
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАЈ 2022. ГОДИНЕ 



 

  

ПОСЛЕДЊЕ АЖУРИРАНО 31. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 2 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

САДРЖАЈ 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ ................................... 3 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА .............................................................................................. 4 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ............................................................................................. 8 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА .............................................................................. 9 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ................ 10 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ........................................................ 11 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ........ 13 

8. ПРОПИСИ .................................................................................................................................... 14 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ....................................... 16 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ............................................................................. 16 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ......................................................... 16 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ....................................................................... 16 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА .................................................................................... 30 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ....................................................................................... 35 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА .... 38 

15.1. ПОДАЦИ О ВИСИНИ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА РУКОВОДИЛАЦА ................ 38 

15.2. ПОДАЦИ О ВИСИНИ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ ............................................................................................................................ 38 

15.3. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗА ТРАЖЕНА ЛИЦА 

ПОЈЕДИНАЧНО И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ............................................. 39 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ......................................................................................... 41 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ................................................................................... 41 

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ....................................................... 42 

19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП ......................................................................................................................................... 42 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА .... 42 

 

 

 
  



 

  

ПОСЛЕДЊЕ АЖУРИРАНО 31. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 3 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

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

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник PC", бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), a у складу са Упутством за објављивање информатора о раду 

државног органа ("Службени гласник PC", број 68/2010). 

Градска управа за привреду, улица Руменачка број 110а, 21113 Нови Сад 

Матични број: 08839867 

ПИБ: 103767938 

 

За тачност и потпуност података, правилну израду и објављивање и редовно ажурирање 

Информатора о раду одговоран је Саша Билиновић (sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs), в.д. 

начелника Градске управе за привреду. 

Информатор о раду Градске управе за привреду први пут је објављен децембра 2005. 

године, а Информатор о раду Градске управе за привреду, као органа Града Новог Сада,  

објављен је у јануару 2010. године. 

 Последње измене Информатора о раду су унете 31. маја 2022. године. 

Увид у Информатор о раду, као и прибављање штампане копије, се може извршити у 

улици Руменачка 110а, I спрат, канцеларија број 4, а на захтев заинтересованог лица 

Информатор се издаје у штампаном облику. 

Информатор о раду је објављен на интернет презентацији Града Новог Сада 

www.novisad.rs и Градске управе за привреду privredans.com 

 

 

  

mailto:sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs
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ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

  

 НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ – Положај у I групи 

  

 ЗАМЕНИКА  НАЧЕЛНИКА –  Положај у II групи 

 

  

  

 

Група за финансије, јавне 

набавке и туризам 

 

 

 Група за запошљавање, 

предузетништво и привредни 

развој 

 Група за пољопривреду, 

водопривреду и рурални 

развој 

 Група за правне послове 

 

Руководилац групе за 

финансије, јавне набавке 

и туризам  

самостални саветник 

   Руководилац групе  за 

запошљавање, предузетништво и 

привредни развој 

самостални саветник 

 Руководилац групе за 

пољопривреду, водопривреду 

и рурални развој 

самостални саветник 

 Руководилац групе за правне 

послове  

самостални саветник 

  

Извршилац за послове 

ликвидатуре  

- бр. службеника 1  

- звање: сарадник 

 

  

 

Извршилац за послове економско-

привредног развоја 

- бр. службника 1 

- звање: саветник 

 Извршилац за послове у 

области пољопривреде 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник 

 

Извршилац за нормативно-правне и 

управне послове 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник 

 

 

Извршилац за економско-

финансијске послове 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник 

  

 

Извршилац за административно 

техничке послове 

- бр. службеника 1 

- звање: виши референт 

 Извршилац за послове у 

области руралног развоја 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник  

 

Извршилац за послове заштите од 

елементарних непогода  и пожара на 

усевима 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник 

 

          

Оператер 

- бр. службеника 1 

- звање: намештеник 

  

 

Извршилац за послове запошљавања, 

привреде и предузетништва 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник 

 Извршилац за послове у 

области водопривреде 

- бр. службеника 1 

- звање: саветник 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

Саша Билиновић, в.д. 

телефон: + 381 21 66 14 085 

факс: +381 21 423 039 

епошта: sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs  

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

Смиљана Кочић, в.д. 

телефон: + 381 21 66 14 085 

факс: +381 21 423 039 

епошта: smiljana.kocic@uprava.novisad.rs 

 

РУКОВОДИОЦИ ГРУПА 

Сузана Митровић – за запошљавање, предузетништво и привредни развој 

телефон: + 381 21 66 14 085 – локал 128  

факс: +381 21 423 039 

епошта: suzana.mitrovic@uprava.novisad.rs  

 

Татјана Ванић – за финансије, јавне набавке и туризам  

телефон: + 381 21 66 24 282 – локал 119 

факс: +381 21 423 039 

епошта: tatjana.vanic@uprava.novisad.rs  

 

Иванка Чубрило –  за пољопривреду, водопривреду и рурални развој 

телефон: + 381 21 66 24 282 – локал 118 

факс: +381 21 423 039 

mailto:sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs
mailto:smiljana.kocic@uprava.novisad.rs
mailto:suzana.mitrovic@uprava.novisad.rs
mailto:tatjana.vanic@uprava.novisad.rs
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ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

епошта: ivanka.cubrilo@uprava.novisad.rs  

  

Владица Вуковић – за правне послове  

телефон: + 381 21 66 24 282 – локал 126 

факс: +381 21 423 039 

епошта: vladica.vukovic@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, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21) образована је Градска управа 

за привреду. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за привреду доноси 

начелник Градске управе, у складу са начелима за унутрашње уређење које доноси Градско 

веће Града Новог Сада. Градско веће Града Новог Сада даје сагласност на акт о унутрашњем 

уређењу и систематизацији Градске управе. 

На основу члана 29. став 1. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени 

лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), и 

чланова 13. и 14. Упутства о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних места („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/17 и 13/17), Градско 

веће Града Новог Сада, донeлo je Правилник о организацији и систематизацији радних места 

у Градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, број: 021-

02/2018-120-II од 26. априла 2018. године, број: 021-02/2019-194-II од 24. априла 2019. године 

и број: 021-02/2021-75-II од 02. фебруара 2021. године. 

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи 

за привреду, образоване су уже унутрашње јединице, и то: 

- Група за финансије, јавне набавке и туризам, 

- Група за запошљавање, предузетништво и привредни развој,  

- Група за пољопривреду, водопривреду и рурални развој, и  

- Група за правне послове.  

 

У Групи за финансије, јавне набавке и туризам обављају се послови који се односе на: 

- економско финансијске послове Градске управе који се обављају у складу са прописима 

о буџетском систему, 

- припрему и израду финансијског плана и плана јавних набавки Градске управе, 

- спровођење поступка јавних набавки за потребе Градске управе, 

- предлагање висине боравишне таксе, 

- припрему програма мера и активности ради унапређења садржаја туристичке понуде 

Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) и побољшања квалитета туристичких услуга,  

- прикупљање и обраду података и израду планова, програма и пројеката развоја туризма 

на територији Града, 

- вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град, 

- вођење евиденције регистрованих категорисаних угоститељских објеката за смештај, 

- прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке 

водиче Града, 

- вођење евиденције туристичких водича Града,  

- одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичког водича Града, и 

- препис и умножавање материјала из делокруга рада Градске управе. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ 

Татјана Ванић – за финансије, јавне набавке  и туризам  

телефон: + 381 21 66 24 282 – локал 119 

факс: +381 21 423 039 

mailto:ivanka.cubrilo@uprava.novisad.rs
mailto:vladica.vukovic@uprava.novisad.rs
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ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

епошта: tatjana.vanic@uprava.novisad.rs  

 

У Групи за запошљавање, предузетништво и привредни развој обављају се послови који 

се односе на: 

- праћење стања у области политике запошљавања приватног предузетништва  на 

територији Града и предлагање мера и активности за подстицање развоја приватног 

предузетништва и запошљавања на територији Града,  

- израду годишњег акционог плана запошљавања и старање о његовом спровођењу,  

- старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине,  

- праћење и анализирање мера текуће и развојне политике и њихов утицај на привредни 

развој Града,  

- прикупљање, обраду и анализу података за израду планова, програма и пројеката из 

области привреде и старање о унапређењу општег оквира за привређивање на  

територији Града, 

- пружање подршке у реализацији програма манифестација и догађаја из области 

привреде од значаја за Град, и 

- административно – техничке послове за потребе Градске управе. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ 

Сузана Митровић – за запошљавање, предузетништво и привредни развој 

телефон: + 381 21 66 14 085 – локал 128  

факс: +381 21 423 039 

епошта: suzana.mitrovic@uprava.novisad.rs 

 

У Групи за пољопривреду, водопривреду и рурални развој обављају се послови који се 

односе на: 

- праћење стања  и утврђивање мера које ће утицати на развој пољопривреде, 

- прикупљање података и припремање аналитичких материјала за израду планова, 

програма и пројеката развоја из области пољопривреде, 

- израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

и старање о његовом спровођењу на територији Града, 

- израду програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града и старање о његовом спровођењу, 

- старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури на 

територији Града, 

- одређивање ерозивних подручја  и учествовање у припреми  противерозивних мера на 

територији Града, 

- утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град, 

- утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта на 

територији Града,  

- организовање  заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара 

на пољопривредном земљишту, 

- подстицање и помоћ развоју задругарства и 

- надзор над применом одредаба Одлуке о мерама за заштиту пољопривредног земљишта 

на територији Града Новог Сада. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ 

Иванка Чубрило –  за пољопривреду, водопривреду и рурални развој 

телефон: + 381 21 66 24 282 – локал 118 

факс: +381 21 423 039 

mailto:tatjana.vanic@uprava.novisad.rs
mailto:suzana.mitrovic@uprava.novisad.rs
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ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

епошта: ivanka.cubrilo@uprava.novisad.rs  

 

У Групи за правне послове обављају се послови који се односе на: 

- припрему и израду  правних аката из делокруга рада  Градске управе, 

- праћење  прописа из надлежности Градске управе, 

- решавање управних предмета у првом степену и израда појединачних управних аката 

из надлежности Градске управе,  

- издавање уверења из службене евиденције регистра радњи, којима располаже Градска 

управа, 

- поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,  

- израду и ажурирање информатора о раду Градске управе, и   

- организовање  заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара 

на пољопривредном земљишту. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ 

Владица Вуковић – за правне послове  

телефон: + 381 21 66 24 282 – локал 126 

факс: +381 21 423 039 

епошта: vladica.vukovic@uprava.novisad.rs  

 

Наведеним правилником систематизовано је укупно 17 радних места са 16 службеника 

и 1 намештеником. 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

Начелник Градске управе за привреду 

 Руководи и координира радом Градске управе, планира, усмерава и надзире рад 

Градске управе, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из надлежности 

Градске управе, стара се обзебеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад Градске 

управе, усклађује рад и остварује сарадњу унутрашњих јединица Градске управе, прати 

остваривање послова и задатака из надлежности Градске управе, обавља најсложеније послове 

из надлежности Градске управе, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног 

односа запослених, прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна 

решења од значаја за послове из надлежности Градске управе, учествује у јавним расправама 

у поступку припреме нацрта општих и других аката из надлежности Градске управе, врши 

системско праћење кадровске структуре запослених ради унапређивања послова из 

надлежности и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и 

способности запослених у Градској управи. У складу са планираним потребама, обавља и 

друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града Новог Сада (у 

даљем тексту: Скупштина Града), Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту. Градско 

веће) и Градоначелника Града Новог Сада ( у даљем тексту: Градоначелник). 

