На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на
ХЦ/ седници од 27. децембра 2018. године, доноси

одлуку

0 ПРОГРАМУ инввстиционих Активности и УСЛУГА из

ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕћА "ЗООХИГИЈЕНА
ВЕТЕРИНА нови САД" нови САД ЗА 2019. годину
Члан

и

1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности и услуга из
делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за
2019. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за
2019. годину у износу од 119.700.000,00 динара и то за:
КАПИТАЛНЕ
14.700.000,00 динара, и
-

-

СУБВЕНЦИЈЕ

(инвестиционе

активности)

у

износу

од

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 105.000.000,00 динара.
Члан 3.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад ( у даљем тексту: Предузеће).
Ближи услови за обављање услуга из делатности из члана 2. алинеја друга ове
одлуке, као и међусобна права и обавезе, уређују се уговором који закључују
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које он
овласти и Предузеће.

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не буду довољна за реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Члан 5.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција као и рачун за услуге из
делатности из члана 2. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће доставља
Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Плаћање, односно пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун Предузећа врши
се на основу захтева, који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа.
Стручни надзор над реализацијом услуга из делатности предвиђених Програмом
врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Члан 7.

'

Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у планираном износу,
Градоначелник може утврдити приоритетне активности, односно услуге у оквиру

Програма.

Члан 8.

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначелника, може извршити
прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма у делу УСЛУГЕ ИЗ
ДЕЛАТНОСТИ, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извршењем
одређених услуга у већем обиму од планираног.
Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи
извештај о реализацији Програма.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД нови САД
СКУПШТИНА ГРАДА новог САДА
Број: 352–1/2018–506-1
27. децембар 2018. године
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ПРОГРАМ

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕћА “ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНЕАКТИВНОСТИ
БРОЈ

—

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

(ком.)
Набавка опреме за ветеринарске амбуланте
Набавка специјализоване врсте пода за пансион, са уградњом
Наоавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску
амбуланту у Петроварадину

1.

2.
3·

ВРЕДНОСТ
(без ПДВ)

кол.

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

.

позиције

10.000.000,00
1.7ОО.000,00

3.000000500

1

УКУПНО:

14.700.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бри

НАЗИВ

.

позиције

позицилв

Вредност

1788

Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта

3558

збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту

26.704.700,00

1791

Одржавање прихватилишта

11.210.550,00

1792

Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака

1793

Нешкодљиво уклањање лешева животиња сајавних површина

1794

Збрињавање отпада животињског порекла

491

Опсервација паса и мачака на беснило

1771

Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама

12.658.925,#©

492

Хирушке интервенције код повређених напуштених животиња

9.993. 890,00

495

Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња

496

Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња

88.600,00

497

Карантин и прихватилиште за остале животиње

20.612,00

9.300.550,00

8.927.561,00
20.186.490,00
4.199.722,00
371.346,00

УКУПНО

14337.054,00

:

105.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Вредност
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ– КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

14.700.000,00
105.000.000,00
УКУПНО:

119.700.000,00

/

