   
 

 

          
54
8 

41
4 

      
Социјална 
давања 
запосленима 

7,362,768.0
0 

0.00 
7,362,768.0

0 
0.00 

 

 

              01 548.01 
414

1 

Исплата 
накнада за 
време 
одсуствовања 
с посла на 
терет 
фондова 

600,000.00   600,000.00 

  
 

 

              01 
548.02.
01 

414
3 

Отпремнине 
и помоћи 

2,100,000.0
0 

  
2,100,000.0

0   
 

 

              01 
548.02.
02 

414
3 

Отпремнине 
и помоћи – 
отпремнине 
за 
рационализа
цију 

4,172,768.0
0 

  
4,172,768.0

0 
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              01 
548.
03 

414
4 

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

490,000.00   490,000.00 

  
 

 

          
54
9 

41
5 

      
Накнаде 
трошкова за 
запослене 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 

 

 

              01 549.01 
415

1 

Накнаде 
трошкова за 
запослене 

1,000.00   1,000.00 

  
 

 

          
55
0 

41
6 

      

Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи 

900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 

 

 

              01 550.01 
416

1 

Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи 

900,000.00   900,000.00 

  
 

 

          
55
1 

42
1 

      
Стални 
трошкови 

102,350,00
0.00 

0.00 
102,350,00

0.00 
0.00 

 

 

              01 551.01 
421

1 

Трошкови 
платног 
промета и 
банкарских 
услуга 

200,000.00   200,000.00 

  
 

 

              01 551.02 
421

2 
Енергетске 
услуге 

43,000,000.
00 

  
43,000,000.

00   
 

 

              01 551.03 
421

3 
Комуналне 
услуге 

8,000,000.0
0 

  
8,000,000.0

0   
 

 

              01 551.04 
421

4 
Услуге 
комуникација 

42,000,000.
00 

  
42,000,000.

00   
 

 

              01 551.05 
421

5 
Трошкови 
осигурања 

7,000,000.0
0 

  
7,000,000.0

0   
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              01 551.06 
421

6 

Закуп 
имовине и 
опреме 

1,650,000.0
0 

  
1,650,000.0

0 
  

 

 

              01 551.07 
421

9 
Остали 
трошкови 

500,000.00   500,000.00 
  

 

 

          
55
2 

42
2 

      
Трошкови 
путовања 

4,300,000.0
0 

0.00 
4,300,000.0

0 
0.00 

 

 

              01 552.01 
422

1 

Трошкови 
службених 
путовања у 
земљи 

2,600,000.0
0 

  
2,600,000.0

0 

  
 

 

              01 552.02 
422

2 

Трошкови 
службених 
путовања у 
иностранство 

1,700,000.0
0 

  
1,700,000.0

0 
  

 

 

          
55
3 

42
3 

      
Услуге по 
уговору 

65,450,000.
00 

0.00 
65,450,000.

00 
0.00 

 

 

              01 553.01 
423

1 
Администрат
ивне услуге 

100,000.00   100,000.00 
  

 

 

              01 553.02 
423

2 
Компјутерске 
услуге 

4,700,000.0
0 

  
4,700,000.0

0   
 

 

              01 553.03 
423

3 

Услуге 
образовања и 
усавршавање 
запослених 

5,000,000.0
0 

  
3,000,000.0

0 

  
 

 

              01 553.04 
423

4 

Услуге 
информисањ
а 

12,400,000.
00 

  
12,400,000.

00 
  

 

 

              01 553.05 
423

5 
Стручне 
услуге 

5,500,000.0
0 

  
5,500,000.0

0   
 

 

              01 553.06 
423

9 
Остале опште 
услуге 

37,750,000.
00 

  
39,750,000.

00   
 

 

          
55
4 

42
4 

      
Специјализов
ане услуге 

1,700,000.0
0 

0.00 
1,700,000.0

0 
0.00 

 

 

              01 554.01 
424

3 
Медицинске 
услуге 

1,150,000.0
0 

  
1,150,000.0

0   
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              01 554.02 
424

6 

Услуге 
очувања 
животне 
средине, 
науке и 
геодетске 
услуге 

50,000.00   50,000.00 

  
 

 

              01 554.03 
424

9 

Остале 
специјализов
ане услуге 

500,000.00   500,000.00 
  

 

 

          
55

5 
42
5 

      
Текуће 
поправке и 
одржавање 

42,260,000.
00 

0.00 
42,260,000.

00 
0.00 

 

 

              01 555.01 
425

1 

Текуће 
поправке и 
одржавање 
зграда и 
објеката 

13,660,000.
00 

  
13,660,000.

00 

  
 

 

              01 555.02 
425

2 

Текуће 
попоравке и 
одржавање 
опреме 

28,600,000.
00 

  
28,600,000.

00 
  

 

 

          
55

6 
42
6 

      Материјал 
120,342,00

0.00 
2,400,000

.00 
122,742,00

0.00 
0.00 

 

 

              01 556.01 
426

1 

Администрат
ивни 
материјал 

69,262,000.
00 

  
69,262,000.

00 
  

 

 

              01 556.02 
426

3 

Материјали 
за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 

9,700,000.0
0 

  
9,700,000.0

0 

  
 

 

              01 556.03 
426

4 
Материјали 
за саобраћај 

18,000,000.
00 

  
18,000,000.

00   
 

 

              01 556.04 
426

8 

Материјали 
за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељств
о 

5,500,000.0
0 

  
5,500,000.0

0 
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01
-1 

556.04 
426

8 

Материјали 
за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељств
о 

0.00 
2,400,000

.00 
2,400,000.0

0 

  
 

 

              01 556.05 
426

9 

Материјали 
за посебне 
намене 

17,880,000.
00 

  
17,880,000.

00 
  

 

 

          
55

7 
46
5 

      
Остале 
дотације и 
трансфери 

12,684,382.
00 

0.00 
12,684,382.

00 
0.00 

 

 

              01 557.01 
465

1 

Остале 
текуће 
дотације и 
трансфери 

12,684,382.
00 

  
12,684,382.

00 
  

 

 

        
 ПЛАН НАБАВКИ СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2015. ГОДИНУ  
 

55
8 

48
2 

      

Порези, 
обавезне 
таксе, казне и 
пенали 

  0.00 
1,600,000.0

0 
0.00 

 

 

              01 558.01 
482

1 
Остали 
порези 

1,000,000.0
0 

  
1,000,000.0

0   
 

 

              01 558.02 
482

2 
Обавезне 
таксе 

600,000.00   600,000.00 
  

 

 

          
55

9 
48
3 

      

Новчане 
казне и 
пенали по 
решењу 
судова 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 

 

 

              01 559.01 
483

1 

Новчане 
казне и 
пенали по 
решењу 
судова 

1,000.00   1,000.00 

  
 

 

          
56

0 
48
5 

      

Накнаде 
штете за 
повреде или 
штету нанету 
од стране 
државних 
органа 

320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 
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              01 560.01 
485

1 

Накнаде 
штете за 
повреде или 
штету нанету 
од стране 
државних 
органа 

320,000.00   320,000.00 

  
 

 

          
56

1 
51
2 

      
Машине и 
опрема 

57,424,200.
00 

0.00 
57,424,200.

00 
0.00 

 

 

              01 561.01 
512

1 
Опрема за 
саобраћај 

17,450,000.
00 

  
17,450,000.

00   
 

 

              01 561.02 
512

2 
Администрат
ивна опрема 

39,973,200.
00 

  
39,973,200.

00   
 

 

              01 561.03 
512

8 

Oпрема за 
јавну 
безбедност 

1,000.00   1,000.00 

  
 

 

          
56

2 
51
3 

      
Остале 
некретнине и 
опрема 

4,000,000.0
0 

0.00 
4,000,000.0

0 
0.00 

 

 

              01 562.01 
513

1 

Остале 
некретнине и 
опрема 

4,000,000.0
0 

  
4,000,000.0

0 
  

 

 

          
56

3 
51
5 

      
Нематеријалн
а имовина 

28,860,000.
00 

0.00 
28,860,000.

00 
0.00 

 

 

              01 563.01 
515

1 
Нематеријалн
а имовина 

28,860,000.
00 

  
28,860,000.