 

ВД НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

Саша Билиновић 

телефон: + 381 21 66 14 085 

факс: +381 21 423 039 

епошта: sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs  

 

Заменик начелника Градске управе за привреду 

Замењује начелника у случају његове одсутности или спречености да обавља своју 

дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и 

Градоначелника, односно обавља послове: руководи и координира радом Градске управе, 

планира, усмерава и надзире рад Градске управе, обезбеђује законито, ефикасно и стручно 

обављање послова из налдежности Градске управе, стара се обезбеђивању материјалних и 

других услова за ефикасан рад Градске управе, усклађује рад и остварује сарадњу унутрашњих 

јединица Градске управе, прати остваривање послова и задатака из надлежности Градске 

управе, обавља најсложеније послове из надлежности Градске управе, одлучује о правима, 

обавезама и одговорностима из радног односа запослених, прати, анализира и проучава 

законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за послове из надлежности 

Градске управе, учествује у јавним расправама у поступку припреме нацрта општих и других 

аката из надлежности Градске управе, врши системско праћење кадровске структуре 

запослених ради унапређивања послова из надлежности и утврђивања оптималних могућности 

коришћења расположивих знања и способности запослених у Градској управи. У складу са 

планираним потребама, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, 

одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника. 

 

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

Смиљана Кочић 

телефон: + 381 21 66 14 085 

факс: +381 21 423 039 

епошта: smiljana.kocic@uprava.novisad.rs 

О правима и обавезама начелника и заменика начелника одлучује Градско веће или 

радно тело које оно образује. 

 

mailto:sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs
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4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

Рад Градске управе за привреду је доступан јавности. Oдлуком о Градским управама 

Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 

69/13, 70/16, 54/20 и 58/21) предвиђено је да Градска управа обезбеђује јавност рада: давањем 

информација средствима јавног информисања, обезбеђивањем услова за несметано 

обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у 

вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим променама 

у организацији и њеном раду. 

Када се представкама или предлозима грађана, путем средстава јавног информисања 

или на други одговарајући начин, укаже на пропуст у раду Градске управе за привреду, 

непрофесионални однос запослених или на друге недостатке у раду, начелник је дужан да без 

одлагања испита наводе и по потреби предузме потребне мере, након чега ће о предузетим 

мерама обавестити подносиоца представке, а по потреби и Градоначелника. 

Порески идентификациони број државног органа наведен је у поглављу 1. 

Радно време Градске управе, утврђено је Решењем о распореду радног времена, које је 

донео Градоначелник Града Новог Сада. Радно време је сваког радног дана од 7,30 до 15,30 

часова.  

Распоред рада запослених, као и пријем странака одређује старешина посебним 

решењем. Распоред дневног одмора у трајању од 30 минута одређује старешина, тако да се 

обезбеди да се рад са странкама не прекида. 

Физичка адреса за пријем поште је: Нови Сад, Трг слободе 1, Писарница Градске управе 

за опште послове, а адреса за пријем електронске поште је наведена у поглављу 1. 

У Градској управи за привреду 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 

је одговорно лице у Градској управи, старешина органа. 

Лице које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је старешина 

органа. 

У објекту у улици Руменачка 110а, Нови Сад, где је седиште Градске управе за 

привреду није изграђена рампа која омогућава несметан приступ лицима са посебним 

потребама. 

Oбавеза давања података о изгледу и опису поступка за добијање идентификационих 

обележја за праћење рада органа, изглед идентификационих обележја запослених у органу који 

могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла, могућност присуствовања седницама 

је непримењива. 

Градска управа за привреду не поседује аутентична тумачења, стручна мишљења и 

правне ставове у вези са прописима којима се уређује јавност рада Градске управе, јер 

надлежни органи Града Новог Сада нису ни давали аутентична тумачења, стручна мишљења 

и правне ставове у вези са њима. 
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

 

Под информацијама од јавног значаја у смислу Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, 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. Најчешће 

тражене информације од јавног значаја од Градске управе за привреду, везане су за доделу 

средстава удружењима путем Јавних конкурса, као и у вези са јавним набакама. Захтеви за 

информације од јавног значаја Градској управи за привреду подношени су на обрасцу Захтева 

за приступ информацијама од јавног значаја електронским путем или поштом. На све 

досадашње Захтеве Градска управа за привреду позитивно је одговорила. 

Примери тражених информација од јавног значаја: 

 

Питање (2022.) 

 Драгана Матовић из Старе Пазове се обратила Захтевом за приступ информацији од 

јавног значаја дана 21.02.2022. године да јој се доставе копије завршних наративних извештаја 

за следеће пројекте: Еколошко-риболовачки дани Каћа 2021., Еколошко спортско риболовачко 

друштво Биста вода Каћ и Промоција примене принципа зелене економије, НС БЛОК. 

Одговор (2022.) 

 Копије тражених докумената послате су уз Допис препорученом пошиљком тражиоцу 

информације. 

 

Питање (2022.) 

 Центар за истраживачко новинарство Србије из Београда се обратио Захтевом за 

приступ информацији од јавног значаја дана 14.04.2022. године да им се доставе информације 

о свим уговорима, раскидима и анексима уговора по било ком основу између Градске управе 

за привреду и следећих правних лица: Фондација EXIT, од 01.01.2017. године до данас, као и 

информације из извештаја о правдању наменско утрошених средстава. 

Одговор (2022.) 

 Копије тражених уговора послате су препорученом пошиљком тражиоцу информације, 

уз објашњење да је документација о правдању наменско утрошених средстава изузетно обимна 

и да се тачно прецизира који од документа је потребан тражиоцу информације, након чега је 

исти одустао од другог дела захтева. 
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

Одлуком о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 

бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21) образована је Градска управа 

за привреду. 

У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: 

- анализирање мерема текуће и развојне економске политике и њихов утицај на 

индустрију, занатство, приватно предузетништво, трговину и снабдевеност тржишта на 

територији Града; 

- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката локалног 

економског развоја;  

- припремање предлога мишљења о приватизацији предузећа, као и праћење спровођења 

процеса приватизације на територији Града; 

- унапређење општих услова пословања; 

- доношење шема државне помоћи којима се ближе одређују критеријуми за доделу 

подстицаја микро, малим и средњим предузећима и предузетницима; 

- субвенционисање микро, малих и средњих предузећа и предузетника у виду подстицаја 

као de minimis државна помоћ; 

- спровођење јавних конкурса за доделу средстава из буџета Града за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области 

привреде од јавног интереса за Град која реализују удружења;  

- праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и 

вода, биљног и животињског света и водопривреде; 

- израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

и старање  о његовом спровођењу;  

- утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; 

- израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; 

- старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; 

- одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми противерозивних мера; 

- издавање водних аката и то: водних услова, водне сагласности и водних дозвола из 

надлежности органа Града, као и вођење водне књиге о издатим водним актима; 

- утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; 

- организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара 

на пољопривредном земљишту; 

- подстицање и помоћ развоју задругарства; 

- старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног 

времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу 

обављати одређене делатности, и других услова за њихов рад и пословање; 

- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја 

туризма;  

- предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног 

унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; 

- прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке 

водиче Града; 

- вођење евиденције туристичких водича Града; 

- одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; 

- вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; 

- предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава 

прикупљених од боравишне таксе; 

- праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог 

Сада; 
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- категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (кућа, 

апартман и соба); 

- вођење евиденције угоститеља и угоститељских објеката у Централном 

информационом систему у области угоститељства и туризма – е – Туриста; 

- праћење стања у области полититке запошљавања, унапеђење и спровођење мера за 

подстицање запослености; 

- израда Акционог плана запошљавања Града; 

- утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град; 

- обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за 

запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада;  

- издавање уверења о подацима из службене евиденције-регистра радњи и 

- прибављање докумената из службене евиденције коју води други орган. 

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у 

складу са прописима о буџетском систему. 

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и 

доноси одлуке о спровођењу поступака јавних набавки за намене за које су средства 

обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и 

Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје 

надлежности. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки 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. 

Однос Градске управе за привреду према Скупштини Града заснива се на правима и 

дужностима утврђеним законом. 

Градска управа за привреду 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 Градске управе за привреду према Градоначелнику заснива се на правима и 

дужностима утврђеним законом, Статутом Града и одлукама Скупштине Града. 

Градоначелник може Градској управи за привреду издавати упутства и смернице за 

спровођење одлука и других аката Скупштине Града. 

Градско веће врши надзор над радом градских управа на начин који утврђује својим 

актом. 

Запослени у градској управи, односно постављено лице, дужно је да извршава налоге 

старешине и непосредног руководиоца, ако су они у законским оквирима. 

Градска управа за привреду је дужна да сваком грађанину обезбеди једнак положај и 

ефикасно остваривање његових права, обавеза и интереса. 

Запослени у градској управи дужни су да грађанима омогуће несметано остваривање 

њихових права и обавеза, дају им потребне податке, обавештења и упутства, и пружају 

одговарајућу правну помоћ. 

Градска управа за привреду је дужна да решава о правима, обавезама и интересима 

грађана у управном поступку, у роковима прописаним законом. 

Градска управа за привреду је дужна да разматра представке, петиције и предлоге 

грађана које се односе на рад градске управе, као и да у поступању предузима одговарајуће 

мере из своје надлежности и о томе обавештава грађане. 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И 

ОВЛАШЋЕЊА 

Статутом Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'' број 11/19) утврђено 

је да градске управе, па самим тим и Градска управа за привреду односе, овлашћење у погледу 

вршења послова из своје надлежности остварује у складу са одлукама и другим општим актима 

Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника, применом закона и других прописа. 

Градска управа за привреду послове решава у првом степену о правима и обавезама 

грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности ове 

Градске управе, поступајући по одредбама Закона о општем управном поступку (''Службени 

гласник РС'' број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење). 

Градска управа, у управном поступку, у првом степену решава поводом: 

 захтева за категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој 

радиности (кућа, апартмана и соба); 

 захтева за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта; 

 захтев за издавање водне сагласности; 

 захтев за издавање водних услова; 

 захтев за издавање водних дозвола; 

 захтев за издавање уверења о вођењу радњи.; и 

 захтева за продужење радног времена објеката. 

Подносилац захтева незадовољан донетим првостепеним решењем које доноси 

надлежна Градска управа, а којима се решава о његовим правима и обавезама, има право да, 

на основу члана 213. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' број 18/16 

и 95/18 – аутентично тумачење), подносе жалбу. Жалба се подноси у року од 15 дана од дана 

достављања решења. Надлежна Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је 

поднета жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица. Непотпуну, 

неблаговремену и од неовлашћеног лица изјављену жалбу, Градска управа одбацује 

закључком. 

Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране 

овлашћеног лица и основана, може поводом захтева решити другачије и новим решењем 

заменити решење које се жалбом побија. Против новог решења подносилац захтева има право 

жалбе. 

Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране 

овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15 

дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Покрајинском секретаријату 

за архитектуру, урбанизам и градитељство, као другостепеном органу. 

Подносилац захтева има право на жалбу и у случају када Градска управа не донесе 

решење у року утврђеном Законом о упштем управном поступку, односно ако га не донесе у 

року од два месеца од предаје уредног захтева. 

Градској управи за привреду Града Новог Сада, као првостепеном органу надлежном 

за решавање у поступку по жалбама изјављеним на одлуке, радње или пропусте, у периоду од 

1. јануара 2022. године до 31. маја 2022. године примељена је 1 жалба. 
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8. ПРОПИСИ 

Градска управа за привреду примењује следећа законска и подзаконска акта: 

 Закона о буџетском систему („Службени гласник  РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 

149/20), 

 Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС,“ бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 

41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 –др. Закон), 

 Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС“ бр. 10/13, 

142/14, 103/15 и 101/16), 

 Закона о водама (“Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18- др.закон),  

 Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења 

у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне 

дозволе (“Службени гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон), 

 Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (,,Службени гласник РС“, 

број 86/10), 

 Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу 

(“Службени гласник РС“, број 30/17), 

 Одлука о коришћењу обале воденог простора на унутрашњим водама (,,Службени лист 

Града Новог Сада“, бр. 5/91, 13/92, 3/94, 10/2001, 22/2002, 11/2003 –исп. и 47/2006-др. 

Одлука), 

 Закон о органској производњи (,,Службени гласник РС“ број 30/10 и 17/19 – др. закон), 

 Закон о накнадама за коришћење јавних добара (,,Службени гласник РС“ бр. 95/18, 49/19 и 

86/19 – усклађени дин. изн., 156/20 – усклађени дин. изн., и 15/21 – усклађени дин. изн.), 

 Акциони план за спровођење стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града 

Новог Сада за период 2018 – 2022. (,,Службени лист Града Новог Сада“, брoj 52/18) 

 Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за перид од 2018-

2022. године (,,Службени лист Града Новог Сада“, број 10/18), 

 Одлука о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада 

(,,Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15 и 47/16), 

 Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености (,,Службени гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др. Закон и 49/21), 

  Стратегија запошљавања у Републици Србији за период 2021-2026. године („Службени 

гласник РС“, број 18/21), 

 Акциони план за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење стратегије запошљавања 

у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 

30/21),  

 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  

 Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 

активне политике запошљавања („Службени гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),  

 Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, број 52/21),  

 Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21),  

 Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 

91/12, 37/13, 97/13, 119/14 и 23/21), 

 Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину (“Службени лист Града 

Новог Сада”, бр. 19/21), 

 Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени лист Града 

Новог Сада”, бр. 4/22), 

 Закон о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – 

аутентично тумачење),  
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 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 

бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 

 Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 91/19), 

 Закон о локалној самоуправи (,,Службени Гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-

др. Закон и 47/18), 

 Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19), 

 Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, бр. 17/19), 

 Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године 

(„Службени гласник РС“, број 98/16), 

 Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године (“Службени лист 

Града Новог Сада”, број 9/18), 

 Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и 

Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину 

(“Службени лист Града Новог Сада”, број 59/20), 

 Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања 

угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким 

условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, бр. 

48/12 и 58/16), 

 Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај 

(„Службени гласник РС“, бр.83/16 и 30/17), 

 Правилника о минималним техничком и санитарно-хигијенским условима за пружање 

услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник 

РС“, бр. 41/10 и  48/12-др. Правилник), 

 Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања 

угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким 

условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, бр. 

48/12 и 58/16), 

 Одлука о боравишној такси („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19, 35/19 и 49/19), 

 Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање 

игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада („Службени лист Града 

Новог Сада“, бр. 63/15 и 32/17), 

 Одлука о радном времену у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 32/17), 

 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 

51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 55/12-усклађени дин. 

изн., 93/12, 47/13-усклађени дин. изн., 65/13-др. Закон, 57/14-усклађени дин. изн., 45/15-

усклађени дин. изн., 83/15, 112/15 и 50/16-усклађени дин. изн., 61/17-усклађени дин. изн., 

113/17, 3/18-исп., 50/18-усклађени дин. изн., 95/18, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 

90/2019 - испр., 98/2020 – усклађени дин. изн, 144/2020 и 62/21 – усклађени дин. изн.), 

 Правилника о трошковима поступка („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/00, 26/00, 

4/01, 3/02, 1/03 и 16/03), 

 Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета 

Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде 

од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18). 

 Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист 

Града Новог Сада“, број 16/18). 

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 

53/21). 
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 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

на територији Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 

16/22). 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

Сходно одредбама Одлуке о градским управама Града Новог Сада и Закона о општем 

управном поступку ова Управа пружа и услуге давања информација насталих у ради или у 

вези са радом, заинтересованим грађанима, другим Градским управама и Служби извршних 

органа Града Новог Сада, Сектору за правне послове, Отвореној канцеларији. 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Заинтересовани грађани могу путем писарнице на Тргу Слободе број 1, поднети захтев 

за пружање информација насталих у вези са радом ове Управе. Информације се пружају у 

писаној  или усменој форми у зависности од тражења подносиоца захтева. 

Орган власти је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева одговори тражиоцу 

информације писаним путем, уколико тражиоц информације захтава усмени одговор на свој 

захтев, службено лице ће му исту информацију пружити у службеним просторијама ове 

Управе у року од 5 радних дана. 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

У периоду 01.01. – 31. маја 2022. године укупно је формирано:  

 

Број 

презаведених 

предмета 

Број 

примљених 

предмета 

Број предмета у извештајном периоду 

С обзиром на рок С обзиром на решење 

1 

месец 

2 

месеца 

преко 

2 

месеца 

захтев 

одбачен 

захтев 

одбијен 

захтев 

усвојен 

поступак/захтев 

одбачен 

укупно 

решених 

укупно 

нерешених 

3272 336 112 52 19   180 3 196 672 

 

Документа Градске управе за привреду за категоризацију, водне услове, водне 

сагласности, водне дозволе, промену наменене пољопривредног земљишта у грађевинско, 

уверења о вођењу радњи као и друга документа и информаторе можете преузети на интернет 

порталу Града Новог Сада www.novisad.rs и Градске управе за привреду www.privredans.com  

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

Подаци о приходима и расходима Градске управе за привреду Града Новог Сада  

за 2021. годину 
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утрошено у 

2021. години 

Раздео  8   ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 734.314.689,45 621.660.544,68 

Глава 8.1   ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 628.024.803,45 531.974.732,61 

Функција 130   Опште услуге 38.887.189,00 36.000.692,48 

Програм 602   ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе 38.887.189,00 36.000.692,48 

Програмска 

активност / 

0602-

0001 
  

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
38.887.189,00 36.000.692,48 

http://www.novisad.rs/
http://www.privredans.com/
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Пројекат 

  411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.025.451,00 26.710.490,81 

  4111 1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.025.451,00 26.710.490,81 

  412   Социјални доприноси на терет послодавца 4.499.738,00 4.446.683,27 

  4121 1 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 3.107.926,91 3.071.282,72 

  4122 1 Доприноси за здравствено осигурање 1.391.811,09 1.375.400,55 

  413   Накнаде у натури 225.000,00 221.569,00 

  4131 1 Накнаде у натури 225.000,00 221.569,00 

  414   Социјална давања запосленима 2.285.000,00 1.249.177,43 

  4141 1 
Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет 

фондова 
256.000,00 0,00 

  4143 1 Отпремнине и помоћ  860.000,00 185.978,41 

  4144 1 
Помоћ у медиц. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. 

помоћ запосленом 
1.169.000,00 1.063.199,02 

  415   Накнаде трошкова за запослене 1.020.000,00 729.665,17 

  4151 1 Накнаде трошкова за запослене 1.020.000,00 729.665,17 

  416   Награде запосленима и остали посебни расходи 253.500,00 252.315,69 

  4161 1 Награде запосленима и остали посебни расходи 253.500,00 252.315,69 

  421   Стални трошкови 20.000,00 0,00 

  4211 1 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 

  422   Трошкови путовања 306.000,00 253.785,47 

  4221 1 Трошкови сл. путовања у земљи 126.000,00 123.006,00 

  4222 1 Трошкови сл. путовања у иностранство 180.000,00 130.779,47 

  423   Услуге по уговору 2.355.000,00 1.688.789,65 

  4233 1 Услуге образовања и усавршавања запослених 250.000,00 68.040,00 

  4235 1 Стручне услуге 2.105.000,00 1.620.749,65 

  444   Пратећи трошкови задуживања 20.000,00 0,00 

  4441 1 Негативне курсне разлике 20.000,00 0,00 

  463   Трансфери осталим нивоима власти 550.000,00 448.215,99 

  4631 1 текући трансфери осталим нивоима власти 550.000,00 448.215,99 
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  483   Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 0,00 

  4831 1 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 0,00 

  485   
Накнада штете за повреде или штете нанету од стране  

државних органа 
326.500,00 0,00 

  4851 1 
Накнада штете за повреде или штете нанету од стране  

државних органа 
326.500,00 0,00 

Функција 320   Услуге противпожарне заштите 1.706.000,00 1.558.761,72 

Програм 101   ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој 1.706.000,00 1.558.761,72 

Програмска 

активност / 
0101-

0004 
  

ПРОЈЕКАТ: Заштита пољопривредног земљишта од 

пожара 
1.706.000,00 1.558.761,72 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 1.225.000,00 1.159.267,31 

  4235 1 Стручне услуге 1.105.000,00 1.102.099,31 

  4239 1 Остале оште услуге 120.000,00 57.168,00 

  426   Материјал 481.000,00 399.494,41 

  4264 1 Материјал за саобраћај 481.000,00 399.494,41 

Функција 412   Општи послови по питању рада 250.972.000,00 173.542.599,97 

Програм 1501   ПРОГРАМ  3 - Локални економски развој 250.972.000,00 173.542.599,97 

Програмска 

активност / 
1501-

0002 
  

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Мере активне политике 

запошљавања 
250.962.000,00 173.542.566,97 

Пројекат 

  421   Стални трошкови 400.000,00 0,00 

  4216 1 Закуп имовине и опреме 400.000,00 0,00 

  423   Услуге по уговору 260.000,00 21.201,42 

  4234 1 Услуге информисања 60.000,00 0,00 

  4235 1 Стручне услуге 200.000,00 21.201,42 

  424   Специјализоване услуге 4.500.000,00 4.228.000,00 

  4242 1 Услуге образовања, културе и спорта 4.500.000,00 4.228.000,00 

  463   Трансфери осталим нивоима власти 3.150.000,00 3.150.000,00 

  4631 1 Текући трансфери осталим нивоима власти 3.150.000,00 3.150.000,00 

  464   Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 242.652.000,00 166.143.365,55 

  4641 1 
Текућe дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 
242.652.000,00 166.143.365,55 
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Програмска 

