
На  основу  члана  28. став  3. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  І  1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  VІІІ  седници  од  29. децембра  
2020. године, доноси  

оДлуку  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2021. гОдИНу  КОЈЕ  
СпРОвОДи  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСkО  - ПРАВНЕ  

ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОг  САДА  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  инвестиционих  активности  за  2021. годину  
које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинскоправне  гіослове  Града  Новог  Сада  
(у  далем  тексту: Програм), који  чини  саставни  део  ове  одпуке. 

Члан  2. 

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

ЧланЗ. 

Средства  за  реализацију  Програма  rіланирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2021. годину  у  укупном  износу  од  1.182.335.647,70 динара, и  то  из  извора  
финансирања  01 - Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  707.387.047,50 

динара, извор  финансирања  09 - Примања  од  продаје  нефинансијске  имовине  у  укупном  
износу  од  414.400.000,00 динара, извора  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  
из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  60.548.600,20 динара. 

Средстава  из  става  1. овог  члана  планирана  су  у  разделу  25 глава  25 .0 1, у  оквиру  
функције  620 - Развој  заједнице, а  за: 

- Проrрам  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  Пројекта: 

Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  7.750.000,00 

динара  из  извора  финансирања  01 - 7.750.000,00 динара. 

- Програм  І  1: Социјална  и  дечија  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта : 

Обезбеђење  простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  40.950.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 30.750.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 

10.200.000,00 динара. 
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- Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укупном  износу  оД  345.420!000,ОО  
динара, односно  за  реализацију  Пројекта : Реконструкција  и  доградња  објекта  Мађарског  
културног  центра, у  укупном  износу  од  61.400.000,00 динара  извор  финансирања  01, 
Пројекта: Реконструкција  и  санација  објскта  у  Лазе  Костића  113, Ковил  у  укугніом  износу  
од  6.320.ООО,ОО  динара  извор  финнсирања  01, Пројекта: Инвестициони  радови  на  објекту  
дома  културе  у  Руменци  у  укупном  износу  од  1.000.000,00 динара  извор  финансирања  01, 
Пројекта: Реконструкција  КУД  Степановићево  у  укупном  износу  од  58.000.000,00 динара  
извор  финансиања  01, Пројекта: Реконструкција  КУД  Буковац  у  укупном  износу  од  
15.000.000,00 динара  извор  финансирања  01, Пројекта : Инвестициони  радови  на  дечијем  
културном  центру  у  укупном  износу  од  3.700.000,00 динара, 

. 
Пројекта : Европска  

престоница  културе, у  укупном  износу  од  200.000.000,00 динара, који  се  састоји  из  извора  
финансирања  01 - 125.600.000,00 динара  и  извора  финансирања  09 - 74.400.000,00 
динара. 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине, односно  за  реализацију  програмске  
активности : Функционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  
66.800.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Унапређење  привредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
366.680.000,00 динара  из  извора  финансирања  01 - 125.400.000,00 динара, извора  
финансирања  09 - 240.000.000,00 динара, извора  финансирања  13 - 1.280.000,00 динара  за  
финансирање  Пројекта : Реконструкција  система  за  грејање  и  хлађење  у  пц  Аполо  у  
укупном  износу  од  2.507.373,40 динара  из  извора  финансирања  01 - 510.000,00 динара  и  
изора  финансирања  13 - 1.997.373,40 динара  и  за  финансирање  Пројекта: Изградња  
објекта  у  Радничкој  32 у  укупном  износу  од  20.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  
01. 

- Програм  12: Здравствена  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: Изградња  
објекта  дома  здравла  на  Адицама  у  укупном  износу  од  164.000.000,00 динара, и  то  из  
извора  финансирања  01 - 119.257.047,50 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 
44.742.952,50 динара, Пројекта: Здравствени  објекат  у  Улици  Булевар  цара  Лазара  77 у  
укупном  износу  од  2.328.274,30 динара  из  извора  финансирања  13. 

- Програм  8: Предшколско  васпитање  и  образовање , односно  за  реализацију  
Пројекта: Изградња  вртића  у  населу  Сајлово  у  укупном  износу  од  102.300.000,00 динара, 
и  то  из  извора  финансирања  01 - 52.300.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  09 - 
50.000.000,00 динара, Пројекта : Изградња  вртића  у  Ветернику  у  укупном  износу  од  
60!500.000,00 динара  из  извора  финансирања  01 - 10.500.000,00 динара  и  извора  
финансирања  09 - 50.000.000,00 динара. 