00   
 

 

        0602-0011           
Пројекат: 
MobiWallet 

93,520.00 0.00 93,520.00 0.00 

 

 

          
56
4 

42
1 

      
Стални 
трошкови 

93,520.00 0.00 93,520.00 0.00 

 

 

              56 564.01 
421

2 
Енергетске 
услуге 

18,624.00   18,624.00 
  

 

 

              56 564.02 
421

3 
Комуналне 
услуге 

2,914.00   2,914.00 
  

 

 

              56 564.03 
421

4 
Услуге 
комуникација 

71,982.00   71,982.00 
  

 

 

        0602-0012           
Пројекат: 
CLIPS 

490,000.00 0.00 490,000.00 0.00 

 

 

          
56
5 

42
1 

      
Стални 
трошкови 

490,000.00 0.00 490,000.00 0.00 

 

 

              56 565.01 
421

2 
Енергетске 
услуге 

98,000.00   98,000.00 
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              56 565.02 
421

3 
Комуналне 
услуге 

14,700.00   14,700.00 
  

 

 

              56 565.03 
421

4 
Услуге 
комуникација 

377,300.00   377,300.00 
  

 

                 

 

*Планирани расходи једнаки су одобреним 
    СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

Одсек за финансијске послове 

Обрађивач  

Сава Александровић 

  

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ, ОДОБРЕНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 

 

П
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О П И С 
Средства из 

буџета 

Приход из буџета 
некадашњи 
сопствени 

приходи 01-1 

Средства из буџета 

  

Укупна 
средства 
(12+13) 

Утрошено у 
2015 годинИ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

              
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

603,011,372.56 2,200,000.00 604,795,042.56 359,544,649.10 

              
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

603,011,372.56 2,200,000.00 604,795,042.56 359,544,649.10 

              Опште услуге 603,011,372.56 2,200,000.00 604,795,042.56 359,544,649.10 

0602             
Програм 15: Локална 
самоуправа 

603,011,372.56 2,200,000.00 604,795,042.56 359,544,649.10 
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0602-
0001 

          
ПА: Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

602,229,972.56 2,200,000.00 604,013,642.56 359,544,649.10 

    548 411       
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

117,777,055.00 0.00 112,699,725.00 107,874,976.26 

        01 548.01 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених  

117,777,055.00   112,699,725.00 107,874,976.26 

    549 412       
Социјални доприноси на 
терет послодвца 

21,082,093.00 0.00 20,143,093.00 19,309,619.47 

        01 549.01 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

14,133,246.70   13,493,809.18 12,944,996.75 

        01 549.02 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 

6,065,518.38   5,804,035.88 5,555,560.96 

        01 549.03 4123 Допринос за незапосленост 883,327.92   845,247.94 809,061.76 

    550 413       Накнаде у натури 6,535,000.00 0.00 6,535,000.00 4,924,810.24 

        01 550.01 4131 Накнаде у натури 6,535,000.00   6,535,000.00 4,924,810.24 

    551 414       
Социјална давања 
запосленима 

7,750,491.00 0.00 7,750,491.00 1,843,155.92 

        01 551.01 4141 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на 
терет фондова 

1,700,000.00   1,700,000.00 731,850.30 

        01 551.02.01 4143 Отпремнине и помоћи 2,000,000.00   2,000,000.00 1,039,059.62 

        01 551.02.02 4143 
Отпремнине и помоћи - 
отпремнине за 
рационализацију 

3,560,491.00   3,560,491.00 0.00 
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        01 551.03 4144 

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

490,000.00   490,000.00 72,246.00 

    552 415       
Накнаде трошкова за 
запослене 

2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 1,938,689.64 

        01 552.01 4151 
Накнаде трошкова за 
запослене 

2,450,000.00   2,450,000.00 1,938,689.64 

    553 416       
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

900,000.00 0.00 900,000.00 817,396.69 

        01 553.01 4161 
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

900,000.00   900,000.00 817,396.69 

    554 421       Стални трошкови 134,850,000.00 0.00 134,850,000.00 87,067,679.24 

        01 554.01 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

200,000.00   200,000.00 176,668.75 

        01 554.02 4212 Енергетске услуге 53,000,000.00   53,000,000.00 37,375,068.62 

        01 554.03 4213 Комуналне услуге 9,000,000.00   9,000,000.00 6,707,739.23 

        01 554.04 4214 Услуге комуникација 57,500,000.00   57,500,000.00 36,544,429.25 

        01 554.05 4215 Трошкови осигурања 12,000,000.00   12,000,000.00 5,221,710.07 

        01 554.06 4216 Закуп имовине и опреме 2,650,000.00   2,650,000.00 1,042,063.32 

        01 554.07 4219 Остали трошкови 500,000.00   500,000.00 0.00 

    555 422       Трошкови путовања 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 3,527,616.30 

        01 555.01 4221 
Трошкови службених 
путовања у земљи 

2,800,000.00   2,600,000.00 2,186,519.38 

        01 555.02 4222 
Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1,500,000.00   1,700,000.00 1,341,096.92 

    556 423       Услуге по уговору 47,060,000.00 0.00 47,060,000.00 21,021,178.00 

        01 556.01 4231 Административне услуге 100,000.00   100,000.00 0.00 

        01 556.02 4232 Компјутерске услуге 3,700,000.00   3,700,000.00 1,706,955.97 
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        01 556.03 4233 
Услуге образовања и 
усавршавање запослених 

5,000,000.00   3,210,000.00 103,694.00 

        01 556.04 4234 Услуге информисања 6,500,000.00   7,700,000.00 3,661,098.00 

        01 556.05 4235 Стручне услуге 7,300,000.00   7,300,000.00 67,000.00 

        01 556.06 4239 Остале опште услуге 24,460,000.00   25,050,000.00 15,482,430.03 

    557 424       Специјализоване услуге 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 299,300.00 

        01 557.01 4243 Медицинске услуге 1,200,000.00   1,200,000.00 289,300.00 

        01 557.02 4246 
Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 

1,000,000.00   1,000,000.00 0.00 

        01 557.03 4249 
Остале специјализоване 
услуге 

150,000.00   150,000.00 10,000.00 

    558 425       
Текуће поправке и 
одржавање 

45,117,500.00 0.00 45,117,500.00 22,563,064.69 

        01 558.01 4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и 
објеката 

12,797,500.00   12,797,500.00 4,124,849.64 

        01 558.02 4252 
Текуће попоравке и 
одржавање опреме 

32,320,000.00   32,320,000.00 18,438,215.05 

    559 426       Материјал 124,573,429.56 2,200,000.00 132,373,429.56 74,622,422.51 

        01 559.01 4261 Административни материјал 72,343,200.00   76,143,200.00 40,301,688.62 

        01 559.02 4263 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

8,810,000.00   8,810,000.00 4,973,780.62 

        01 559.03 4264 Материјали за саобраћај 18,000,000.00   18,000,000.00 13,445,276.50 

        01 559.04 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

6,700,000.00 2,200,000.00 8,900,000.00 4,052,526.36 

        13 559.04 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

710,229.56   710,229.56 0.00 

        01 559.05 4269 
Материјали за посебне 
намене 

18,010,000.00   19,810,000.00 11,849,150.41 
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    560 444       
Пратећи трошкови 
задуживања 

700,000.00 0.00 700,000.00 134,524.31 

        01 560.01 4442 Казне за кашњење 700,000.00   700,000.00 134,524.31 

    561 482       
Порези, обавезне таксе и 
казне 

1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 726,834.00 

        01 561.01 4821 Остали порези 1,000,000.00   1,000,000.00 604,494.00 

        01 561.02 4822 Обавезне таксе 200,000.00   200,000.00 122,340.00 

    562 483       
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 

        01 562.01 4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1,000.00   1,000.00 0.00 

