
На  осноВу  члана  67. Закона  о  јавним  гіредузећима  (,,Службени  гласник  Рс , 
 бр. 5/16 

и  88/19) и  члана  39. тачка  53. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујјј  седници  од  29! децембра  2020. године  
доноси  

одЈјУкУ  
О  ОБЕ3БЕЂИВАБУ  СРЕДСТАВА  ЗА  НЕСМЕТАНО  ФУНКЦИОНИСАЊЕ  ЈАВНОГ  
НРЕДУЗЕЋА  ,,CHOPTCku H послОВНИ  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА  НОВИ  САД  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђују  се  финансијска  средства  која  ће  бити  доделена  Јавном  
предузећу  ,,Спортски  и  пословни  центар Нови  Сад  (у  далем  тексту: предузеће ), у  
износу  од  15 1 .000.000,00 динара, за  несметано  функционисање . 

Члан 2. 

Средства  из  члана  1. ове  одлуке  користиће  се  за  измирење  обавеза  по  основу  уговора  
о  дугорочном  кредиту  бр. 105080845510059162 од  30.01.2019. године, и  то  у  износу  од  
100.000.000,00 динара  и  за  обавезе  насталс  према  Јавном  комуналном  предузећу  ,,Новосадска  
тогјлана  Нови  Сад  за  период  од  2019-2020. године  у  износу  од  5 1.000.000,00 динара, у  цилу  
обезбеђења  услова  за  несметан  рад  објекта. 

Члан  3. 

Средства  из  члана  1, ове  одлуке  планирана  су  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020. 
годииу. 

Средства  из  става  1. овог  члана  нису  државна  помоћ. 

Члан 4. 

Средства  из  члана  1. ове  одлуке  користиће  се  у  складу  са  наменама  из  члана  2. ове  
одлуке  и  Програмом  коришћења  средстава  за  обезбеђење  услова  за  несметано  обавлање  
делатности  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  који  је  
саставни  део  ове  одлуке . 



Председница  

MЅc Јелена  риніовић  Радомировић  
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Члан  5. 

Захтев  за  пренос  средстава  из  члана  1. ове  одлуке  уз  приложепу  докумснтацију, 
Предузећс  доставл,а  Градској  управи  за  спорт  и  омладину  која  у  складу  са  прописима, на  
основу  валидне  књиговодствене  документације  врши  пренос  средстава  на  рачун  Предузећа. 

Чланб. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  нарсднот  дана  од  дана  објавивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБТН4КА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈHјјЈ  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САд  
СКУПШТИHА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 66-1/2020-813-ј  
29. децсмбар  2020. године  
нОВи  САд  



ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  ЗА  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  УСЛОВА  ЗА  НЕСМЕТАНО  
ОБАВЊАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ  Јп  ,,СПОРТСКИ  ИПОСЛОВНИ  ЦЕНТАР  

ВОЈВОДИНА  НОВИ  САД  

НАМЕНА  ОСНОВ  УКУПАН  
и3н0с  

Обавезе  ЈПСгіортски  
и  постіовни  центар  
Војводина ,, Нови  Сад  

1 .Обавезе  по  оснаву  уговора  о  ДугорочноМ  
кредиту  бр. 105080845510059162 оД  
З0.01.2019.год. 

i 00.000.000,00 

2.Обавезе  за  период  оД  2019-2020.године  
према  ЈКП  ,,Новосадска  топлана  ,, Нови  Сад  51.000.000,00 

УКУПНО: 151.000.000,00 
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