На основу члана 34. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина
Града Новог Сада, на ХХХП седници од 26. јануара 2018. године, доноси
ОДЛУКУ

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈЕ
СПРОВОДИ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан

1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности за 2018. годину
које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада
(у даљем тексту: Програм), који чини састави део ове одлуке.
Члан 2.

Програм обухвата инвестиционе активности које се односе на куповину, изградњу
капитално одржавање зграда и објеката и набавку машина и опреме, у функцији развоја
заједнице.
и

Члан 3.
Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину у укупном износу од 196.408.750,00 динара и то из извора
финансирања 01 — Приходи из буџета у укупном износу од 178.582.000,00 динара и
извора финансирања 13 — Нераспоређени вишак приходачаз ранијих година у укупном
износу од 17.826.750,00 динара.
Средства из става 1. овог члана планирана су за главу 25.01 у разделу 25, у оквиру
функције 620 – Развој заједнице, а за Програм 1: Становање, урбанизам и просторно
планирање, односно за реализацију Програмске активности: Просторно и урбанистичко
планирање у укупном износу од 119.310.000,00 динара из извора финансирања 01 и
Пројекта: Европска престоница културе – Припрема објеката, у укупном износу од
77.098.750,00 динара, који се састоји из извора финансирања 01 у износу од 59.272.000,00
динара и извора финансирања 13, у износу од 17.826.750,00 динара.
Члан 4.
Градска управа за имовину и имовинско–правне послове (у даљем тексту: Градска
управа) реализује Програм у складу са прописима који уређују јавну својину и јавне
набавке.

Члан 5.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о
реализацији Програма.
Градска управа дужна је да, на захтев Градоначелника Града Новог Сада, достави
периодични извештај о реализацији Програма.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу

Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020–22/2018–1
26. јануар 2018. године
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈЕ СПРОВОДИ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Средства за инвестиционе активности на непокретној имовини планирана у
укупном износу од 196.408.750,ОО динара, односно из извора финансирања 01 – приходи
из буџета у укупном износу од 178.582.000,00 динара и извора финансирања 13 –
нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном, износу од 17.826.750,00
динара, распоређују се по следећим наменама:

РЕД ·

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

БРОЈ
1.

Куповина објекта у Улици Гагаринова број 10

2“

Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима –
Кисачка 33

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА (у
динарима)
30.310.000,00
1'000000700

3'

Изградња објеката за потребе месне заједнице, поште и дома здравља
(амбуланте) у МЗ Сајлово

3000000090

4.

Реконструкција и адаптација зграда и објеката

33.000.000,00

5.

Пројектно-тсхничка документација

18.000.000,00

6.

Административна опрема

1.750.000,00

7.

Опрема за образовање, науку, културу и спорт

5.000.000,00

8.

Опрема зајавну безбедност

9.

Европска престоница културе

„

250.000,00
—

Припрема објеката

77.098.750,ОО