    563 485       
Накнаде штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

320,000.00 0.00 320,000.00 196,104.19 

        01 563.01 4851 
Накнаде штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

320,000.00   320,000.00 196,104.19 

    564 512       Машине и опрема 32,620,000.00 0.00 32,620,000.00 0.00 

        01 564.01 5121 Опрема за саобраћај 1,650,000.00   1,650,000.00   

        13 564.01 5121 Опрема за саобраћај 6,000,000.00   6,000,000.00   

        01 564.02 5122 Административна опрема 23,610,000.00   23,610,000.00   

        13 564.02 5122 Административна опрема 1,100,000.00   1,100,000.00   

        01 564.03 5128 Oпрема за јавну безбедност 260,000.00   260,000.00   

    565 515       Нематеријална имовина 37,480,000.00 0.00 37,480,000.00 0.00 

        01 565.01 5151 Нематеријална имовина 30,480,000.00   30,480,000.00   

        13 565.01 5151 Нематеријална имовина 7,000,000.00   7,000,000.00 0.00 

    566 465       Остале дотације и трансфери 15,163,404.00 0.00 15,163,404.00 12,677,277.64 

        01 566.01 4651 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

15,163,404.00   15,163,404.00 12,677,277.64 
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0602-
0011 

          Пројекат: MobiWallet 156,400.00 0.00 156,400.00 0.00 

    567 421       Стални трошкови 156,400.00 0.00 156,400.00 0.00 

        56 567.01 4212 Енергетске услуге 78,200.00   78,200.00 0.00 

        56 567.02 4213 Комуналне услуге 23,460.00   23,460.00 0.00 

        56 567.03 4214 Услуге комуникација 54,740.00   54,740.00 0.00 

  
0602-
0012 

          Пројекат: CLIPS 625,000.00 0.00 625,000.00 0.00 

    568 421       Стални трошкови 625,000.00 0.00 625,000.00 0.00 

        56 568.01 4212 Енергетске услуге 312,500.00   312,500.00 0.00 

        56 568.02 4213 Комуналне услуге 93,750.00   93,750.00 0.00 

        56 568.03 4214 Услуге комуникација 218,750.00   218,750.00 0.00 

Одсек за финансијске послове 

обрађивач: 

            Сава Александровић 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII.   ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

              Подаци о јавним набавкама пренети су из извештаја који се састављају у складу са законом којим се уређују јавне набавке и који се квартално 

достављају Управи за јавне набавке. 
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Табела1 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Ред. 
бр. 

Предмет 
набавке 

С
и

н
те

ти
ка

 Врста 
поступка
/ основ 

за 
изузеће 

Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Оквирно време 
покретања 

поступка 

Оквино време       
закључења уговора 

Оквирно време 
извршења 

уговора 
Разлог и оправданост набавке Напомена 

 
УКУПНО 

        

 
ДОБРА 

        

1 Лож уље 4212 1 
анализа утрошка у 

претходне три године 
јун септембар 

септембар - 
децембар 

грејање Свечаних салона на 
Петроварадинској тврђави  

2 
Електрична 

енергија 
4212 1 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена и 
повећањем броја 

објеката 

фебруар април 
април 2015 - 
април 2017 

омогућавање редовног рада 
 

3 Закуп простора 4216 8 

испитивање 
тржишних цена и 

процена броја нових 
закупа 

март април 
април 2015 - 
април 2017 

закуп склоништа за смештај техничке 
архиве и  

закуп објеката за рад органа Града, 
посебних организација и служби 

 

4 
Канцеларијски 

материјал 
4261 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

јул октобар 
октобар 2015 - 
октобар 2016 

обезбеђење основних услова за 
обављање 

 послова из делокруга органа Града, 
посебних организација и служби 
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5 
Одећа, обућа и 

униформе 
4261 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући процену 
пораста цена на 

тржишту 

јул октобар новембар 

обезбеђење радне одеће, обуће и 
униформи,  

као и заштитне опреме за запослене у 
Служби за заједничке послове, Градској 

управи за инспекцијске послове,  Градској 
управи за опште послове, и другим 

управама, у складу са Одлуком о 
униформи и ознакама на униформи 

Комуналних полицајаца, Правилником о 
зашти на раду и другим важећим 

прописима 

1. Делови 
униформе за 
Комуналну 
полицију 

(16.152.666,00 
динара) 
2. Радне 

униформе, 
службена одећа 

и обућа и 
заштитна 
опрема 

(9.166.666,00 
динара) 

6 

Картице за 
улазак у 

пешачку зону 
и за израду 

такси 
легитимација 

4261 8 
анализа утрошка у 

претходне три године 
и потреба корисника 

март април април 
омогућавање обављања послова из 

делокруга Градске управе за саобраћај и 
путеве 

 

7 

Стручна 
литература за 
образовање 
запослених 

4263 1 

увидом у актуелне 
цене различитих 
понуђача путем 

интернета и 
телефонски разговор 

са потенцијалним 
понуђачима 

фебруар април 
април - 

децембар 
образовање и усавршавање запослених 

 

8 

Програмски 
пакет за 

електронско 
праћење 
прописа 

4263 8 

испитивање 
тржишних цена и 

анализа утрошка у 
претходној години 

октобар новембар 
новембар 2015 - 
новембар 2016 

образовање и усавршавање запослених, 
као и обезбеђење актуелних законских, 

подзаконских акат и других прописа ради 
ефикасног и правилног обављања 

послова од стране органа Града, посебних 
организација и служби 
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9 
Гориво за 
моторна 
возила 

4264 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

јул септембар 
септембар 2015 - 
септембар 2016 

функционисање Одсека аутосервиса, за 
потребе службених путовања и обављање 

послова из делокруга Градске управе за 
инспекцијске послове и Службе за 

заједничке послове 

 

10 

Хемијска 
средства и 

инвентар за 
чишћење и 
одржавање 

хигијене 

4268 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

март јун 
јун 2015 - јун 

2016 

обезбеђење хемисјких средстава и 
инвентара за свакодневно одржавање 

хигијене у објектима који користе органи 
Града, посебне организације и службе 

 

11 

Прехрамбени 
производи и 

пића за 
ресторан 

4268 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увидом у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

фебруар март 
март 2015 - март 

2016 

обезбеђење пекарских производа, месних 
прерађевина и других прехрамбених 
производа и пића неопходних за рад 

ресторана Службе за заједничке послове 
 

12 
Потрошни 

материјал за 
штампарију 

4269 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и процена 
реалних потреба 

корисника 

јул октобар 
октобар 2015 - 
октобар 2016 

обезбеђење папира, матрица, боја за 
матрице и другог потрошног штампарског 

материјала за редован рад штампарије 
Службе за заједничке послове 
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13 

Потрошни 
материјал за 
одржавање и 

ситне 
поправке 

4269 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и утрошка у 
претходној години, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

јул август 
август 2015 - 
август 2016 

обезбеђење потрошног 
електроматеријала, материјала за 

водовод и канализацију, браварског 
материјала и другог потрошног 

материјала ради омогућавања редовног 
рада Одсека за одржавање објеката 

уређаја и опреме 

 

14 
Хидрофорске 

пумпе 
4269 8 

увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
април мај мај 

замена хидрофорских пумпи на 
хидрантском воду у Градској кући  

15 
Инвентар за 

домаћинство и 
угоститељство 

4269 8 

увид у актуелне цене 
различитих понуђача 
путем интернета, са 

проценом неопходних 
количина 

август септембар септембар 
тањири, чаше, есцајг и остали 

ресторански инвентар за редован рад 
ресторана Службе за заједничке послове 

 

16 
Натписне 
табле и 

плочице 
4269 8 

испитивање 
тржишних цена и 

анализа утрошка у 
претходној години 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 
замена поломљених и дотрајалих 

натписних табли и плочица  

17 
Јарболи, 
заставе и 

грбови 
4269 8 

испитивање 
тржишних цена и 

анализа утрошка у 
претходној години 

март април 
април 2015 - 
април 2016 

замена оштећених застава и јарбола, као 
и постављање грбова у канцеларијама  
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18 Подне облоге 4269 8 
испитивање 

тржишних цена путем 
интернета 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 
замена оштећених ламината, линолеума, 

плочица и других подних облога  

19 Завесе 4269 8 

испитивање 
тржишних цена и 

анализа утрошка у 
претходној години 

септембар октобар 
октобар 2015 - 
октобар 2016 

тракасте завесе и венецијанери за 
опремање ојеката које користе органи 
Града, посебне организације и службе 

 

