
На  основу  члана  34. Одлуке  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2019. годину  (,,Службени  
ліст  Града  Новог  Сада , број  58/18) и  члана  24. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  - 
пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скугіштина  Града  Новог  
Сада, на  XLVІІ  седници  од  20. фебруара  2019. године, доноси  

одлУКУ  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2019. годИну  kOJE 
СПРОВОДИ  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  

ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  инвестиционих  активности  за  2019. годину  које  
сітроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  Града  Новог  Сада  (у  
далем  тексту: Програм), који  чини  састави  део  ове  одлуке . 

Члан  2. 

Програм  обухвата  инвестиционе  активности  које  се  односе  на  куповину, изградњу  
и  капитално  одржавање  зграда  и  објеката, пројектно  планирање  и  набавку  машина  и  
опреме, у  функцији  620 - Развој  заједнице . 

Члан  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2019. годину  у  укупном  износу  од  466.181.728,00 динара  и  то  из  извора  
финансирања  01 - Приходи  из  буuета  у  укупном  износу  од  62.500.000,00 динара, извора  
финансирања  07 - Трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  243.385.687,00 
динара, извора  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  из  ранијих  година  у  
укупном  износу  од  159.339.79 1,00 динара  и  из  извора  финансирања  56 - Финансијска  помоћ  
ЕУ  у  износу  од  956.250,00 динара . 

Средства  из  става  1. овог  члана  планирана  су  у  разделу  25 глава  25.01, у  оквиру  
функције  620 Развој  заједнице, а  за: 

- Програм  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  Пројекта: 
Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  26.350.000,00 
динара  из  извора  финансирања  01 - 10.000.000,00 динара  и  извора  финансирања  
13 16.350.000,00 динара. 

- Програм  13: Развој  културе  и  информисања , односно  за  реализацију  Пројекта: 
Европска  престоница  културе, у  укупном  износу  од  369.875.478,00 динара, који  се  састоји  
и.з  извора  финансирања  07 - 243.385.687,00 динара  и  извора  финансирања  
13 - 126.4g9.791,ОО  динара  и  Пројекта: Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  
центра, у  укупном  износу  од  13.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  Програмске  
активности: Унапређење  привредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
56.000.000,00 динара, који  се  састоји  из  извора  финансирања  01 - 39.500.000,00 динара  и  



извора  финансирања  13 - 16.500.000,00 динара  и  Пројекта  : ,,Empowering Lokal Publіc 
Property Management Ѕіѕtemѕ  y укупном  износу  од  956.250,00 динара  из  извора  
финансирања  56. 

Члан 4. 

Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  (у  далем  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  
реализациј  и  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  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJuHA ВОЈВОДІ4І-ЈА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 40-5 /2018-1975-3-1 
20. фебруар  2019. године  
НОВИ  САД  



ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2019. ГодиНу  КОЈЕ  СПРОВОДИ  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  

ГРАДА  новог  САДА  

Средства  за  инвестиционе  активности  на  непокретној  имовини  планирана  су  у  
укупноМ  износу  од  466.181.728,00 динара, односНо  из  извора  финансирања  01 - Приходи  
из  буџета  у  укупном  износу  од  62.500.000,00 динара, извора  финансирања  07 - Трансфери  
од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  243.385.687,00 динара, извора  финансирања  
13 - Нераспоређени  вишак  прихода  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  159.339.791,00 
динара  и  из  извора  финансирања  56 - Финансијска  помоћ  ЕУ  у  укупном  износу  од  
956.250,00 динара  и  распоређују  се  по  следећим  наменама: 

НАЗМВПРОЈЕКТА  
ПЛАНИРАНА  
СVЕДСТВА  
(у  динарима) 

l. Кугіовина  објекта  у  Петроварадину , Чајковског  ! a IO.000.00O,OO 

2. 
Изградња  објекта  за  потребе  месне  заједнице, поІпте, са  пратећим  
садржајима  у  Месној  заједници  Сајлово  

Iб.350.000,ОО  

З. Еврогіска  гјрестонида  културе  - Припрема  објеката  
369.875.478,ОО  

4.  Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  центра  Iз.ООО.ООО,ОО  

5.  Пројектно-техничка  документација  38.ООО.ООО,ОО  

6.  Административна  опрема  2.706.250,ОО  

7, Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  1.000.ООО,ОО  

8.  Опрема  зајавну  безбедност  250.000,ОО  

9.  Оnрема  за  производњу, моторна, непокретна  и  немоторна  опрема  I5.ООО.ООО,ОО  
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