
На  основу  члана  16. став  2. и  чдана  24. тачка  7. Стађгга  Града  Новог  Сада  - 
пречишћен  текст  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), а  у  вези  са  
Планом  пословне  и  финансијске  консолидације  Јавног  предузећа  Спортски  и  
нословни  центар  Војводина  Нови  Сад, број  810-3 од  8. фебруара  2019. године, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLVІі  седници  од  20. фебруара  2019. године  
доноси  

одлуКу  
О  КОНВЕРЗИЛ4 ПОТРАЖИВАЊА  ГРАДА  новог  САдА  У  ТРАЈНИ  
улОг  ГРАдА  ноВог  сдл  у  КАПИТАЛ  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
спортски  и  послоВНИ  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА  ноВи  САД  

ј. Скупштина  Града  Новог  Сада  је  сагласна  да  се, потраживање  Града  Новог  
Сада, јавног  предузећа  и  јавних  комуналних  предузећа  чиј  и  ј  е  оснивач  Град  
Нови  Сад, према  Јавном  предузећу  Спортски  и  пословни  центар  
Вој  водина  Нови  Сад, утврђена  на  дан  3 1. децембар  20 1 8. године  са  
обрачунатом  каматом, конвертују  у  трајни  улог  Града  Новог  Сада  у  капитал  
Јавног  предузећа  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, у  
складу  са  мерама  предвиђеним  Планом  пословне  и  финансијске  
консолидације  Јавног  предузећа  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  
Нови  Сад, и  то: 
- На  основу  неизмирених  локалних  јавних  прихода  који  припадају  Граду  

Новом  Саду, у  укупном  износу  главног  дуга  и  камате  од  
395.547.450,07.динара, од  тога  
1. Порез  на  имовину  у  укупном  износу  од  388.005.483,77 динара, 
2. Накнада  за  запітиту  и  унапређење  животне  средине  у  укупном  износу  

од  1.588.454,70 динара, 
3. Такса  за  истицање  фирме  у  укупном  износу  од  436.238,54 динара, и  
4. Накнада  за  коришћење  грађевинског  земл,иiлта  у  укупном  износу  од  

5.5 17.273,06 динара. 
- На  основу  потраживања  јавног  и  јавних  комуналних  предузећа  чијн  

је  оснивач  Град  Нови  Сад, утврђена  су  потраживања  у  укупном  
износу  од  148.331.858,2одинара: 

1. Јавно  комунално  предузеће  Новосадска  топлана  Нови  Сад, у  
укупном  износу  од  83.420.989,38 динара, 
2. Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад, у  
укупном  износу  од  24.995.149,36 динара, 
3. Јавно  комунално  предузеће  Чистоћа  Новu Сад, у  укупном  uзносу  од  
3 1.404.220,67 динара, 
4. Јавно  градско  саобраћајно  предузеће  Нови  Сад , Новu Сад, у  укупном  
uзносу  од  6.708.610,72 динара, и  
5. Јавно  комунално  лредузеће  за  одржавање  стамбених  u пословних  
простора  Стан  Новu Сад, у  укупном  uзносу  од  1.802.888,07 дuнара. 
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11. Скупштина  Града  Новог  Садаје  сагласна  да  се  коначан  износ  потраживања  
из  тачке  ј. ове  одлуке,  утврди  на  дан  спровођења  конверзије . 

111. Ову  одлуку  доставити: 
- Градској  пореској  управи, 
- Јавном  комуналном  предузећу  і!Новосадска  топлана  Нови  Сад, 
- Јавном  комуналном  предузећу  І lводовод  и  канализациј &1  Нови  Сад, 
- Јавном  комуналном  предузећу  Чистоћа  Нови  Сад, 
- Јавном  градском  саобраћајном  предузећу  TНови  Сад , Нови  Сад, 
- Јавном  комуналном  предузећу  за  одржавање  стамбених  и  пословних  
простора  Стан  Нови  Сад, 
- Јавном  предузећу  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад. 

јV.Ову  одлуку  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈННА  ВОЈВОДННА  
ГРАД  НОВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предсеник  
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