20 
Аутомобилске 

гуме 
4269 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

октобар новембар 
новембар 2015 - 
новембар 2016 

редовно обнављање зимских и летњих 
гума на возилима  

21 Мотоцикли 5121 8 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
април мај јун 

скутери за потребе Градке управе за 
инспекцијске послове у складу са 

Одлуком о боји и начину означавања 
возила и пловила и опреми Комуналне 

полиције 

 

22 

Канцеларијски 
намештај и 

уградна 
опрема 

5122 1 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
јун септембар октобар 

опремање новодобијених просторија,   
замена дотрајалог намештаја и опремање 

простора за смештај архивске грађе и 
магацинских простора 

1. Канцеларијски 
намештај 

(2.916.666,00 
динара) 

2. Уградна 
опрема 

(1.213.650,00 
динара) 
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23 
Телефони и 
телефакси 

5122 8 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
март април 

април - 
децембар 

замена дотрајалих и набавка нових 
телефона и телефакс апарата за редован 
рад запослених и мобилних телефона за 
Градску управу за инспекцијске послове 

 

24 
Опрема за 

видео надзор 
5122 1 израђени пројекат мај август август 

заштита објеката и имовине и 
обезбеђење реда и мира у објектима, 

према израђеним пројектима 
 

25 

Опрема за 
озвучење и 

тонско 
снимање 

5122 8 

увид у актуелне цене 
различитих понуђача 
путем интернета и на 

основу цена 
добијених у поступку 
спроведеном у 2014. 

години 

април мај мај 

замена застареле опреме за озвучење и 
тонско снимање седница Скупштине 
Града и озвучење Сале у ул. Војводе 

Путника 
 

26 
Ватродојавна 

централа 
5122 8 

главни пројекат 
система за дојаву 

пожара 
април мај јун 

уградња нове централе, доградња и 
проширење  система заштите од пожара у 

објектима, према пројекту 
 

27 

Ручне радио 
станице са 

припадајућом 
опремом 

5122 8 
анализа цена из 

уговора из претходнe  
године 

мај јун јул 

обезбеђење средстава за комуникацију 
Комуналне полиције, у складу са Одлуком 

о боји и начину означавања возила и 
пловила и опреми Комуналне полиције 
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28 Фотоапарати 5122 8 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
јул август август 

редован рад Градске управе за 
инспекцијске послове ради прикупљања 

доказног материјала за вођење 
прекршајног и управног поступка 

 

29 Теписи 5122 8 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
август септембар септембар 

замена протоколарног тепиха у Градској 
кући  

30 
Опрема за 

угоститељство 
5122 8 

увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
јул август август 

обнављање и допуна постојеће опреме за 
угоститељство  

31 
"Oracle" 
лиценце 

5151 8 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
фебруар март март 

обезбеђење услова за редован рад 
запослених у Градској пореској управи  

 
УСЛУГЕ 

        

1 

Фиксна 
телефонија, 

телекс и 
телефакс 

4214 1 
анализа утрошка у 
претходној години 

април јун 
јун 2015 - јун 

2017 
редован рад органа Града, посебних 

организација и служби  

2 
Мобилна 

телефонија 
4214 1 

анализа утрошка у 
претходној години 

април јун 
јун 2015 - јун 

2017 
редован рад органа Града, посебних 

организација и служби  
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3 Интернет 4214 1 
анализа утрошка у 
претходној години 

април јун 
јун 2015 - јун 

2017 
редован рад органа Града, посебних 

организација и служби  

4 Осигурање 4215 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године, рачунајући 
пораст вредности због 

увећања вредности 
имовине Наручиоца и 

повећања броја 
запослених 

септембар децембар 
децембар 2015 - 

мај 2017 
редовно годишње осигурање имовине, 

моторних возила и запослених 

1. осигурање 
имовине 

(1.980.874,00 
динара) 

2. осигурање 
моторних возила 

(7.278.599,00 
динара) 

3. осигурање 
запослених од 

последица 
несрећног 

случаја 
(2.366.951,00 

динара) 

5 

Дорада 
софтвера за 
електронско 

праћење 
седница 

Скупштине 
Града 

4232 8 
оквирно у односу на 

могуће додатне 
захтеве 

јул август септембар 
могуће исказивање додатних захтева у 

погледу функционалности 
имплементираног софтвера 
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6 
Дорада 

софтвера ИС 
ЛПА 

4232 5 
оквирна понуда 
потенцијалног 

понуђача 
март април мај 

неопходна је дорада постојећег софтвера 
у процесу редовног коришћења система 

пореске администрације IS LPA, с обзиром 
на развој нових функционалности, у 

складу са новим законским изменама, 
новим одлукама градских и општинских 

управа, као и потребних допуна 
функционалности по захтеву непосредних 

корисника, у циљу превазилажења 
постојећих проблема 

 

7 

Одржавање 
информацион

ог система 
локалне 
пореске 

администрациј
е ИС ЛПА 

4232 5 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 
редовно одржавање система ИС ЛПА 

 

8 

Одржавање 
програмског 

пакета за 
праћење и 

анализу буџета 
Града 

4232 5 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена 

јун јул 
јул 2015 - јул 

2016 
редовно одржавање програмског пакета 

за праћење и анализу буџета Града  

9 

Одржавање 
лиценцног 
софтвера 
ЛИБРА за 
потребе 
градског 

Јавног 
правобранила

штва 

4232 5 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена 

јун јул 
јул 2015 - јул 

2016 
редовно одржавање лиценцног софтвера 

Либра  
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10 

Обука из 
области 

примене 
информацион

о - 
комуникацион
их технологија 

4233 1 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
април јун август 

стручно усавршавање запослених по ECDL 
наставном плану и програму  

11 
Услуге 

информисања 
4234 1 

анализа цена из 
уговора из претходне 
године и утрошка са 

пројектованим 
порастом цена 

октобар децембар 
децембар 2015 - 

мај 2017 
информисање јавности о расписаним 
конкурсима,  јавним позивима и сл.  

12 

Испитивање 
громобрански
х инсталација, 
електричних 
инсталација, 

микроклиме и 
машина и 

опреме 

4235 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

мај јун јул 
остваривање безбедности и заштите на 

раду  

13 
Израда плана 

заштите од 
пожара 

4235 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

април мај јун 
унапређење система заштите од пожара у 

објектима које користе органи Града, 
посебне организације и службе 

 

14 

Израда 
пројекта за 

растерећење 
електроинстал

ација 

4235 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

април мај јун 
боље функционисање електромреже и 
електоринсталација и смањење ризика 

употребе 
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15 

Израда 
пројекта за 

прикључак на 
трафо станицу 

4235 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

септембар октобар новембар 
након изградње  нове трафостанице 

неопходно је обезбедити повезивање на 
исту 

 

16 
Израда 
осталих 

пројеката 
4235 8 

оквирно, у односу на 
претпостављени број 

пројеката 
јун јул август израда осталих неопходних пројеката 

 

17 

Вршење 
стручног 

надзора над 
извођењем 

радова 

4235 8 
процентуално у 

односу на вредност 
планираних радова 

мај јун децембар 
стручна контрола вршења радова од 

стране добављача  

18 

Увођење 
система 

финансијског 
управљања и 

контроле 

4235 8 

захтев Службе 
извршних органа са 

пројекцијом 
неопходних средстава 

фебруар март април 
унапређење начина контроле и 

управљања финансијским подацима  

19 Прање возила 4239 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године, рачунајући  
процену пораста цена 

на тржишту 

фебруар март 
март 2015 - март 

2016 
прање службених возила 
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20 

Чување 
принудно 

уклоњеног 
урбаног 

мобилијара, 
монтажних и 

других 
објеката и 

уређаја, 
комуналних 
објеката и 

других 
предмета и 

ствари 

4239 8 

захтев Градске управе 
за инспекцијске 

послове са 
пројекцијом 

неопходних средстава 

април мај 
мај 2015 - мај 

2016 

изменама и допунама Одлуке о уређењу 
Града Новог Сада надлежност за 

обезбеђивање смештаја и чувања 
принудно уклоњених ствари, пренесена 

на Службу за заједничке послове 

1. Чување 
рекламних 

паноа и 
елемената 
визуелне 

комуникације 
(366.666,00 

динара) 
2. Чување 

нерегистрованих 
и хаварисаних 

возила 
(366.666,00 

динара) 
3. Чување 

осталог урбаног 
мобилијара, 
монтажних и 

других објеката 
и уређаја, 

комуналних 
објеката и 

других предмета 
и ствари 

(366.666,00 
динара) 

