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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 ХШ/
седници од 27. децембра 2018. године, доноси

одлуку
о ПРОГРАМУ инввстиционихАктивностиЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕћА"пут" нови САД ЗА 2019. годину
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног
предузећа "Пут" Нови Сад за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део
ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно комунално
предузеће "Пут" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за
2019. годину – капиталне субвенције у износу од 92.400.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана за набавку добара, услуга или радова, са правом на
поврат пореза на додату вредност, преносе се без пореза на додату вредност, а без права на
поврат, преносе се са порезом на додату вредност.

Члан 4.

Надзор над спровођењем Програма врши Градска управа за саобраћај и путеве
(у даљем тексту: Градска управа).

Члан 5.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не буду довољна за реализацију
Програма, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз приложену Документацију,
Предузеће достављаГрадској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун Предузећаврши се на основу захтева
који припремаГрадска управа у складу са прописима.
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Члан 7.

Уколико се приходи не остварују у складу са планираном динамиком, Градоначелник
Града Новог Сада утврдиће приоритете у реализацијиПрограма.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај
о реализацији Програма.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау "Службеном листуГрада
Новог Сада".

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДнови САД /
СКУПШТИНАГРАДА НОВОГ САДА Председн
Број: 34–5832/2018-1
27. децембар 2018. године ““““;д/
НОВИ САД 3 ра ко Јелушић

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕћА

"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број ОПРЕМА комада износ динара

1. Машина за рециклажу и стабилизацију путева 1 72.000.000,00

2. Грејдер 1 20.400.000,00

УКУПНО: 92.400.000,00