активност / 
1501-

0011 
  

ПРОЈЕКАТ: „Local Voices for Improved Inclusion – Локални 

гласови за бољу инклузију“ 
10.000,00 33,00 

Пројекат 

  421   Стални трошкови 10.000,00 33,00 

  4211 1 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 33,00 

Функција 421   Пољопривреда 74.624.800,00 60.656.587,88 

Програм 101   ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој 74.624.800,00 60.656.587,88 

Програмска 

активност / 
0101-

0001 
  

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници 
21.500.000,00 8.056.700,88 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 2.500.000,00 1.050.802,82 

  4234 1 Услуге информисања 300.000,00 0,00 

  4235 1 Стручне услуге 1.200.000,00 1.050.802,82 

  4239 1 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 

  424   Специјализоване услуге 9.000.000,00 1.190.400,00 

  4241 1 Пољопривредне услуге 4.302.000,00 0,00 

  4242 1 Услуге образовања, културе и спорта 3.500.000,00 0,00 

  4246 1 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 1.198.000,00 1.190.400,00 

  426   Материјал 800.000,00 798.552,00 

  4261 1 Административни материјал 800.000,00 798.552,00 

  463   Трансфери осталим нивоима власти 9.200.000,00 5.016.946,06 

  4631 1 Текући трансфери осталим нивоима власти 9.200.000,00 5.016.946,06 

Програмска 

активност / 
0101-

0002 
  

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Мере подршке руралном 

развоју 
51.996.000,00 51.471.087,00 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 996.000,00 990.108,00 

  4234 1 Услуге информисања 996.000,00 990.108,00 

  451   
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
31.500.000,00 31.059.808,00 

  4511 1 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
31.500.000,00 31.059.808,00 

  454   Субвенције приватним предузећима 11.000.000,00 10.921.171,00 

  4541 1 Текуће субвенције приватним предузећима 11.000.000,00 10.921.171,00 
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  481   Дотације невладиним организацијама 8.500.000,00 8.500.000,00 

  4819 1 Дотације осталим непрофитним институцијама 8.500.000,00 8.500.000,00 

Програмска 

активност / 
0101-

4005 
  ПРОЈЕКАТ: Унапређење развоја села 1.128.800,00 1.128.800,00 

Пројекат 

  465   Остале дотације и трансфери 1.128.800,00 1.128.800,00 

  4651 7 Остале текуће дотације и трансфери 1.128.800,00 1.128.800,00 

Функција 473   Туризам 15.503.375,45 15.489.375,45 

Програм 1502   ПРОГРАМ 4 - Развој туризма 15.503.375,45 15.489.375,45 

Програмска 

активност / 
1502-

0003 
  

ПРОЈЕКАТ: Унапређење развоја туризма Града Новог 

Сада 
15.503.375,45 15.489.375,45 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00 

  4232 1 Компјутерске услуге 300.000,00 300.000,00 

  424   Специјализоване услуге 8.000.000,00 7.986.000,00 

  4242 1 Услуге образовања, културе и спорта 8.000.000,00 7.986.000,00 

  465   Остале дотације и трансфери 7.203.375,45 7.203.375,45 

  4651 7 Остале текуће дотације и трансфери 7.203.375,45 7.203.375,45 

Функција 490   Економски послови некласификовани на другом месту 246.331.439,00 244.726.715,11 

Програм 1501   ПРОГРАМ  3 - Локални економски развој 246.331.439,00 244.726.715,11 

Програмска 

активност / 
1501-

0006 
  

ПРОЈЕКАТ: Промоција и унапређење привреде Града 

Новог Сада 
239.391.439,00 238.121.715,11 

Пројекат 

  421   Стални трошкови 10.346.439,00 10.343.665,68 

  4216 1 Закуп имовине и опреме 2.600.000,00 2.597.227,20 

  4219 1 Остали трошкови 7.746.439,00 7.746.438,48 

  423   Услуге по уговору 1.345.000,00 660.000,00 

  4232 1 Компјутерске услуге 720.000,00 660.000,00 

  4239 1 Остале опште услуге 625.000,00 0,00 

  454   Субвенције приватним предузећима 35.000.000,00 34.894.941,83 

  4541 1 Текуће субвенције приватним предузећима 35.000.000,00 34.894.941,83 
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  465   Остале дотације и трансфери 7.200.000,00 7.200.000,00 

  4651 7 Остале текуће дотације и трансфери 7.200.000,00 7.200.000,00 

  481   Дотације невладиним организацијама 185.500.000,00 185.023.107,60 

  4819   Дотације осталим непрофитним институцијама 185.500.000,00 185.023.107,60 

    1 Дотације осталим непрофитним институцијама 180.000.000,00 179.523.107,60 

    7 Дотације осталим непрофитним институцијама 5.500.000,00 5.500.000,00 

Програмска 

активност / 
1501-

0007 
  ПРОЈЕКАТ: Социјално економски савет Града Новог Сада 6.940.000,00 6.605.000,00 

Пројекат 

  465   Остале дотације и трансфери 6.940.000,00 6.605.000,00 

  4651 1 Остале текуће дотације и трансфери 6.940.000,00 6.605.000,00 

Глава 8.2   ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 106.289.886,00 89.685.812,07 

Функција 473    Туризам  106.289.886,00 89.685.812,07 

Програм 1502    ПРОГРАМ 4 - Развој туризма  106.289.886,00 89.685.812,07 

Програмска 

активност / 
1502-

0001 
  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем 

туризма  
42.903.886,00 34.292.314,99 

Пројекат 

  411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.398.102,00 13.285.659,31 

  4111 1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.398.102,00 13.285.659,31 

  412   Социјални доприноси на терет послодавца 2.230.784,00 2.223.174,89 

  4121 1 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 1.530.781,73 1.527.850,83 

  4122 1 Доприноси за здравствено осигурање 700.002,27 695.324,06 

  413   Накнаде у натури 110.000,00 60.000,00 

  4131 1 Накнаде у натури 110.000,00 60.000,00 

  414   Социјална давања запосленима 1.595.000,00 792.318,43 

  4141 1 
Исплата накнада за време одсуствовања са посла на тетер 

фондова 
500.000,00 12.878,49 

  4143 1 Отпремнине и помоћ  455.000,00 179.440,00 

  4144 1 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице и друге помоћ запосленом 
640.000,00 599.999,94 

  415   Накнада трошкова за запослене 390.000,00 311.268,79 

  4151 1 Накнада трошкова за запослене 390.000,00 311.268,79 
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  416   Награде запосленима и остали посебни расходи 144.000,00 62.284,00 

  4161 1 Награде запосленима и остали посебни расходи 144.000,00 62.284,00 

  4161 1 Награде запосленима и остали посебни расходи-јубилар. наг. 0,00 0,00 

  421   Стални трошкови 4.890.000,00 2.366.161,68 

  4211 1 Трошкови платног промета и банкарских услуга 450.000,00 174.407,13 

  4212 1 Енергетске услуге 1.600.000,00 713.012,57 

  4213 1 Комуналне услуге 1.060.000,00 573.085,45 

  4214 1 Услуге комуникације 880.000,00 443.303,80 

  4215 1 Трошкови осигурања 300.000,00 299.496,16 

  4219 1 Остали трошкови 600.000,00 162.856,57 

  422   Трошкови путовања 1.080.000,00 309.351,00 

  4229 1 Остали трошкови транспорта 1.080.000,00 309.351,00 

  423   Услуге по уговору 14.546.000,00 12.102.504,42 

  4231 1 Административне услуге 1.180.000,00 982.700,00 

  4232 1 Компјутерске услуге  784.000,00 714.540,00 

  4233 1 Услуге образовања и усавршавања запослених 600.000,00 439.878,64 

  4235 1 Стручне услуге  9.042.000,00 7.335.385,78 

  4239 1 Остале опште услуге 2.940.000,00 2.630.000,00 

  425   Текуће поправке и одржавање 820.000,00 726.629,28 

  4251 1 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 720.000,00 699.749,28 

  4252 1 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 26.880,00 

  426   Материјал 1.520.000,00 804.763,00 

  4261 1 Административни материјал 520.000,00 394.173,00 

  4263 1 Материјали за образовање и усавршавање запослених 400.000,00 141.880,00 

  4268 1 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 500.000,00 181.782,00 

  4269 1 Материјали за посебне намене  100.000,00 86.928,00 

  444   Пратећи трошкови задуживања 80.000,00 3.280,19 

  4441 1 Негативне курсне разлике 0,00 0,00 
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  4442 1 Казне за кашњење 80.000,00 3.280,19 

  482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300.000,00 45.450,00 

  4822 1 Обавезне таксе  300.000,00 45.450,00 

  483   Новчане казне и пенали по решењу судова 300.000,00 0,00 

  4831 1 Новчане казне и пенали по решењу судова 300.000,00 0,00 

  485   
Накнаде штете за повреде или штете нанету од стране 

државних органа 
300.000,00 0,00 

  4851 1 
Накнаде штете за повреде или штете нанету од стране 

државних органа 
300.000,00 0,00 

  512   Машине и опрема 1.130.000,00 1.129.510,00 

  5122 1 Административна опрема 1.130.000,00 1.129.510,00 

  515   Нематеријална имовина 70.000,00 69.960,00 

  5151 1 Нематеријална имовина 70.000,00 69.960,00 

Програмска 

активност / 
1502-

0002 
  

ПРОГРАМСКА AКТИВНОСТ: Промоција туристичке 

понуде 
63.386.000,00 55.393.497,08 

Пројекат 

  421   Стални трошкови 3.700.000,00 3.667.683,00 

  4216 1 Закуп имовине и опреме   3.700.000,00 3.667.683,00 

  422   Трошкови путовања 3.870.000,00 391.966,14 

  4221 1 Трошкови службених путовања у земљи 765.000,00 112.298,48 

  4222 1 Трошкови службених путовања у иностранство  3.105.000,00 279.667,66 

  423   Услуге по уговору 55.816.000,00 51.333.847,94 

  4234 1 Услуге информисања  52.026.000,00 49.690.029,68 

  4236 1 Услуге за домаћинство и угоститељство  1.110.000,00 184.675,99 

  4237 1 Репрезентација  1.100.000,00 654.657,47 

  4239 1 Остале опште услуге 1.580.000,00 804.484,80 
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Подаци о приходима и расходима Градске управе за привреду Града Новог Сада  

за 2022. годину и пројекција плана за 2023. годину 
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Раздео  8   ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 695.961.004,00 83.050.087,31 655.073.480,00 

Глава 8.1   ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 580.567.437,00 67.684.236,26 557.953.296,00 

Функција 130   Опште услуге 43.384.737,00 12.881.893,50 10.387.000,00 

Програм 602   ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе 43.384.737,00 12.881.893,50 10.387.000,00 

Програмска 

активност / 
0602-

0001 
  

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
43.384.737,00 12.881.893,50 10.387.000,00 

Пројекат 

  411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.081.995,00 9.230.542,14 0,00 

  4111 1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.081.995,00 9.230.542,14 0,00 

  412   Социјални доприноси на терет послодавца 4.696.742,00 1.490.732,60 0,00 

  4121 1 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 3.199.019,43 1.015.359,63 0,00 

  4122 1 Доприноси за здравствено осигурање 1.497.722,57 475.372,97 0,00 

  413   Накнаде у натури 201.000,00 45.930,00 205.000,00 

  4131 1 Накнаде у натури 201.000,00 45.930,00 205.000,00 

  414   Социјална давања запосленима 2.305.000,00 422.222,18 2.900.000,00 

  4141 1 
Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет 

фондова 
300.000,00 0,00 300.000,00 

  4143 1 Отпремнине и помоћ  1.145.000,00 0,00 1.200.000,00 

  4144 1 
Помоћ у медиц. лечењу запосл. или чл. уже породице и 

др. помоћ запосленом 
860.000,00 422.222,18 1.400.000,00 

  415   Накнаде трошкова за запослене 1.057.000,00 277.109,83 1.200.000,00 

  4151 1 Накнаде трошкова за запослене 1.057.000,00 277.109,83 1.200.000,00 

  416   Награде запосленима и остали посебни расходи 311.000,00 80.499,55 320.000,00 

  4161 1 Награде запосленима и остали посебни расходи 311.000,00 80.499,55 320.000,00 

  421   Стални трошкови 20.000,00 0,00 20.000,00 

  4211 1 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 20.000,00 

  422   Трошкови путовања 306.000,00 68.768,00 306.000,00 

  4221 1 Трошкови сл. путовања у земљи 126.000,00 68.768,00 126.000,00 

  4222 1 Трошкови сл. путовања у иностранство 180.000,00 0,00 180.000,00 



 

  

ПОСЛЕДЊЕ АЖУРИРАНО 31. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 25 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

  

С
и

н
т
е
т
и

к
а

 

И
зв

о
р

 ф
и

н
. 