21 
Штампање, 

скенирање и 
копирање 

4239 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

септембар децембар 
децембар 2015 - 
децембар 2016 

постојећа опрема штампарије не 
подржава захтеве корисника у погледу 

врсте и обима штампе 
 

22 

Масовна 
штампа, 

печатирање, 
инсертовање и 
персонализац
ија пошиљака 

4239 1 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена 

март мај 
мај 2015 - мај 

2016 

редован рад Градске пореске управе - 
достављање пореских решења у складу са 
Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији 
 



 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Информатор Службе за заједничке послове Града Новог Сада 

фебруар 2016. године 

36 

23 
Прање и 
чишћење 

4239 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

април јун 
јун 2015 - јун 

2016 

свакодневно одржавање хигијене у 
објектима који користе органи Града, 

посебне организације и службе 

1. одржавање 
хигијене у 

објектима које 
користе органи 
управе, посебне 
организације и 

службе 
(8.333.333,00 

динара) 
2. прање и 

чишћење теже 
приступачних 

стаклених 
површина 

(333.333,00 
динара)  

3. машинско 
чишћење подних 

и зидних 
површина и 
машинско 
чишћење и 

прање 
тапацираног 
намештаја 
(833.333,00 

динара)  
4. машинско 

прање тракастих 
завеса 

(416.666,00 
динара) 

24 

Контролни 
преглед и 

сервисирање 
противпожарн

их апарата и 
хидраната 

4239 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године, рачунајући  
процену пораста цена 

на тржишту 

фебруар март 
март 2015 - март 

2016 
обавезан контролни преглед и 

сервисирање у складу са законом  
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25 

Услуге 
сателитског 
надзора GPS 

уређаја на 
возилима 

4239 8 
анализа утрошка у 
претходној години 

фебруар април 
април 2015 - 
април 2016 

праћење кретања возила ради 
утврђивања потрошње горива и за случај 

противправног отуђења возила 
 

26 

Сервис вести и 
пратећег 

фотоматеријал
а 

4239 8 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена 

јул август 
август 2015 - 
август 2016 

извештавање о догађајима релевантним 
за Град Нови Сад  

27 

Здравствени 
прегледи 

запослених у 
Одсеку за 

обезбеђење 
објеката 

4243 8 
захтев корисника са 

пројекцијом 
неопходних средстава 

мај јун јул 

редовни и ванредни здравствени 
прегледи запослених у Одсеку за 
обезбеђење објеката у складу са 
Правилником о заштити на раду 

 

28 

Одржавање 
металних 
прозора, 

гелендера и 
сл. 

4251 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

фебруар март 
март 2015 - март 

2016 
редовно одржавање зграда и објеката 
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29 

Одржавање 
дрвених 

прозора и 
врата 

4251 8 

анализа утрошка и 
цена из уговора из 
претходнe  године 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

јун јул 
јул 2015 - јул 

2016 
редовно одржавање зграда и објеката 

 

30 
Браварске 

услуге 
4251 8 

анализа утрошка и 
цена из уговора из 
претходнe године, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

јун јул 
јул 2015 - јул 

2016 
редовно одржавање зграда и објеката 

 

31 

Одржавање и 
замена 

громобрански
х инсталација 

4251 8 

анализа утрошка и 
цена из уговора из 
претходнe  године, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 
редовно одржавање зграда и објеката 
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32 

Сервисирање 
и одржавање 

моторних 
возила и 

вулканизерске 
услуге 

4252 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

мај јул 
јул 2015 - јул 

2016 
редовно одржавање, сервисирање и 

поправка возила 

1. Skoda 
(2.083.332,00) 
2. Volkswagen 
(2.166.666,00) 

3. Fiat 
(249.999,00) 

4. Mazda 
(249.999,00) 

5. Zastava и Lada 
(500.000,00) 
6. Peugeot 

(208.332,00) 
7. Dacia 

(49.999,00 
динара) 

8. Mercury, 
Moderato и 
Zastava rival 

(1.249.999,00) 
9. Volvo 

(1.249.999,00) 
10. Piaggio 

(208.332,00),  
11. чамци 

(208.332,00) 
12. 

вулканизерске 
услуге 

(416.666,00) 

33 

Сервисирање 
и одржавање 
пећи на гас и 

система 
даљинског 

грејања 

4252 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 
редовно сервисирање, одржавање и 

поправка опреме  

34 
Тапетарске 

услуге 
4252 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

март април 
април 2015 - 
април 2016 

редовно одржавање и поправка опреме 
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35 

Сервисирање 

и одржавање 
опреме за 

комуникацију 

4252 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

фебруар март 
март 2015 - март 

2016 

редовно сервисирање, одржавање и 
поправка телефона, мобилних телефона, 

телефакса, телефонских централа, 
говорних аутомата и сл. 

1. телефонске 
централе 

(1.000.000,00) 
2. телефони и 

телефакси 
(125.000,00) 
3. мобилни 
телефони 

(458.332,00) 
4. говорни 
аутомати 

(166.666,00) 

36 
Сервисирање 
и одржавање 

клима 
4252 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и увид у 
актуелне цене 

различитих понуђача 
путем интернета, 

рачунајући и процену 
пораста цена на 

тржишту 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 

редовно сервисирање, одржавање и 
поправка клима уређаја, клима система, 

сплит система и сл. 

1. клима 
уређаји, сплит 

системи и клима 
коморе 

(1.000.000,00) 
2. клима системи 

(1.500.000,00) 

37 

Одржавање 
опреме за 

домаћинство и 
угоститељство 

4252 8 

анализа утрошка у 
претходној години са 

пројектованим 
порастом цена и 

већом вредношћу 
опреме 

фебруар март 
март 2015 - март 

2016 
редовно сервисирање, одржавање и 

поправка фрижидера, усисивача и др. 

1. опрема за 
домаћинство 
(333.333,00 

динара) 
2. усисивачи и 

машине за 
прање тепиха 

(400.000,00 
динара) 

3. опрема за 
угоститељство 

(125.000,00 
динара) 
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38 

Сервисирање 
и испитивање 
скенер врата и 

скенера 

4252 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године, рачунајући 
процену пораста цена 

на тржишту 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 
редовно испитивање и сервисирање 

јонизујућих уређаја у складу са законом  

39 

Сервисирање, 
одржавање и 

преглед 
стабилних 
система за 

детекцију и 
дојаву пожара 

4252 8 
увид у актуелне цене 
различитих понуђача 

путем интернета 
април мај 

мај 2015 - мај 
2016 

редовно сервисирање, одржавање и 
преглед, у складу са Законом о заштити 

од пожара 
 

40 

Сервисирање 
и одржавање 

опреме за 
видео надзор 

и алармних 
система 

4252 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

март април 
април 2015 - 
април 2016 

редовно одржавање и поправка опреме 
 

41 

Сервисирање 
и одржавање 
штампарских 

машина и 
фотокопир 

апарата 

4252 1 

анализа цена из 
уговора из претходнe  

године и утрошак у 
претходној години 

фебруар април 
април 2015 - 
април 2016 

редовно сервисирање и одржавање 
опреме за штампање за редован рад 

Одсека за штампу и доставу 

1. штампарске 
машине 

(466.666,00 
динара) 

2. опрема 
"Дупло" 

(500.000,00 
динара) 

3. фотокопир 
апарати 

(2.583.333,00 
динара) 
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42 

Сервисирање 
и одржавање 

рачунара, 
штампача и 

друге 
рачунарске 

опреме 

4252 1 

анализа цена из 
уговора из претходне 
године, рачунајући и 
повећање вредности 
рачунарске опреме 