- Програм  10: Средње  образовање  и  васпитање , односно  за  реализацију  Пројекта : 
Изградња  лифта  у  објекту  Бате  Бркића  16 у  укупном  износу  од  3.100.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01. 
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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  
реализацији  Програма. 

Градска  управа  дужна  је  да, на  захтев  Градоначелника  Града  Новог  Сада  достави  
периодични  извештај  о  реализацији  Програма. 

Чланб. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада , а  примењиваће  се  од  1. јануара  202 1. годинс. 

РЕНУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДииА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУНШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА П. ца  
Број : 40-5/2020-1968-1 
29. децембар  2020. године MЅc Јелена  , - инковић  Радомировић  
НОВИ  САД  



ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2021. годиНу  КОЈЕ  СпРоводИ  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  

ГРАДА  нОВОГ  САдА  

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2021. годину  у  укупном  износу  од  1.182.335!647,70 динара, и  то  из  извора  
финансирања  01 - Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  707.387.047,50 
динара, извор  финансирања  09 - Примања  од  продаје  нефинансијске  имовине  у  укупном  
износу  од  414.400.000,00 динара, извора  финансирања  13 - Нерасnоређени  вишак  прихода  
из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  60.548.600,20 динара  и  распоређују  се  по  
следећим  наменама ; 

РЕ  
БРОЈ  

: 

НА3иВ  ПРОЈЕКТА  
ПЛАІјИРАНА  
СРЕДСТВА  
(удинарима ) 

1.  Инвестиционо  одржавање  објекта  у  М3 Ковил  5.000.000,00 

2.  Инвестиционо  одржавање  објекта  за  потребе  М3 Каћ  2.600.000,00 

3.  Изградња  објекта  дома  пензионера  y Kahy 34.000.000,00 

4 
Капитално  одржавање , реконструкција  и  адаілација  дома  
пензионера  у  Поштанској  3 у  Новом  Саду  б  000 000 00 

. . 

5.  Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  центра  60.000.000,00 

6.  Реконструкција  и  санација  објекта  у  Лазе  Костића  113 у  Ковилу  6.200.000,00 

7.  Инвестициони  радови  на  објекту  дома  културе  у  Руменди  980.000,00 

8.  Реконструкција  Куд  Степановићево  56.500.000,00 

9.  Реконструкција  Куд  Буковац . 14.700.000,00 

10.  Инвестициони  радови  на  дечијем  културном  центру  3.500.000,00 

11.  Европска  престоница  куптуре  194.000.000,00 

12.  Изградња  трибина, припадајућег  простора  и  друго  у  Руменци  15.000.000,00 
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13 
Реконструкција  трибина  и  подтрибинског  простора, трафо  
станица  и  друго  на  стадиону  у  Руменачкој  152 

50 000 000 00 
. 

14. Кугговина  зграде  у  Стевана  Брановачког  3 239.000.000,00 

15 

Капитално  одржавање  објеката  на  Трту  Марије  Трандафил, 
Булевару  цара  Лазара. Бузтевару  Михајла  Пупина  3-5, Трг  
младенаца  7, радови  на  фасадама, крову  и  друго  на  објектима  
месних  заједница, радови  на  приступачности  објеката  

54 600 000 00 
. . 

16.  Пројектно-техничка  документација  110.030.000,00 

17.  Административна  опрема  3.000.000,00 

18.  Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  1.000.000,00 

19.  Реконструкција  система  за  грејање  и  хлађење  у  ПЦ  Аполо  1.997.373,40 

20.  Изградња  објеката  Дома  здравл.а  на  Адицама  160.000.000,00 

21.  3дравствени  објекат  у  Улици  Булеварцара  Лазара 77 2.228.274,30 

22.  Изградња  вртића  у  насењу  Сајдово  100.000.000,00 

23.  Изградња  вртића  у  Ветернику  59.000.000,00 

24.  Утрадња  лифта  у  објекту  Бате  Бркића  16 3.000.000,00 
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