О П И С 
Планирано у 2022. 

години 

Укупно Пројекција 

утрошено у плана за 

2022. години 2023. годину 

(јануар-

април)   

  423   Услуге по уговору 4.335.000,00 1.171.140,59 4.335.000,00 

  4233 1 Услуге образовања и усавршавања запослених 250.000,00 47.080,00 250.000,00 

  4235 1 Стручне услуге 4.085.000,00 1.124.060,59 4.085.000,00 

  463   Трансфери осталим нивоима власти 720.000,00 94.948,61 750.000,00 

  4631 1 Текући трансфери осталим нивоима власти 720.000,00 94.948,61 750.000,00 

  483   Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 0,00 1.000,00 

  4831 1 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 0,00 1.000,00 

  485   
Накнада штете за повреде или штете нанету од стране  

државних органа 
350.000,00 0,00 350.000,00 

  4851 1 
Накнада штете за повреде или штете нанету од стране  

државних органа 
350.000,00 0,00 350.000,00 

Функција 320   Услуге противпожарне заштите 1.675.000,00 60.870,00 1.728.000,00 

Програм 101   ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој 1.675.000,00 60.870,00 1.728.000,00 

Програмска 

активност / 
0101-

0004 
  

ПРОЈЕКАТ: Заштита пољопривредног земљишта од 

пожара 
1.675.000,00 60.870,00 1.728.000,00 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 1.175.000,00 60.870,00 1.228.000,00 

  4235 1 Стручне услуге 1.105.000,00 60.870,00 1.105.000,00 

  4239 1 Остале оште услуге 70.000,00 0,00 123.000,00 

  426   Материјал 500.000,00 0,00 500.000,00 

  4264 1 Материјал за саобраћај 500.000,00 0,00 500.000,00 

Функција 412   Општи послови по питању рада 252.720.500,00 43.412.259,13 210.644.296,00 

Програм 1501   ПРОГРАМ  3 - Локални економски развој 252.720.500,00 43.412.259,13 210.644.296,00 

Програмска 

активност / 
1501-

0002 
  

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Мере активне 

политике запошљавања 
252.720.500,00 43.412.259,13 210.644.296,00 

Пројекат 

  421   Стални трошкови 800.000,00 399.999,60 800.000,00 

  4216 1 Закуп имовине и опреме 800.000,00 399.999,60 800.000,00 

  423   Услуге по уговору 260.000,00 59.485,00 260.000,00 

  4234 1 Услуге информисања 60.000,00 29.700,00 60.000,00 

  4235 1 Стручне услуге 200.000,00 29.785,00 200.000,00 

  424   Специјализоване услуге 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 
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  4242 1 Услуге образовања, културе и спорта 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 

  463   Трансфери осталим нивоима власти 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 

  4631 1 Текући трансфери осталим нивоима власти 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 

  464   
Дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 
244.010.500,00 42.952.774,53 201.934.296,00 

  4641 1 
Текућe дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 
244.010.500,00 42.952.774,53 201.934.296,00 

Функција 421   Пољопривреда 84.496.000,00 3.624.413,63 84.694.000,00 

Програм 101   ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој 84.496.000,00 3.624.413,63 84.694.000,00 

Програмска 

активност / 
0101-

0001 
  

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници 

14.500.000,00 641.359,82 14.698.000,00 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 2.200.000,00 353.359,82 2.200.000,00 

  4234 1 Услуге информисања 300.000,00 261.600,00 300.000,00 

  4235 1 Стручне услуге 900.000,00 91.759,82 900.000,00 

  4239 1 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

  424   Специјализоване услуге 4.500.000,00 288.000,00 4.698.000,00 

  4242 1 Услуге образовања, културе и спорта 3.302.000,00 0,00 3.500.000,00 

  4246 1 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге 
1.198.000,00 288.000,00 1.198.000,00 

  426   Материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 

  4261 1 Административни материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 

  463   Трансфери осталим нивоима власти 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

  4631 1 Текући трансфери осталим нивоима власти 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

Програмска 

активност / 
0101-

0002 
  

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Мере подршке 

руралном развоју 
69.996.000,00 2.983.053,81 69.996.000,00 

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 996.000,00 0,00 996.000,00 

  4234 1 Услуге информисања 996.000,00 0,00 996.000,00 

  454   Субвенције приватним предузећима 11.000.000,00 2.983.053,81 11.000.000,00 

  4541 1 Текуће субвенције приватним предузећима 11.000.000,00 2.983.053,81 11.000.000,00 

  465   Остале дотације и трансфери 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 

  4651 1 Остале текуће дотације и трансфери 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 
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  481   Дотације невладиним организацијама 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

  4819 1 Дотације осталим непрофитним институцијама 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

Функција 473   Туризам 8.300.000,00 4.069.800,00 8,300,000.00  

Програм 1502   ПРОГРАМ 4 - Развој туризма 8.300.000,00 4.069.800,00 8,300,000.00  

Програмска 

активност / 
1502-

0003 
  

ПРОЈЕКАТ: Унапређење развоја туризма Града 

Новог Сада 
8.300.000,00 4.069.800,00 8,300,000.00  

Пројекат 

  423   Услуге по уговору 300.000,00 75.000,00 300,000.00  

  4232 1 Компјутерске услуге 300.000,00 75.000,00 300,000.00  

  424   Специјализоване услуге 8.000.000,00 3.994.800,00 8,000,000.00  

  4242 1 Услуге образовања, културе и спорта 8.000.000,00 3.994.800,00 8,000,000.00  

Функција 490   
Економски послови некласификовани на другом 

месту 
189.991.200,00 3.635.000,00 242.200.000,00 

Програм 1501   ПРОГРАМ  3 - Локални економски развој 189.991.200,00 3.635.000,00 242.200.000,00 

Програмска 

активност / 
1501-

0006 
  

ПРОЈЕКАТ: Промоција и унапређење привреде Града 

Новог Сада 
183.051.200,00 165.000,00 235.260.000,00 

Пројекат 

  421   Стални трошкови 11.391.200,00 0,00 11.600.000,00 

  4216 1 Закуп имовине и опреме 3.350.000,00 0,00 3.500.000,00 

  4219 1 Остали трошкови 8.041.200,00 0,00 8.100.000,00 

  423   Услуге по уговору 1.660.000,00 165.000,00 1.660.000,00 

  4232 1 Компјутерске услуге 720.000,00 165.000,00 720.000,00 

  4239 1 Остале опште услуге 940.000,00 0,00 940.000,00 

  454   Субвенције приватним предузећима 50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 

  4541 1 Текуће субвенције приватним предузећима 50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 

  481   Дотације невладиним организацијама 120.000.000,00 0,00 180.000.000,00 

  4819   Дотације осталим непрофитним институцијама 120.000.000,00 0,00 180.000.000,00 

    1 Дотације осталим непрофитним институцијама 120.000.000,00 0,00 180.000.000,00 

Програмска 

активност / 
1501-

0007 
  

ПРОЈЕКАТ: Социјално економски савет Града Новог 

Сада 
6.940.000,00 3.470.000,00 6.940.000,00 

Пројекат 

  465   Остале дотације и трансфери 6.940.000,00 3.470.000,00 6.940.000,00 
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2022. години 2023. годину 

(јануар-

април)   

  4651 1 Остале текуће дотације и трансфери 6.940.000,00 3.470.000,00 6.940.000,00 

Глава 8.2   
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ 

САДА 
115.393.567,00 15.365.851,05 97.120.184,00 

Функција 473    Туризам  115.393.567,00 15.365.851,05 97.120.184,00 

Програм 1502    ПРОГРАМ 4 - Развој туризма  115.393.567,00 15.365.851,05 97.120.184,00 

Програмска 

активност / 
1502-

0001 
  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем 

туризма  
52.340.567,00 12.265.923,44 32.458.000,00 

Пројекат 

  411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.371.560,00 4.746.745,41 0,00 

  4111 1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.371.560,00 4.746.745,41 0,00 

  412   Социјални доприноси на терет послодавца 2.321.007,00 735.984,15 0,00 

  4121 1 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 1.580.871,61 501.289,51 0,00 

  4122 1 Доприноси за здравствено осигурање 740.135,39 234.694,64 0,00 

  413   Накнаде у натури 126.000,00 0,00 130.000,00 

  4131 1 Накнаде у натури 126.000,00 0,00 130.000,00 

  414   Социјална давања запосленима 1.418.000,00 327.611,08 1.418.000,00 

  4141 1 
Исплата накнада за време одсуствовања са посла на тетер 

фондова 
400.000,00 0,00 400.000,00 

  4143 1 Отпремнине и помоћ  214.000,00 0,00 214.000,00 

  4144 1 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице и друге помоћ запосленом 
804.000,00 327.611,08 804.000,00 

  415   Накнада трошкова за запослене 400.000,00 102.391,03 450.000,00 

  4151 1 Накнада трошкова за запослене 400.000,00 102.391,03 450.000,00 

  416   Награде запосленима и остали посебни расходи 234.000,00 13.238,50 230.000,00 

  4161 1 
Награде запосленима и остали посебни расходи-

јубиларна награда 
90.000,00 0,00 80.000,00 

  4161 1 Награде запосленима и остали посебни расходи 144.000,00 13.238,50 150.000,00 

  421   Стални трошкови 6.670.000,00 1.746.074,65 6.730.000,00 

  4211 1 Трошкови платног промета и банкарских услуга 450.000,00 100.000,00 450.000,00 

  4212 1 Енергетске услуге 2.400.000,00 912.665,71 2.450.000,00 

  4213 1 Комуналне услуге 1.600.000,00 477.177,21 1.610.000,00 

  4214 1 Услуге комуникације 720.000,00 188.824,96 720.000,00 

  4215 1 Трошкови осигурања 600.000,00 0,00 600.000,00 
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О П И С 
Планирано у 2022. 