којом располажу 
органи Града, посебне 

организације и 
службе 

септембар новембар 
новембар 2015 - 
новембар 2016 

редовно сервисирање и одржавање 
рачунара, штампача и друге рачунарске 

опреме 

1. рачунари и 
рачунарска 

опрема 
(3.333.333,00 

динара) 
2. штампачи 
(1.000.000,00 

динара) 

43 

Сервисирање 
система за 

електронску 
идентификаци

ју и гласање 
одборника у 
Скупштини 

Града 

4252 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

јул август 
август 2015 - 
август 2016 

редовно текуће одржавање и поправке 
опреме  

44 

Сервисирање 
и одржавање 

система за 
електронско 

вођење и 
праћење 
седница 

Скупштине 
Града 

4252 8 
захтев корисника са 

пројекцијом 
неопходних средстава 

март април 
април 2015 - 
април 2016 

редовно текуће одржавање и поправке 
опреме  

 
РАДОВИ 

        

1 
Молерско - 
фарбарски 

радови 
4251 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

април мај 
мај 2015 - мај 

2016 
редовно текуће одржавање  објеката 
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2 
Хобловање и 

лакирање 
паркета 

4251 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

мај јун јул редовно текуће одржавање  објеката 
 

3 

Измештање 
UPS-a из 

кабине за 
снимање 
седница 

Скупштине 

4251 1 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

април јун јул 
премештање UPS-a из кабине за снимање 

седница Скупштине у приземље зграде 
због смањења буке 

 

4 

Сервисирање 
и одржавање 

електроинстал
ација, 

електроормар
а и светиљки 

4251 1 
анализа утрошка у 

претходне три године 
април јун 

јун 2015 - јун 
2016 

редовно текуће одржавање  објеката 
 

5 

Сервисирање 
и одржавање 

система 
"паник 

расвете" 

4251 1 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

април јун 
јун 2015 - јун 

2016 
редовно текуће одржавање  објеката 

 

6 
Радови на 

трафо станици 
4251 1 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

април јун октобар 
повећање снаге електромреже ради јачег 

напајања  

7 

Одржавање и 
поправке 

инсталација на 
водоводу и 

канализацији 

4251 8 
анализа утрошка у 

претходне три године 
април мај 

мај 2015 - мај 
2016 

редовно текуће одржавање  објеката 
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8 
Адаптација 
санитарних 

чворова 
4251 8 

телефонски разговор 
са већим бројем 
потенцијалних 

понуђача 

јун јул август 
реконструкција и адаптација дотрајалих 
санитарних чворова у приземљу  зграде 

Скупштине 
 

9 

Радови на 
косим 

крововима и 
чишћење 

олука 

4251 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

јул август 
август 2015 - 
август 2016 

редовно текуће одржавање  објеката 
 

10 
Столарски 

радови 
4251 8 

анализа цена из 
уговора из претходнe  
године, рачунајући и 

процену пораста цена 
на тржишту 

август септембар 
септембар 2015 - 
септембар 2016 

редовно текуће одржавање  објеката 
 

         
Табела 2 

                                                                                                                         ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
УКУПНО 

        

 
ДОБРА 

        

1 Изводи из матичних књига 4261 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 
80. став 2. Закона 

о матичним 
књигама 

телефонски 
разговор са 
понуђачем 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 

издавање извода из 
матичних књига за 
потребе грађана из 

надлежности Градске 
управе за опште послове 

 

2 Цвеће и зеленило 4261 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

фебруар фебруар 
фебруар 2015 - 
фебруар 2016 

декорација сале за 
венчања и других 

просторија у свечаним 
приликама, венци и сл. 

 

3 
Остали административни 

материјал 
4261 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

април мај децембар редован рад запослених 
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4 
Службена гласила 
Републике Србије 

4263 

члан 7. став 1. 
тачка 1. у вези са 

чланом 18. 
Закона о 

објављивању 
закона и других 
прописа и аката 

анализа цена 
из уговора из 

претходне 
године 

фебруар фебруар 
фебруар -
децембар 

праћење релевантних 
важећих прописа  

5 
Дневна, недељна и 

периодична штампа 
4263 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године и 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

јануар јануар 
јануар 2015 - 
јануар 2016 

информисање о 
актуелним догађајима  

6 
Потрошни материјал за 

возила 
4264 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

фебруар фебруар 
фебруар 2015 - 
фебруар 2016 

замена оштећеног и 
похабаног потрошног 

материјала и опремање 
нових возила у складу са 
Законом  о безбедности 
саобраћаја на путевима 

 

7 
Ватрогасни апарати и 

хидрантска црева 
4269 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

април април април заштита од пожара 
 

8 Штамбиљи и печати 4269 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

август август 
август 2015 - 
август 2016 

редован рад запослених 
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9 Ручни алат 4269 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

април април април 

редован рад Градске 
управе за инспекцијске 

послове и одсека 
Службе за заједничке 

послове 

 

1
0 

Ситан инвентар за потребе 
Градске управе за 

инспекцијске послове 
4269 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

јун јун јун 
редован рад запослених 

у Градској управи за 
инспекцијске послове 

 

1
1 

Остали ситан инвентар 4269 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

мај јун јун редован рад запослених 
 

1
2 

Млеко за раднике 
штампарије 

4269 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

март април 
април 2015 - 
април 2016 

заштита запослених у 
Одсеку за штампу и 
доставу у складу са 

Правилником о заштити 
на раду 

 

1
3 

Додатна опрема за 
саобраћај 

5121 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

мај јун јун 

кациге за мотоцикле 
ради повећања 

сигурности инспектора и 
комуналних полицајаца 
у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја 
на путевима и остала 

додатна опрема за 
саобраћај 

 

1
4 

Клима уређаји и сплит 
системи 

5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

мај јун јун 

нови клима уређаји за 
новодобијене 

просторије и за 
канцеларије у којима од 

сада нису били 
постављени клима 

уређаји, као и за замену 
уређаја који се више не 

могу поправити 
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1
5 

Мултифункционални 
фотокопир апарати 

5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

март април април 

замена фотокопир 
апарата чија поправка 
није више економски 

исплатива, односно који 
више не могу да се 

поправе 

 

1
6 

GPS ручни електронски 
уређаји за орјентацију и 

навигацију 
5122 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

мај јун јун 

опрема за редован рад 
запослених у Градској 

управи за инспекцијске 
послове у складу са 

Одлуком о боји и начину 
означавања возила и 

пловила и опреми 
Комуналне полиције 

 

1
7 

Ласерски уређаји за 
мерење удаљености 

5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

јул јул јул 

опрема за редован рад 
запослених у Градској 

управи за инспекцијске 
послове у складу са 

Одлуком о боји и начину 
означавања возила и 

пловила и опреми 
Комуналне полиције и 

Правилником о обрасцу 
и садржини 

легитимације 
урбанистичког и 

грађевинског 
инспектора и врсти 

опреме коју користи 
инспектор 

 

1
8 

Видео пројектор 5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

јун јун јун 

видео пројектор за 
редован рад Градске 
управе за комуналне 

послове 
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1
9 

Остала електронска опрема 5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

август септембар септембар редован рад запослених 
 

2
0 

ТА пећи, гасне пећи и 
уљани радијатори 

5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

август септембар септембар 

грејање просторија које 
нису опремљене 

системом даљинског 
грејања 

 

2
1 

Усисивачи 5122 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

јул јул август 
замена дотрајалих 

усисивача  

2
2 

Књиге за библиотеку 5151 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

телефонски 
разговор са 

већим бројем 
понуђача 

април април април 
редовна обнова 

библиотечког фонда  

2
3 

Телефонски прикључак 5151 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
испитивање 

тржишта 
фебруар фебруар март 

обезбеђење 
телефонских линија за 

нове локације 
 

 
УСЛУГЕ 
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1 Грејање 4212 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 6. 
Оснивачког акта 
ЈКП "Новосадска 
топлана" Нови 

Сад 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години са 

пројектовани
м порастом 

цена 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 
омогућавање редовног 

рада  

2 Комуналне услуге 4213 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са 
оснивачким 

актима јавно - 
комуналних 
предузећа 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години са 

пројектовани
м порастом 

цена 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 
омогућавање редовног 

рада  

3 ПТТ услуге 4214 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 
106. Закона о 
поштанским 

