На основу члана 34. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 66/ 17, 28/ 18 и 30/18-испр.) и члана 24. тачка 7. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на ХШ/ седници од 27. децембра 2018. године, доноси

одлуку

ОДЛУКЕ о ПРОГРАМУ инввстиционих Активности ЗА
2018. годину КОЈЕ спроводи ГРАДСКА УПРАВА ЗА имовину и
ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ послови ГРАДА новог САДА

о ИЗМЕНАМА

Члан

1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи
Градска управа за имовину и имовинско–правне послове Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 4/ 18 и 29/ 18 ), члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.

Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину у укупном износу од 268.314.215,78 динара и то из извора
финансирања 01 ~ Приходи из буџета у укупном износу од 141.082.000,00 динара, извора
финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти у укупном износу од 83.534.400,00
динара и извора финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у
укупном износу од 43.697.815,78 динара.
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 116.694.400,00 динара, из извора
финансирања 01 у износу од 97.110.000,00 динара, извора финансирања 07 у износу од
16.584.400,00 динара и извора финансирања 13 у износу од 3.000.000,00 динара и Пројекта:
Европска престоница културе – Припрема објеката, у укупном износу од 151.619.815,78
динара, који се састоји из извора финансирања 01 у износу од 43.972.000,00 динара, извора
финансирања 07 у износу од 66.950.000,00 динара и извора финансирања 13, у износу од
40.697.815,78 Динара.“
–

Члан 2.

Програм инвестиционих активности за 2018. годину који спроводи Градска управа
за имовину и имовинско–правне послове Града Новог Сада који је саставни део ове одлуке,
мења се и гласи:

инввстиционих

,ЛРОГРАМ

годину КОЈЕ спроводи
ГРАДСКА УПРАВА ЗА имовину и имовинско-пвАвнв пословв
ГРАДА новог САДА
АКТИВНОСТИ ЗА 2018.

Средства за инвестиционе активности на непокретној имовини планирана у
укупном износу од 268.314.215,78 Динара, односно из извора финансирања 01 – приходи из
буџета у укупном износу од 141.082.000,00 динара, извора финансирања 07 – 83.534.400,00
динара и извора финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у
укупном износу од 43.697.815,78 динара, распоређују се по следећим наменама:

РЕ Д.

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

БРОЈ

(у

динарима)

1.

Куповина објекта у Улици Гагаринова број

2.

Куповина објекта МЗ у Петроварадину, Чајковског

3.

Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима ~
Кисачка 55

1·000·000=00

4.

Изградња објеката за потребе месне заједнице, поште у МЗ Сајлово

32.300.000,00

5.

Изградња зграда и објеката

6.

Реконструкција и адаптација Дома културе у Руменки

7.

Капитално одржавање фудбалског клуба „Фрушкогорац“

8.

Пројектно–техничкадокументација

9.

Административна опрема

1.750.000,00

10.

Опрема за образовање, науку, културу и спорт

5.000.000,00

11.

Опрема зајавну безбедност

250.000,00

12.

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

500.000,00

13.

Европска престоница културе – Припрема објеката

16.310.000,00

10
1

10.000.000,00

2.000.000,00
13.000.000,00
3.584.400,00
31.000.000,00

151.619.815,78

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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