години 

Укупно Пројекција 

утрошено у плана за 

2022. години 2023. годину 

(јануар-

април)   

  4219 1 Остали трошкови 900.000,00 67.406,77 900.000,00 

  422   Трошкови путовања 1.600.000,00 280.428,50 1.600.000,00 

  4229 1 Остали трошкови транспорта 1.600.000,00 280.428,50 1.600.000,00 

  423   Услуге по уговору 16.610.000,00 3.080.020,86 16.010.000,00 

  4231 1 Административне услуге 900.000,00 0,00 900.000,00 

  4232 1 Компјутерске услуге  820.000,00 98.640,00 820.000,00 

  4233 1 Услуге образовања и усавршавања запослених 700.000,00 35.740,00 150.000,00 

  4235 1 Стручне услуге  12.190.000,00 2.282.640,86 12.140.000,00 

  4239 1 Остале опште услуге 2.000.000,00 663.000,00 2.000.000,00 

  425   Текуће поправке и одржавање 1.460.000,00 337.869,66 1.460.000,00 

  4251 1 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.200.000,00 337.869,66 1.200.000,00 

  4252 1 Текуће поправке и одржавање опреме 260.000,00 0,00 260.000,00 

  426   Материјал 3.290.000,00 848.159,60 3.290.000,00 

  4261 1 Административни материјал 640.000,00 0,00 640.000,00 

  4263 1 Материјали за образовање и усавршавање запослених 450.000,00 3.080,00 450.000,00 

  4268 1 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 650.000,00 49.306,80 650.000,00 

  4269 1 Материјали за посебне намене  1.550.000,00 795.772,80 1.550.000,00 

  482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 400.000,00 47.400,00 400.000,00 

  4822 1 Обавезне таксе  400.000,00 47.400,00 400.000,00 

  483   Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 0,00 500.000,00 

  4831 1 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 0,00 500.000,00 

  485   
Накнаде штете за повреде или штете нанету од стране 

државних органа 
240.000,00 0,00 240.000,00 

  4851 1 
Накнаде штете за повреде или штете нанету од стране 

државних органа 
240.000,00 0,00 240.000,00 

  512   Машине и опрема 2.400.000,00 0,00 600.000,00 

  5122 1 Административна опрема 2.400.000,00 0,00 600.000,00 

  515   Нематеријална имовина 300.000,00 0,00 0,00 

  5151 1 Нематеријална имовина 300.000,00 0,00 0,00 

Програмска 

активност / 

1502-

0002 
  

ПРОГРАМСКА AКТИВНОСТ: Промоција 

туристичке понуде 
63.053.000,00 3.099.927,61 64.662.184,00 
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Планирано у 2022. 

години 

Укупно Пројекција 

утрошено у плана за 

2022. години 2023. годину 

(јануар-

април)   

Пројекат 

  421   Стални трошкови 6.200.000,00 1.337.962,31 9.000.000,00 

  4216 1 Закуп имовине и опреме   6.200.000,00 1.337.962,31 9.000.000,00 

  422   Трошкови путовања 5.100.000,00 442.184,72 5.100.000,00 

  4221 1 Трошкови службених путовања у земљи 800.000,00 133.145,56 800.000,00 

  4222 1 Трошкови службених путовања у иностранство  4.300.000,00 309.039,16 4.300.000,00 

  423   Услуге по уговору 51.753.000,00 1.319.780,58 50.562.184,00 

  4234 1 Услуге информисања  48.553.000,00 970.507,46 47.362.184,00 

  4236 1 Услуге за домаћинство и угоститељство  1.000.000,00 210.639,98 1.000.000,00 

  4237 1 Репрезентација  1.200.000,00 120.993,15 1.200.000,00 

  4239 1 Остале опште услуге 1.000.000,00 17.639,99 1.000.000,00 

 

Средства за финансирање послова Градске управе за привреду обезбеђују се у буџету 

Града Новог Сада. Износ средстава буџета Града Новог Сада планиран за рад Градске управе 

за привреду у 2022. години утврђен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22). Ова одлука је објављена на интернет 

презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs – средства су распоређена су у 

разделу 08 – Градска управа за привреду, те сва заинтересована лица могу извршити увид на 

наведеној адреси. 

Начелник је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога 

за плаћање које треба извршити из средстава Градске управе за привреду и издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету Града Новог Сада. Начелник је одговоран и за 

закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских средстава. 

  

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Наручилац ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА 

Година 

плана 
2021 

Верзија 

плана 
1 

Датум 

усвајања 
26.01.2021 

Рбр 

Врста 

предме

та 

Предмет јавне набавке 
Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

ЦПВ 

НСТЈ 

извршења/испорук

е 

Те

хн

ик

а 

Спро

води 

други 

наруч

илац 

Нап

оме

на 

0001 Услуге 
Обука за дефицитарна 

занимања 
2.500.000,00 

Отворени 

поступак 
3. квартал 

80533200 – 

Информатич

ки течајеви 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

0002 Услуге 

Обука за старе и уметничке 

занате и послове домаће 

радиности 

1.250.000,00 
Отворени 

поступак 
3. квартал 

80510000 – 

Услуге 

специјалисти

чке обуке 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

http://www.skupstinans.rs/
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0003 Услуге 

Испитивање контроле 

квалитета пољопривредног 

земљишта 

3.585.000,00 
Отворени 

поступак 
3. квартал 

71610000 – 

Услуге 

испитивања 

и анализе 

састава и 

чистоће 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

0004 Услуге 

Образовање и усавршавање 

примарних пољопривредних 

произвођача 

2.916.666,67 
Отворени 

поступак 
4. квартал 

77100000 – 

Услуге у 

области 

пољопривре

де 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

0005 Услуге 

Образовање и стручно 

усавршавање запослених и 

незапослених у туризму 

6.666.666,67 
Отворени 

поступак  
4. квартал 

80530000 – 

Услуге 

стручног 

оспособљава

ња 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

 

 

 

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Редни 

број 
Назива набавке и ознака 

Основ 

изузећа по 

ЗЈН 

Предмет 

набавке 

Процењена 

вредност 

набавке 

Оквирно 

време 

покретања 

1 

Услуге посредовања при куповини путних карата 

и резервацији и обезбеђењу хотелског смештаја за 

службена путоваља у земљи 63520000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 105.000,00 1 квартал 

2 

Услуге посредовања при куповини авио и других 

карата и резервацији и обезбеђењу хотелског 

смештаја за службена путовања у иностранство 

60400000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 150.000,00 1 квартал 

3 
Услуге образовања и усавршавања запослених 

80000000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 208.333,33 2 квартал 

4 

Штампање за потребе Градског штаба за заштиту 

од пожара стрних усева и жетве у 2021. години 

79810000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 100.000,00 2 квартал 

5 

Гориво за моторна возила за потребе Градског 

штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 

у 2021. години 09100000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

добра 400.833,33 2 квартал 

6 
Закуп простора за потребе организовања Сајмова 

запошљавања 79900000 

Члан 12. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 333.333,33 3 квартал 

7 
Штампање за потребе организовања Сајмова 

запошљавања 7981000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 50.000,00 1 квартал 

8 Објављивање огласа у дневном листу 79341000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 250.000,00 1 квартал 

9 
Израда карата и идентификовање катастарских 

парцела за потребе јавних надметања 71354000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 766.666,67 3 квартал 

10 
Геодетске услуге за увођење у посед и узурпацију 

државног пољопривредног земљишта 71250000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 998.333,33 1 квартал 

11 

Штампање из области органске и контролисане 

пољопривредне производње и понуде 

пољопривредних производа 79810000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 830.000,00 1 квартал 

12 
Одржавање софтвера за категоризацију 

угоститељских објеката 72261000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 250.000,00 1 квартал 

13 
Закуп изложбеног простора на сајмовима 

79900000 

Члан 12. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 2.166.666,67 1 квартал 

14 
Одржавање интернет презентације Градске управе 

за привреду 72000000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 300.000,00 1 квартал 

15 

Одржавање софтвера базе података привредних 

субјеката на територији Града Новог Сада 

72267000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 300.000,00 1 квартал 
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16 
Заједнички наступ на сајмовима и другим 

приредбама 79900000 

Члан 12. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 783.333,33 3 квартал 

17 
Набавка службене униформе за Пољоредарску 

службу 18000000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

Добра 666.666,67 4 квартал 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О НАБАВКАМА 

            

 Наручилац:  103767938 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА 

            

 Година:  2021 

            

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА     

            

  Добра Услуге   

  Укупни износ Укупни износ (са ПДВ) Укупни 
износ 

Укупни 
износ (са 
ПДВ)   

Члан 12. став 1. тач. 1) - 
куповина и закуп 
земљишта, постојећих 
грађевинских објеката и 
других непокретности, 
као и права у вези са 
њима 

    2.164.356,00 2.597.227,20 

  

Члан 27. тачка 1) - набавке 
чија је процењена 
вредност мања од 
прагова до којих се Закон 
не примењује - за набавку 
добара, услуга и 
спровођење конкурса за 
дизајн, чија је процењена 
вредност мања од 
1.000.000 динара и 
набавку радова чија је 
процењена вредност 
мања од 3.000.000 динара 

998.372,01 1.198.046,41 2.709.396,56 3.185.276,00 

  

Укупно: 998.372,01 1.198.046,41 4.873.752,56 5.782.503,20   

            

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ     

            

  Услуге     

  Број 
закључених 
уговора 

Укупни износ Укупни износ 
(са ПДВ) 

    

Отворени поступак 3 10.385.000,00 12.214.000,00     

Укупно: 3 10.385.000,00 12.214.000,00     
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ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Наручилац ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА 

Година 

плана 
2022 

Верзија 

плана 
1 

Датум 

усвајања 
24.01.2022 

Рбр 

Врста 

предме

та 

Предмет јавне набавке 
Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

ЦПВ 

НСТЈ 

извршења/испорук

е 

Те

хн

ик

а 

Спро

води 

други 

наруч

илац 

Нап

оме

на 

0001 Услуге 

Образовање и стручно 

усавршавање запослених и 

незапослених у туризму 

6.666.666,67 
Отворени 

поступак  
1. квартал 

80530000 – 

Услуге 

стручног 

оспособљава

ња 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

0002 Услуге 
Обука за дефицитарна 

занимања 
2.500.000,00 

Отворени 

поступак 
3. квартал 

80533200 – 

Информатич

ки течајеви 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

0003 Услуге 

Обука за старе и уметничке 

занате и послове домаће 

радиности 

1.250.000,00 
Отворени 

поступак 
3. квартал 

80510000 – 

Услуге 

специјалисти

чке обуке 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

0004 Услуге 

Образовање и усавршавање 

примарних пољопривредних 

произвођача 

2.751.666,67 
Отворени 

поступак 
4. квартал 

77100000 – 

Услуге у 

области 

пољопривре

де 

РС123 – 

Јужнобачка област 
   

 

 