услугама 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години са 

пројектовани
м порастом 

цена 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 
омогућавање редовног 

рада  

4 Услуге превођења 4231 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

март март март - децембар 
омогућавање редовног 

рада  

5 
Објављивање огласа о 

јавним набавкама 
4234 

члан 7. став 1. 
тачка 1. у вези са 

чланом 57. ЗЈН 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 

спровођење поступака 
јавних набавки у складу 

са Законом о јавним 
набавкама 
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6 
Информативна видео 

продукција 
4234 

члан 7. став 1. 
тачка 10. ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

фебруар фебруар 
фебруар 2015 - 
фебруар 2016 

медијско покривање 
догађаја од значаја за 

Град Нови Сад 
 

7 Технички преглед возила 4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора и 

утрошка у 
претходној 

години 

октобар октобар 
октобар 2015 - 
октобар 2016 

редован технички 
преглед возила у складу 

са законом 
 

8 
Чување чамаца у зимском 

периоду 
4239 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

новембар децембар 
децембар 2015 - 
децембар 2016 

спречавање оштећења 
чамаца за време зимског 

периода 
 

9 
Прање и пеглање текстилне 

галантерије, униформи и 
радне одеће 

4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 

прање и пеглање 
текстилне галантерије и 

хемијско чишћење 
униформи комуналних 

полицајаца и радне 
одеће 

 

1
0 

Комерцијална достава 4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години 

фебруар фебруар 
фебруар 2015 - 
фебруар 2016 

достава различитих 
врста пошиљки у 

законом предвиђеним 
роковима 

 

1
1 

Укоричавање службених 
гласила, легитимација, 

регистра важећих прописа и 
друго 

4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

август септембар септембар 
формирање архиве 

службених гласила и 
редован рад запослених 
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1
2 

Превоз лож уља 4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

телефонски 
разговор са 

већим бројем 
потенцијални

х понуђача 

новембар новембар децембар 
грејање Свечаних салона 

на Петроварадинској 
тврђави 

 

1
3 

Израда кључева 4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

август август 
август 2015 - 
август 2016 

редован рад Одсека за 
одржавање објеката, 

уређаја и опреме 
 

1
4 

Израда и обрада 
фотографија 

4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

октобар октобар 
октобар 2015 - 
октобар 2016 

редован рад запослених 
у Градској управи за 

инспекцијске послове и 
другим органима Града 

 

1
5 

Димничарске услуге 4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

април април 
април 2015 - 
април 2016 

чишћење ресторанских 
паровода  

1
6 

Ажурирање опреме за 
навигацију 

4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

јул август 
август 2015 - 
август 2016 

орјентација у простору у 
приликом службених 

путовања ван територије 
Града Новог Сада 

 

1
7 

Остале опште услуге 4239 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа 
утрошка у 
претходне 
три године 

април април 
април 2015 - 
април 2016 

редован рад запослених 
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1
8 

Здравствени прегледи 
запослених у Одсеку за 
угоститељске услуге и 

комуналних полицајаца 

4243 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 
32. став 3. Закона 

о комуналној 
полицији и 

чланом 24. став 
5. Закона о 

заштити 
становништва од 
заразних болести 

захтев 
корисника са 
пројекцијом 
неопходних 
средстава 

мај јун јул 

редовни и ванредни 
прегледи запослених у 
Одсеку за угоститељске 

услуге и Комуналној 
полицији у складу са 

Правилником о заштити 
на раду и Законом о 

комуналној полицији 

 

1
9 

Издавање извода из листа 
непокретности 

4246 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 
10. Закона о 
државном 
премеру и 
катастру 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 
омогућавање редовног 

рада  

2
0 

Услуге Агенције за 
привредне регистре 

4249 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 4. 
Закона о 

Агенцији за 
привредне 

регистре 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години 

јануар јануар 
јануар - 

децембар 
омогућавање редовног 

рада  
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2
1 

Коришћење радио 
фреквенција за радио 

станице 
4249 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа 
утрошка у 

претходној 
години 

април април април 
омогућавање редовног 

рада Одсека за 
обезбеђење објеката 

 

2
2 

Сервисирање и одржавање 
телефонских инсталација 

4251 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

април 

                     
m
a
j
         

мај 2015 - мај 
2016 

редовно сервисирање, 
одржавање и поправка 

телефонских 
инсталација 

 

2
3 

Сервисирање и одржавање 
лифтова и платформи 

4251 

члан 7. став 1. 
тачка 1. ЗЈН у 

вези са чланом 3. 
став. 3.Одлуке о 

одређивању 
комуналних 

делатности од 
локалног 

интереса и 
поверавању 
обављања 

делатности од 
комуналног 

интереса 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

фебруар март 
март 2015 - март 

2017 

редовно текуће 
одржавање и поправке 
лифтова у зградама и 

објекатима у складу са 
законом 
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2
4 

Израда говорница од 
плексигласа 

4251 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

увид у 
актуелне 

цене 
различитих 
понуђача 

путем 
интернета 

април мај јун 

говорнице за потребе 
одржавања 

конференција за штампу 
у Градској кући и 
Скупштини Града 

 

2
5 

Остале ситне поправке и 
одржавања зграда и 

објеката 
4251 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

захтев 
корисника са 
пројекцијом 
неопходних 
средстава 

мај јун 
јун 2015 - јун 

2016 

редовно одржавање и 
поправке осталих 

делова зград и објеката 
 

2
6 

Одржавање аутоматских 
клизних врата 

4252 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

март април 
април 2015 - 
април 2016 

редовно текуће 
одржавање и поправке 

аутоматских клизних 
врата 

 

2
7 

Одржавање тракастих 
завеса, венецијанера и 

ролетни 
4252 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

август септембар 
септембар 2015 - 
септембар 2016 

редован рад Одсека за 
одржавање објеката, 

уређаја и опреме 
 

2
8 

Сервисирање и одржавање 
система за електронску 

евиденцију радног времена 
4252 

члан 39. став 2. 
ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

новембар децембар 
децембар 2015 - 
децембар 2016 

редовно текуће 
одржавање и поправке 

опреме 
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2
9 

Сервисирање и одржавање 
опреме за тонско снимање 

4252 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

октобар новембар новембар 2015 - новембар 2016 

редовно 
текуће 

одржавање 
и поправке 

опреме 

 

 
РАДОВИ 

        

1 Стакларски радови 4251 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

анализа цена 
из уговора из 

претходнe  
године, 

рачунајући и 
процену 

пораста цена 
на тржишту 

јун јун јун 2015 - јун 2016 

редован 
рад Одсека 

за 
одржавање 

објеката, 
уређаја и 
опреме 

 

2 Керамичарски радови 4251 
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

телефонски 
разговор са 

већим бројем 
потенцијални

х понуђача 

мај јун јун 2015 - јун 2016 

редовно 
текуће 

одржавање 
и поправке 

зграда и 
објеката 

 

         
" 

* Саставни део Плана набавки је Табела расположивих средстава Службе за заједничке послове Града Новог Сада за 2015. годину. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 
Број: XIX-404-15-2 
26. јануара 2015. године 
Нови сад 

В.Д. ШЕФА СЛУЖБЕ 
Татјана Гладовић 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
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XIV.    ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ  ПОМОЋ 

 

            У Служби за заједничке послове не постоје тражени подаци. 

 

XV.     ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И   ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

            Подаци о висини плата, односно зарада руководилаца, као и подаци о висини плата, односно зарада појединих категорија запослених, без минулог 

рада, дати су према стању из јануара 2016. године. 

