
На  основу  члана  39. тачка  36. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујј  седници  од  18. децембра  2020. године, 
доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА  HУТНЕ  НРИВРЕДЕ  ЗА  2021. ГОдШІУ  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  одржавања  објеката  путне  привреде  за  202 1. годину  
(у  далем  тексту: Програм), којије  саставни  део  ове  одлуке. 

Члан  2. 

Програм  обухвата  услуге  на  одржавању  објеката  путне  привреде, а  реализоваће  га  
Градска  управа  за  грађевинско  земЈЂиште  и  инвестиције  (у  далем  тексту: Градска  управа). 

Програм  ће  се  реализовати  из  средстава  буџета  Града  Новог  Сада  за  202 1. годину  у  
износу  од  1 .206.000.000,00 динара, од  чега  се  46.500.000,00 динара  финансира  из  наменског  
прихода  од  новчаних  казни  за  саобраhајне  прекршаје  у  складу  са  чланом  18. Закона  о  
безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 
одлука  УС, 55/14, 96/15 

- др. закон, 9/16 - одлука  уС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 
23/19 и  128/20 - др. закон), а  износ  од  6.000.000,00 динара  се  финансира  из  накнаде  за  промену  
намене  обрадивог  полопривредног  земњишта  и  других  средстава  остварених  од  давања  у  
закуn поњопривредног  земњишта  односно  објеката  у  државној  својини  у  складу  са  чл. 25. и  
71. Закона  о  поњопривредном  земњишіу  (,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 
41!09, 112/15, 80/17 и  95/18 — др.  закон). 

Члан  3. 

За  пружање  услуга  на  одржавању  објеката  путне  привреде  одређује  се  Јавно  комунално  
предузеће  ,,Пут  Нови  Сад  (у  далем  тексту: Предузеће). 

Изузетно  од  става  1. овог  члана, за  nружање  услуга  предвиђеннх  на  познцијама  
Програма  9 ,,Одржавање  мостова , 10 ,,Одржавање  вегетације  и  прегледности  на  прелазима  
пута  преко  железничке 1 1 ,,Одржавање  путних  прелаза  на  локалним  и  
некатегорисаним  путевима , 12 ,,Одржавање  хоризонталне  сигнализације  применом  
дебелослојне  пластике  и  апликативних 13 ,,Одржавање  заштитних 14 
,,Одржавање  и  унапређење  саобраћајне и  15 ,,Одржавање  и  унапређење  
саобраћајне  опреме  за  контролу  и  праћење  саобраћаја  извршиоца  ће  изабрати  Градска  управа, 
у  складу  са  законом. 

Ближи  услови  за  пружање  услуга  из  члана  2. став  1. ове  одлуке  као  и  међусобна  права  
и  обавезе  између  Градске  управе  и  Предузећа,  односно  између  Градске  унраве  и  извргuиоца  
из  става  2. овог  члана, уредиће  се  nосебним  уговорима. 
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Члан 4. 

Рачун  за  услуге  одржавања  објеката  лутне  привреде  из  члана  2. став  1 ове  одлуке  
Предузеће, односно  извршиоц  доставња  Градској  управи. 

Плаћаи,е  средстава  из  члана  2. став  2. ове  одлуке  на  рачун  Предузећа, односно  
извршиоца, врши  се  на  основу  захтева  који  припрема  Градска  управа. 

Члан  5. 

Надзор  над  пружањем  услуга  у  оквиру  Програма  врши  Градска  управа. 
Надзор  над  реализацијом  Програма  врши  Градска  уnрава  за  саобраћај  и  путеве, nреко  

Градске  уnраве  за  инсnекцијске  послове  Одсек  саобраћајне  инспекције . 
Средства  од  новчаних  казни  за  саобраћајне  прекршаје  из  члана  2. став  2. ове  одлуке  

користе  се  по  усвојеном  Програму  коришћења  средстава  за  финансирање  унапређења  
безбедности  саобраћаја  на  nутевима  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  и  
динамиком  коју  одреди  Савст  за  координацију  послова  безбедности  саобраћаја  на  путевима  
на  територији  Града  Новог  Сада. 

Ближи  услови  за  обавњање  послова  надзора  из  става  1. овог  члана, регулишу  се  
уговорима  из  члана  З. став  З. ове  одлуке. 

Чланб . 

Градска  управа  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  о  реализацији  Програма, са  исказаним  физичким  и  финансијским  показатењима  о  
пруженим  услугама . 

Члан 7. 

Градска  управа, на  основу  образложеног  предлога  Предузећа  и  уз  претходну  
сагласност  Градоначелника  Града  Новог  Сада, може  извршити  nрерасnоделу  планираних  
средстава  по  позицијама  Програма, ако  постоје  објективне  околности  које  условњавају  
потребу  за  извршењем  одређених  услуга  у  већем  обиму. 

Члан 8. 

Ова  одпука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада , а  примењиваће  се  од  1. јануара  202 1. године . 



3 

пРОГРАМ  
ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА  ПУТНЕ  ПРИВРЕДЕ  ЗА  2021. годину  

Позиција  НАЗИВ  ПОЗИЦИЈЕ  Износ  у  динарима  
Ванредно  одржавање  саобраћајних  површина  за  потребе  
одржавања  јавних  манифестација  nод  покровител.ством  
Града  Новог  Сада  

4.000.000,00 

2 Одржавање  нутева  у  зимским  условима  (са  обезбеђењем  
материјала) 321 233 436 43 

. 

3 Одржавање  саобраћајница  683.766.563,57 
4 Одржавање  хоризонталне  и  вертикалне  сигнализације  55.000.000,00 
5 Одржавање  светлосне  и  семафорске  сигнализације  55.000.000,00 
6 Одржавање  тротоара, бициклистичких  стаза  и  

рекреативних  површина  . 

20 000.000 00 

7 Одржавање  коловоза, пешачких  стаза  и  платоа  на  
Петроварадинској  тврђави  І  500 000 00 

. . 

8 Одржавање  осталих  некатегорисаних  путева  6.000.000,00 
9 Одржавање  мостова  8.000.000,00 
10 Одржавање  вегетације  и  прегледности  на  nрелазима  пута  

преко  железничке  пруге  . 

7 000 000 00 

1 і  Одржавање  путних  прелаза  на  локалним  и  
некатегорисаним  путевима  б  500 000 00 

. . 

12 Одржавање  хоризонталне  сигнализације  применом  
дебелослојне  пластике  и  апликативних  материјала  . . 

000 000 00 

13 Одржавање  заштитних  ограда  5.000.000,00 
14 Одржавање  и  унапређење  саобраћајне  сигнализације  7.000.000,00 
15 Одржавање  и  унапређење  саобраћајне  опреме  за  

контролу  и  праћење  саобраћаја  . . 

15 000 000 00 

УКУГІНО  ПОЗИЦИЈЕ  1-15: 1.206.000.000,00 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛ4НА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  нОви  САД  
СКУПІПТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35 1-2/2020-771-1 
18. децембар  2020. године  
нОви  САД  

Председница  

е . аринковић  Радомировић  
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