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Редни 

број 
Назива набавке и ознака 

Основ 

изузећа по 

ЗЈН 

Предмет 

набавке 

Процењена 

вредност 

набавке 

Оквирно 

време 

покретања 

1 

Услуге посредовања при куповини путних карата 

и резервацији и обезбеђењу хотелског смештаја за 

службена путоваља у земљи 63520000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 105.000,00 1 квартал 

2 

Услуге посредовања при куповини авио и других 

карата и резервацији и обезбеђењу хотелског 

смештаја за службена путовања у иностранство 

60400000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 150.000,00 1 квартал 

3 
Услуге образовања и усавршавања запослених 

80000000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 208.333,33 1 квартал 

4 

Штампање за потребе Градског штаба за заштиту 

од пожара стрних усева и жетве у 2022. години 

79810000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 58.333,33 2 квартал 

5 

Гориво за моторна возила за потребе Градског 

штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 

у 2022. години 09100000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

добра 416.666,67 2 квартал 

6 
Закуп простора за потребе организовања Сајмова 

запошљавања 79900000 

Члан 12. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 666.666,67 1 квартал 

7 
Штампање за потребе организовања Сајмова 

запошљавања 7981000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 50.000,00 1 квартал 

8 Објављивање огласа у дневном листу 79341000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 250.000,00 1 квартал 

9 
Израда карата и идентификовање катастарских 

парцела за потребе јавних надметања 71354000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 500.000,00 2 квартал 

10 
Геодетске услуге за увођење у посед и узурпацију 

државног пољопривредног земљишта 71250000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 998.333,33 1 квартал 

11 

Набавка службене униформе за Пољоредарску 

службу 18000000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

добра 666.666,67 4 квартал 
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12 

Штампање из области органске и контролисане 

пољопривредне производње и понуде 

пољопривредних производа 79810000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 830.000,00 3 квартал 

13 
Одржавање софтвера за категоризацију 

угоститељских објеката 72261000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 250.000,00 1 квартал 

14 
Закуп изложбеног простора на сајмовима 

79900000 

Члан 12. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 2.791.666,67 1 квартал 

15 
Одржавање интернет презентације Градске управе 

за привреду 72000000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 300.000,00 1 квартал 

16 

Одржавање софтвера базе података привредних 

субјеката на територији Града Новог Сада 

72267000 

Члан 27. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 300.000,00 1 квартал 

17 
Заједнички наступ на сајмовима и другим 

приредбама 79900000 

Члан 12. 

став 1. 

тачка 1. 

услуга 783.333,33 3 квартал 
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ  

ПОДАЦИ О DE MINIMIS ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ У 2021. ГОДИНИ 

 

Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/21) представља основни 

документ за спровођење активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада, којим су дефинисани циљеви и приоритети и 

утврђени програми и мере које су реализоване у 2021. години ради унапређења запошљавања и смањења незапослености, а који су 

обухваћени Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) (Службени гласник РС”, бр. 23/21). 

У табели укупан износ додељене de minimis државне помоћи означава укупно исплаћена средства са стањем на дан 31. маја 2022. 

године. 

 

Редни 

број 
Правни основ за доношење мере de minimis државне помоћи 

Назив шеме или индивидуалне de minimis 

државне помоћи 

Укупан број 

корисника de minimis 

државне помоћи 

(уколико се ради о 

шеми помоћи) 

Укупан износ 

додељене de 

minimis државне 

помоћи 

1.  
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину 

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/21) 

Програм приправника на територији Града 

Новог Сада 
53 26.046.447,92 

2.  
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину 

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/21) 

Субвенције послодавцима за отварање нових 

радних места 
50 12.500.000,00 

3.  
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину 

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/21) 
Субвенције за самозапошљавање жена 52 15.000.000,00 

4.  
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину 

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/21) 
Субвенције за самозапошљавање 101 29.970.000,00 

5.  

Одлукa Владе Републике Србије – Кабинет министра за иновације и 

технолошки развој, о додели средстава за реализацију Пројекта под 

називом „Афирмација женског иновационог предузетништва на 

територији Новог Сада“ коју је поднео Град Нови Сад - Градска управа 

за привреду, број: 401-01-00014/2021-01/1 од 29. априла 2021. године 

Програм подршке развоју и промоцији женског 

иновационог предузетништва на територији 

Града Новог Сада за 2021. годину 

23 6.000.000,00 

6.  

Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања 

микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог 

Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/21) 

Унапређење и побољшање услова пословања 

микро и малих предузећа и предузетника на 

територији Града Новог Сада за 2021. годину 

59 23.999.900,00 

7.  

Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања 

микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог 

Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/21) 

Унапређење и побољшање услова пословања 

туристичких агенција на територији Града 

Новог Сада за 2021. годину 

64 10.895.041,83 

УКУПНО 402 124.411.389,75 
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ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА КОЈА НЕМАЈУ КАРАКТЕР ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У 2021. ГОДИНИ 

Запошљавање и предузетништво 

Мере организовање јавних радова, програм стручне праксе и обуке и едукације лица које су планиране Акционим планом 

запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/21) и нису обухваћене Уредбом о правилима и 

условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) (Службени гласник РС”, бр. 23/21). 

Такође, Уредбом нису обухваћене дотације невладиним организацијама.  

У табели укупан износ додељених средстава означава укупно исплаћена средства са стањем на дан 31. маја 2022. године. 

 

Редни 

број 
Правни основ за доношење мере  Назив шеме  

Укупан 

број 

корисника  

Укупан износ 

додељених 

средстава 

1.  

Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог 

Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови 

Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18) и Уредба о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују 

удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) 

Подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма из 

области привреде од јавног интереса за Град 

Нови Сад која реализују удружења 

203 179.523.107,60 

2.  

Решења Владе Републике Србије – Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки 

развој о додели средстава за реализацију пројеката у оквиру Програма за промоцију и 
популаризацију иновација и иновационог предузетништва, број: 401-01-00040/2021-01/3-1 од 

13.05.2021. године. 

Програм за промоцију и популаризацију 
иновација и иновационог предузетништва 

1 1.200.000,00 

3.  
Решење Владе Републике Србије – Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки 

развој о додели средстава за реализацију пројеката у оквиру Програма подршке развоју и промоцији 
женског иновационог предузетништва, број: 401-01-00039/2021-01/3-1 од 13.05.2021. године 

Програм подршке развоју и промоцији 

женског иновационог предузетништва на 
територији Града Новог Сада за 2021. годину 

1 5.500.000,00 

4.  
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 19/21) 

Организовање јавних радова 41 24.047.380,33 

5.  
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 

бр. 19/21) 
Програм стручне праксе 80 22.609.360,79 

УКУПНО 326 232.879.848,72 
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Пољопривреда 

Субвенције које су опредељене за пољопривреду нису обухваћене Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале 

вредности (de minimis помоћи) (Службени гласник РС”, бр. 23/21). 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 

2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 9/21) ће се спроводити у складу са чланом 13. став 1. и 5. Закона о подстицају у 

пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 39. став 1. тачка 8. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).  

У табели укупан износ додељених средстава означава укупно исплаћена средства са стањем на дан 31. маја 2022. године. 

 

Редни 

број 
Правни основ за доношење мере  Назив шеме  

Укупан број 

корисника  

Укупан износ 

додељених 

средстава 

1.  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени 

лист Града Новог Сада", број 9/21) 

Трошкови сертификације производа са 

ознаком географског порекла 
3 1.062.900,00 

2.  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени 

лист Града Новог Сада", број 9/21) 

Субвенције за осигурање усева, плодова 

и вишегодишњих засада 

пољопривредних произвођача 

контролисане пољопривредне 

производње 

11 2.500.000,00 

3.  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени 

лист Града Новог Сада", број 9/21) 

Подршка младим пољопривредним 

произвођачима у руралним подручјима  
30 22.000.000,00 

4.  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени 

лист Града Новог Сада", број 9/21) 

Пројекат развоја органске 

пољопривредне производње 
11 5.496.908,00 

5.  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени 

лист Града Новог Сада", број 9/21) 

Субвенције удружењима из области 

пољопривреде 
16 8.500.000,00 

6.  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени 

лист Града Новог Сада", број 9/21) 

Суфинансирање набавке опреме за 

прераду воћа и поврћа и изградње 

визуелног идентитета прерађивача 

8 10.921.171,00 

УКУПНО 79 50.480.979,00 
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

 

15.1. ПОДАЦИ О ВИСИНИ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА РУКОВОДИЛАЦА 

Ред. 

број 
Звање, радно место 

Нето зарада исплаћена у месецу мају 

2022. године  

(без минулог рада) 

1. ВД начелника Градске управе за привреду 129.672,60 

2. ВД заменика начелника Градске управе за привреду 126.338,16 

3. Руководилац групе за правне послове 84.243,94 

4. 
Руководилац групе за пољопривреду, водопривреду и 

рурални развој 
98.921,67 

5. 
Руководилац групе за запошљавање, предузетништво и 

привредни развој 
98.921,67 

6. Руководилац групе за финансије, јавне набавке и туризам 98.921,67 

* Наведени износи  за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули рад) у висини од 

0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код последњег послодавца.        

 

15.2. ПОДАЦИ О ВИСИНИ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Ред. 

број 
КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ КОЕФИЦИЈЕНТ 

Нето зарада исплаћена 

у месецу мају 2022. 

године  

(без минулог рада) 

 ЗВАЊЕ   

1. Саветник 24,65 76.986,84 

2. Млађи саветник 19,08 59.590,62 

3. Сарадник 20,99 65.555,94 

4. Виши референт 13,25 45.520,70 

 ЗАНИМАЊЕ   

1. Намештеник - оператер 12,99 44.627,45 

* Наведени износи  за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули рад) у висини од 

0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код последњег послодавца.  
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15.3. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗА ТРАЖЕНА ЛИЦА ПОЈЕДИНАЧНО И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

УКУПНОМ ИЗНОСУ 

 

ТАБЕЛА 1. Период од јануара до децембра 2021. године за запослене у Градској управи за привреду 

 
Накнада трошкова за превоз на посао и са 

посла 
Трошкови путовања Социјална давања запосленима 

Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 

 Маркице Готовина Укупно у земљи 

у 

иностранс

тву 

Укупно 

Отпремнина 

приликом 

одласка у 

пензију 

304 

Помоћ у случају 

смрти запосленог 

или члана уже 

породице 

306 

Помоћ у 

медицинском 

лечењу 

запосленог 

или члана 

уже породице 

307 

Остале помоћи 

запосленима 

309 

Укупно 
Јубиларне 

награде 

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

ВД начелника   25.721,04 25.721,04  95.387,00 95.387,00    44.444,44 44.444,44  

ВД заменика 

начелника 
 25.087,56 25.087,56 40.260,00  40.260,00    44.444,44 44.444,44  

Руководилац 

групе за правне 
послове 

 22.675,16 22.675,16    185.978,41   44.444,44 230.422,85  

Руководилац 

групе за 
пољопривреду, 

водопривреду и 

рурални развој 

 23.744,34 23.774,34      40.399,00 44.444,44 84.843,44  

Руководилац 
групе за 

запошљавање, 

предузетништво и 
привредни развој 

27.558,00  27.558,00       44.444,44 44.444,44  

Руководилац 

групе за 
финансије, јавне 

набавке и туризам 

6.889,50 16.420,15 23.309,65       44.444,44 44.444,44  

Запослени у 

Градској управи 
за привреду 

117.121,50 552.753,42 669.874,92 82.746,00  82.746,00   133.911,22 622.222,16 756.133,38 252.315,69 

НАПОМЕНА:             

*Накнада трошкова за превоз за долазак  на рад и за одлазак са рада исплаћује се у складу са  чланом члану 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019 и 55/2020), ).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). 

**Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћује се применом 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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***Отпремнина приликом одласка у пензију исплаћује се у складу са чланом 42. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС" 

број 50/15). 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  ("Службени гласник Р.С.", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 

тумачење) 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.     

 

ТАБЕЛА 2. Период од 01. јануара до 31. маја 2022. године за запослене у Градској управи за привреду 

 
Накнада трошкова за превоз на посао и са 

посла 
Трошкови путовања Социјална давања запосленима 

Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 

 Маркице Готовина Укупно у земљи 

у 

иностранс

тву 

Укупно 

Отпремнина 

приликом 

одласка у 

пензију 

304 

Помоћ у случају 

смрти запосленог 

или члана уже 

породице 

306 

Помоћ у 

медицинском 

лечењу 

запосленог 

или члана 

уже породице 

307 

Остале помоћи 

запосленима 

309 

Укупно 
Јубиларне 

награде 

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

ВД начелника   8.863,59 8.863,59       22.222,22 22.222,22  

ВД заменика 

начелника 
 9.132,27 9.132,27       22.222,22 22.222,22  

Руководилац 

групе за правне 

послове 

 9.023,29 9.023,29 26.618,00  26.618,00    22.222,22 22.222,22  

Руководилац 
групе за 

пољопривреду, 

водопривреду и 
рурални развој 

 8.311,41 8.311,41       22.222,22 22.222,22  

Руководилац 

групе за 
запошљавање, 

предузетништво и 

привредни развој 

9.186,00  9.186,00       22.222,22 22.222,22  

Руководилац 

групе за 

финансије, јавне 
набавке и туризам 

 8.192,13 8.192,13       22.222,22 22.222,22  

Запослени у 

Градској управи 

за привреду 

36.744,00 233.587,14 270.331,14 42.150,00  42.150,00    288.888,86 288.888,86 80.499,55 
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

На основу Закључка Градског већа Града Новог Сада број 3-46/2018-II од 27.фебруара 

2018. године, опрема и нематеријална имовина, наведена у табели под тачкама 1. до 7., 

додељена је на даље управљање, коришћење и одржавање Служби за заједничке послове Града 

Новог Сада за потребе Пољоредарске службе. 

Опрема наведена у табели под тачком 9. се налази у просторијама Канцеларије за 

локални и економски развој Града Новог Сада. Набављена је средствима Аустријске развојне 

агенције. 

 

Ред. 

бр. 
Опрема и нематеријална имовина Количина Корисник Набавна вредност 

1.  Мобилни телефон CAT B25 Dual SIM 10 
92001-

92010 
69.600,00 

2.  Мобилни телефон CAT S30 ds 4 
92011-

92014 
103.200,00 

3.  Батеријска лампа Klarus XT11S 9 
92018-

92026 
102.600,00 

4.  

ГПС уређај:  

Leica Zeno 20 Android UMTS, SET 

koji sadrži:  

Leica Zeno 20 GNSS/GIS handheld 

with 3.75G, Android OS, 1x Battery, 

AC adaptor, USB cable, handstrap and 

stylus – L1/GPS only/ 1Hz GNSS 

configuratuin. 

Zeno mobile (Android) “Prof” on Zeno 

20. 

1 92033 652.500,00 

5.  
Фотоапарат: 

Canon cam. IXUS 185 BK EU26 
10 

92034-

92043 
135.720,00 

6.  

Путничко возило DACIA DUSTER 

Ambiance 1.6 16V 4 WD MY17 

број шасије: UU1HSDCVG59695997 

број мотора: H4MD730R012754 

1 92044 1.724.400,00 

7.  

Путничко возило DACIA DUSTER 

Ambiance 1.6 16V 4 WD MY17 

број шасије: UU1HSDCVG59696007 

број мотора: H4MD730R012666 

1 92045 1.724.400,00 

8.  
База података привредних субјеката 

на територији Града Новог Сада 
1 92000 414.000,00 

9.  
Лаптоп рачунар Lifebook AH502 

(А512) 
1 21336 41.756,04 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Носачи информација којима располаже Градска управа за привреду, насталих у 

његовом раду или у вези са његовим радом чувају се: 

 Архива са предметима: Градска управа за привреду архивира материјал који је настао 

у раду ове управе, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала са 

роковима чувања ("Службени гласник РС", број 44/93), Упутством о канцеларијском 

пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93), као и 

Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 
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бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13). Акта Градске управе за привреду и други 

материјал чува се у документацији Писарнице Градске управе за опште послове. 

 Електронске базе података и фотокопије финансијских документа: У просторијама 

Градске управе за привреду, улица Руменачка 110а, Нови Сад. 

 Оригинална финансијска документа о плаћању за потребе Градске управе за 

привреду, укључујући и документацију о обрачуну  и исплати плата, чувају се у 

Градској управи за финансије, Одељењу за буџет и Сектору за трезор. 

 Остала документација у штампаном облику: Документација која је настала у раду 

Градске управе за привреду и која се чува у овој управи смештена је у посебним 

ормарима, а сваки запослени на свом рачунару чува предмете чији је он обрађивач. 

Рачунари су заштићени од вируса посебним програмима и приступ овим 

информацијама и документима имају само запослени.  

 Градска управа за привреду архивира материјал који је настао у раду Градске управе, у 

складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања 

("Службени гласник РС", број 44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа државне 

управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93), као и Одлуком о градским управама Града 

Новог Сада .  

Предмети и информације који су настали у раду Градске управе за привреду чувају се 

у архиви, као организационој јединици Градске управе за опште послове.  

Рокови чувања су, у зависности од врсте документације, утврђени у складу са 

наведеним актима. 

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 У поседу Градске управе за привреду су информације које су настале у раду или у вези 

са радом, и то:  

 документација о извршеним плаћањима из буџета Града Новог Сада,  

 документација о радним односима запослених која се чува у Градској управи за опште 

послове, у оквиру организационе јединице у чијој надлежности су радни односи,  

 записници са седница радних тела која су образовали Градоначелник  и Градско веће 

Града Новог Сада, 

 документација о спроведеним јавним конкурсима за доделу средстава из буџета Града 

Новог Сада за реализацију пројеката из области привреде, запошљавања, 

предузетништва, туризма и пољопривреде, 

 захтеви за приступ информацијама од јавног значаја. 

 

19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ 

ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 Све информације које су настале у раду или у вези са радом Градоначелника и Градског 

већа Града Новог Сада, Овлашћено лице ће саопштити тражиоцу информације, ставити на 

увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу 

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

гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се по Закону стекли услови за 

искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

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

радом Градске управе за привреду може се поднети:  

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

Тргу слободе 1 или путем поште,  
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 усмено на записник у Градској управи за привреду, улица Руменачка 110а, соба 4, I 

спрат,  

 електронском поштом, e-mail: sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs 

Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Службени гласник РС.",бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) под органом јавне власти 

подразумева се државни орган, орган територијалне аутономије и орган локалне самоуправе, 

као и организације којој је поверено вршење јавних овлашћења и друга правна лица која 

оснива или финансира у целини орган јавне власти (јавна комунална и друга јавна предузећа 

и установе чији је оснивач локална самоуправа). Одговорно лице у органу јавне власти је у 

обавези да одреди једно или више лица за поступање по захтевима на слободан приступ 

информацијама од јавног значаја. Ако овлашћено лице није одређено, за поступање по 

захтевима надлежно је одговорно лице у органу јавне власти.  

Под информацијама од јавног значаја у смислу овог закона подразумевају се 

информације којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом органа 

јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има 

оправдан интерес да зна.  

Тражилац не мора навести разлоге за тражење информације, али захтев мора садржати 

назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације 

која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације.  

Тражилац остварује право на приступ информацијама увидом у документ који садржи 

тражену информацију, односно упућивањем копије тог документа.  

Увид у документ који садржи информацију је бесплатан, док се копија документа који 

садржи тражену информацију издаје уз плаћање накнаде нужних трошкова израде копије, а у 

случају упућивања и наплате трошкова упућивања, према трошковнику који је донела Влада 

Републике Србије.  

Орган јавне власти дужан је да по захтеву поступи без одлагања, најкасније у року од 

15 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтев односи на информацију за коју се може 

претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за 

угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти ће 

обавестити тражиоца о поседовању те информације у року од 48 сати. Орган јавне власти ако 

није у могућности да, из оправданих разлога,  у наведном року поступи по захтеву, дужан је 

да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева обавести тражиоца информације и 

одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.  

Орган јавне власти дужан је да омогући приступ информацији од јавног значаја или 

може донети решење о одбијању захтева у року од 15 дана, којим ће писано да образложи и 

поучи тражиоца информације о правним средствима која му стоје на раполагању. 

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 

проследиће захтев Поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна 

скупштина Републике Србије и чије је седиште у Београду, и обавестиће Повереника и 

тражиоца о томе у чијем се поседу, према његовом сазнању, документ налази.  

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику ако орган јавне власти: 

одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење 

или други акт, не одговори у прописаном року, услови давање копије документа који садржи 

тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те 

копије, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију 

тог документа на начин предвиђен Законом.  

Приликом поступања по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног 

значаја и у поступку пред Повереником примењују се одредбе закона којима се уређује општи 

управни поступак, осим ако овим законом није другачије одређено. 

mailto:sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs
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Тражилац информације подноси писмени захтев органу власти за остваривање права 

на приступ информацијама од јавног значаја и то путем Писарнице Градске управе за опште 

послове, која се налази на Трг слободе 1 или путем поште. Тражилац не мора навести разлоге 

за захтев, али захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као 

и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке 

који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац може захтев поднети и усмено у записник, у службеним просторијама 

Градске управе за привреду, Улица Руменачка 110а, 1. спрат, соба 4. 

Орган власти у року од 15 дана од дана пријема захтева дужан је да тражиоца обавести 

о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно изда или упути копију тог документа. 

Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 

значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту 

здравља становништва и животне средине, орган власти ће обавестити тражиоца о поседовању 

те информације у року од 48 сати. 

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 

проследиће захтев Поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна 

скупштина Републике Србије и чије је седиште у Београду, и обавестиће Повереника и 

тражиоца о томе у чијем се поседу, према његовом сазнању, документ налази. 

На поступак пред 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. 
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............................................................................................................................................................... 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

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

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

захтевам:* 

обавештење да ли поседује тражену информацију; 

увид у документ који садржи тражену информацију; 

копију документа који садржи тражену информацију; 

достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

поштом 

електронском поштом 

факсом 

на други начин:*** ..................................................................................... 

 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

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

проналажење  тражене информације) 

 

 

____________________________________ 

Тражилац информације / Име и презиме 

У ___________________, _______________________________________ 

Адреса 

дана_____________ 2022. 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. 

 

 

 

 

 