                                                        

 
Ред. бр. Назив радног места Стручна спрема Звање Коефицијент Висина нето плате 

 
1. Шеф Службе     45.50        95,073.62       

 
2. Заменик шефа Службе     44.33        92,628.86       

 3. Шеф Сектора  ССС 42,64 89.097,56 

 
4. Помоћник шефа Службе     34.71        72,527.59       

 
5. Извршилац   ССС 24.65        56,168.97       

 
6. Извршилац   ВСС 23.07        52,568.69       

 
7. Извршилац   СС 19.08        43,476.83       

 
8. Извршилац   ВС 15.01        34,202.69       

 
9. Извршилац   С 14.65        33,382.37       

 
10. Извршилац   ВР 13.25        33,211.52       

 
11. Извршилац   Р 12.99        32,559.82       

 
12.   ВКВ   14.55        36,470.01       

 
13.   КВ   11.75        29,451.73       

 
 
 14.   ОШ   9.40        25,000.00       
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ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ТОКУ ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ, ЗА ТРАЖЕНА ЛИЦА ПОЈЕДИНАЧНО И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

УКУПНОМ ИЗНОСУ 

             

  

Превоз на посао и са посла Службена путовања  Социјална давања запосленима 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 

Начелник 0.00   0.00                   

Заменик   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             

Запослени 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00   

           

           

       
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

       
       Одсек за финансијске послове 

       
                            Обрађивач: 

 

       
                  Сава Александровић 

НАПОМЕНА: 

          
*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према акту послодавца. Правни основ за исплату 
ове накнаде за изабрана и именована лица је члан 15. Одлуке о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/2005, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14),), док је за 
запослене Посебни колективни уговор за државне органе и Анекс Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник 
РС" број 23/98 и 11/09) 

**Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћује се у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника ("Службени гласник РС", број 98/2007 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); 

***Отпремнина приликом одласка у пензију исплаћује се према члану 119. став 2. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 
61/2005 и 54/2009), односно према члану 51. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника  
("Службени гласник РС", број 98/2007 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15).  
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             ***Чланом 119. став 2. Закона о раду  "Сл. гласник Р.С.", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 прописано је да послодавац може деци 
запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа који је 
предвиђен Законом, којим се уређује порез на доходак грађана.     

             ***Чланом 119. став 2. Закона о раду  "Сл. гласник Р.С.", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 прописано је да послодавац може деци 
запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа који је 
предвиђен Законом, којим се уређује порез на доходак грађана.     

 

 

 
 
 
 

 

ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА УА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ, ЗА ТРАЖЕНА 

ЛИЦА ПОЈЕДИНАЧНО И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УКУПНОМ ИЗНОСУ 

  

 Превоз на посао и са посла Службена путовања   Социјална давања запосленима   Поклони 

деци 

запослених 

старости 

до 10 

година 

живота за 

Божић и 

Нову 

годину 

 Маркице Готовина Укупно у земљи у иностранству Укупно Отпремнине Помоћ у 

случају смрти 

запосленог 

или члана уже 

породице 

исплата 

накнада за 

време 

одсуствовања 

са посла на 

терет фондова 

Помоћ у 

мед. лечењу 

запосленог 

или члана 

уже 

породице 

Укупно  

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

Шеф 

Службе 
11,715.00 11,715.00 0.00          

Заменик  11,715.00 11,715.00 0.00 0         
Запослени 4,901,380.24 1,915,259.64 6,816,639.88 2,184,519.38 1,341,096.92 3,525,616.30 280,491.62 758,568.00 731,850.30 72,246.00 1,843,155.92 0.00 
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*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према акту послодавца. Правни основ за исплату ове накнаде за 
изабрана и именована лица је члан 15. Одлуке о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених 
лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/2005,16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14)), док је за запослене Посебни колективни уговор за државне 
органе и Анекс Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС" број 23/98 и 11/09) 
**Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћује се у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника ("Службени гласник РС", број 98/2007- пречишћен текст, 84/14 и 84/15). 

 

***Отпремнина приликом одласка у пензију исплаћује се према члану 119. став 2. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009), 
односно према члану 51. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", број 98/2007- 
пречишћен текст,  84/14 и 84/15). Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице исплаћује се према члану 119. Закона о раду, односно према 
општем акту послодавца - Правилнику о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и 
службама број: 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године. Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом исплаћује се према члану 120. Закона о раду, односно према општем акту послодавца - Правилнику о праву на солидарну помоћ 
постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама број: 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006.  

***Чланом 119. став 2. Закона о раду  "Сл. гласник Р.С.", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 прописано је да послодавац може деци запосленог 
старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен Законом, којим се 
уређује порез на доходак грађана.     
               
ОБРАЂИВАЧ 

 

Служба за заједничке послове- 

Одсек за финансијске 
послове 
        Сава 
Александровић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Информатор Службе за заједничке послове Града Новог Сада 

фебруар 2016. године 

117 

 

ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ,  
ЗА ТРАЖЕНА ЛИЦА ПОЈЕДИНАЧНО И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УКУПНОМ ИЗНОСУ 

 
 

 
 

XVI. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Подаци о средствима рада Службе су саставни део Информатора о раду Градоначелника 

Града Новог Сада и Градског већа града Новог Сада који је објављен на интернет презентацији Града 

Новог Сада www.novisad.rs , те сва заинтересована лица могу извршити увид у ове податке на наведеној 

адреси. 
 

 

XVII.  ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

                 

               Носачи информација (акти и други материјал) Службе чувају се делом у документацији Писарнице 

Градске управе за опште послве, а делом у просторијама Службе за заједничке послове сортиран по 

годинама обраде и врсти послова. 
               Послови архивирања материјала, који је настао у раду Службе врше се у складу са Уредбом о 

категоријама регистратурског материјала са роковима чувања ("Службени гласник РС", број 44/93) и 

Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-

испр.), као и Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.  

52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13). 

 

XVIII.  ВРСТЕ  ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

               У поседу Службе за заједничке послове налазе се следеће врсте информација настале у раду или у 

вези са радом: 

           

                - понуде на јавним набавкама и јавни позиви, 

                - закључени уговори, 

                - документација о извршеним плаћањима, 

                - дописи добављачима и другим органима државне управе, 

                - службене белешке и 

                - анализе, информације и извештаји 

                - документа о радним односима запослених која се чувају у Градској управи за 

                   опште послове 

                - финансијски план Службе 

                - план јавних набавки 

 

 

XIX.       ВРСТЕ  ИНФОРМАЦИЈА 

               КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

               Приступ врстама информација у поседу Службе омогућава се без ограничења у складу са 

одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), сем у случају када су се на основу овог Закона стекли услави за 

искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја, односно непосредне 

ратне опасности или ванредног стања, а у складу са одлукама Скупштине Града, Градоначелника и 

Градског већа. 
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XX.        ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА  

 

   Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које су настале у раду или у вези са    

радом Службе за заједничке послове може се поднети:  

- у писаној форми путем Писарнице Градске управе за опште послове, која се налази на Тргу 

слободе 1 или путем поште,  

 - усмено на записник у Служби за заједничке послове , Улица Жарка Зрењанина 2, соба 101, IV 

спрат.                      

             Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 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 орган јавне власти (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 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 информације подноси писани захтев органу власти за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја Писарнице Градске управе за опште послове, која се налази на Тргу 

слободе 1, или путем поште и 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. 

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. 

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 

На поступак пред Овлашћеним лицем 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. 

 

 

 
                                                           __________________________________________________ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 
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 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 
 

 обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

  поштом 

  електронском поштом 

  факсом 

  на други начин:***_________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

         
              ____________________________________ 

                 Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ________________,                         ____________________________________ 

               адреса 

 

дана____________________. године          ____________________________________ 

               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. 

Прилог 1.  

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја  

 

 

ГРАД НОВИ САД 
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

НОВИ САД 
Жарка Зрењанина 2 

 

                                                           З А Х Т Е В  

                               за приступ информацији од јавног значаја  

 

 

 

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

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

 

o обавештење да ли поседује тражену информацију; 

o увид у документ који садржи тражену информацију;  

o копију документа који садржи тражену информацију;  

o достављање копије документа који садржи тражену информацију:**  

o поштом  

o електронском поштом  

o факсом  

o 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 _____200___ године                                                                   __________________________  

                                                                                                                  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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СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

НОВИ САД 
Жарка Зрењанина 2 

 

                                                           З А Х Т Е В  

                               за приступ информацији од јавног значаја  

 

 

 

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

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

 

o обавештење да ли поседује тражену информацију; 

o увид у документ који садржи тражену информацију;  

o копију документа који садржи тражену информацију;  

o достављање копије документа који садржи тражену информацију:**  

o поштом  

o електронском поштом  

o факсом  

o 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 _____200___ године                                                                   __________________________  

                                                                                                                  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. 

 

  


