
На  основу  члана  34. Одлуке  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020. годину  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 58/19 и  45/20), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  УІ  седници  од  
27. новембра  2020. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТHДИОНИХ  

АКТИВНОСТИ  ЗА  2020. гОдИНУ  КОЈЕ  спроВодИ  ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  
ИМОВИНУ  И  имовинско  - ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  новог  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  за  2020. годину  које  спроводи  
Градска  угірава  за  имовину  и  имовинско-праRне  nослове  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  61/19, 8/20, 21/20 и  45/20), члан  3. мења  сс  и  гласи: 

,,Члан  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020. 
годину  у  укупном  износу  од  823.239.603,44 динара, и  то  из  извора  финансирања  01 - Општи  
гіриходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  400.329.336,07 динара, изнора  
финансирања  07 - Трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  41.000.000,00 
динара, извора  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  из  ранијих  година  у  
укупном  износу  од  380.954.017,37 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  17; Енергетска  ефикасност  и  обновњиви  извори  енергије, односно  за  
реализацију  Пројекта: Енергетска  ефикасност  објекта  у  Бате  Бркића  16 у  укупном  износу  
од  25.126.875,00 динара  из  извора  финансирања  01 25.126.875,00 динара. 

- Програм  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  Пројекта: 
Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  57.078.523,24 
динара  из  извора  финансирања  01 - 51.254.970,24 динара  и  извора  финансирања  
13 - 5.823.553,00 динара . 

Програм  11: Социјална  и  дечија  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта ; 
Обезбеђење  простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  56.3 10.304,20 динара  из  
извора  финансирања  01 - 42. 180.299,70 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 14. 130.004,50 
динара. 

- Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укупном  износу  од  285.896.094,01 
динар, односно  за  реализацију  Пројекта: Европска  престоница  културе, у  укугіном  износу  
од  260.083.496,91 динара, који  се  састоји  из  извора  финансирања  01 - 40.352.796,41 динар, 
као  и  извора  финансирања  07- 41.000.000,00 динара  и  извора  финансирања  13 - 
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178.730.700,50 динара, Гіројекта : Реконструкција  и  доградња  објекта  Мађарског  културног  
центра, у  укугшом  износу  од  7.512.597,10 динара  и  то  из  извора  финансирања  01 - 
444.394,72 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 7.068.202,38 динара, Пројекта : 
Реконструкција  и  санација  објекта  у  Лазе  Костића  113, Ковил  у  укупном  износу  од  
15.300.000,00 динара  и  то  из  извора  01 - 15.300.000,00 динара  и  Пројекта : Инвестициони  
радови  на  објекту  Дома  културе  у  Руменци  у  укупном  износу  од  3.000.000,00 динара  и  то  
из  извора  финансирања  13. 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Функционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  
173.028.560,50 динара  и  то  из  извора  финансирања  01- 160.100.000,00 динара  и  из  извора  
финансирања  13 - 12.928.560,50 динара. 

- Протрам  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  јірограмске  
активности : Унапређење  гіривредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
85.361.052,65 динара  из  извора  финансирања  01 - 55.070.000,00 динара, извора  
финансирања  13 - 30.29 1 .052,65 динара, финансирање  Пројекта: Empowerіng lokaі  Pub!іc 
Property Management Ѕіѕtemѕ  y укупном  износу  од  956.250,00 динара  из  извора  
финансирања  56, за  финансирање  Пројекта : Инвестиционо  одржавање  објекта  у  
Поштанској  11 у  укупном  износу  од  3.974.624,61 динар  из  извора  финансирања  13, за  
финансирање  Пројекта: Инвестиционо  одржавање  објекта  на  Булевару  цара  Лазара  3 у  
укупном  износу  од  7.441.209,73 динара  из  извора  финансирања  13 и  за  Пројекат: 
Реконструкција  система  за  грејање  и  хлађење  у  Пц  Аполо  у  укупном  износу  од  
21.673.734,00 динара  из  извора  финансирања  13. 

- Програм  12: Здравствена  заштита, односно  за  реализацију  пројекта : Изградња  објекта  
дома  здравла  на  Адицама  у  укупном  износу  од  46.242.952,50 динара, и  то  из  извора  
финансирања  01- 4.500.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 41.742.952,50 динара, 
Пројекта : Здравствени  објекат  у  Алмашкој  4 у  укупном  износу  од  23.666.680,00 динара  и  
то  из  извора  01 - 1.000.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 22.666.680,00 динара  и  
Пројекта: Здравствени  објекат  у  улици  Булевар  цара  Лазара  77 у  укупном  износу  од  
31.482.743,00 динара  из  извора  финансирања  13. 

- Програм  10: Средње  образовање  и  васпитање , односно  за  реализацију  Пројекта : 
Изградња  лифта  у  објекту  Бате  Бркића  16 у  укупном  износу  од  5.000.000,00 динара, који  се  
састоји  из  извора  финансирања  01 - 5.000.000,00 динара. 

Члан 2. 

Програм  инвестиционих  активности  за  2020. годину  који  спроводи  Градска  управа  
за  имовину  и  имовинско -правне  пословс  Града  Новог  Сада, који  чини  саставни  део  ове  
одлуке  мења  се  и  гласи: 
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,,ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2020. гОдИну  КОЈЕ  СПРОВОДИ  

ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО -ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  
НОВОГ  САДА  

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020. 
годину  у  укугіном  износу  од  823.23Q603,44 динара, и  то  из  извора  финансирања  01 - Општи  
приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  400.329.336,07 динара, извора  
финансирања  07 - Трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  41.000.000,00 
динара, извора  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  из  ранијих  година  у  
укупном  износу  од  380.954.017,37 динара  и  из  извора  финансирања  56 - Финансијска  помоћ  
ЕУ  у  износу  од  956.250,00 динара, и  распоређују  се  по  следећим  наменама: 

РЕ  
БРОЈ  НАЗИВ  ПРОЈЕКТА  

ПЛАНИРАНА  
СРЕДСТВА  
(у  динарима) 

1. Енергстска  ефикасност  објеката  у  Бате  Бркића  16 24.389.094,00 

2 
* 

Изградња  објекта  за  потребе  месне  заједнице , поште, са  пратећим  
садржајима  у  Месној  заједници  Сајлово  3 497 400 00 

• 

3.  Инвестиционо  одржавање  објекта  у  М3 Ковил  20.000.000,00 

4.  Инвестиционо  одржавање  објекта  за  потребе  МЗ  Каћ  23. 115.570,24 

5.  Капитално  одржавање  осталих  објеката  месних  заједница  9.323.553,00 

6.  Изградња  објекта  Дома  пензионера  у  Каћу  40.000.000,00 

7 
Капитално одржавање , реконструкција и адаптација Дома  
пензионера  у  Будисави  и  Поштанској  3 14 130 004 50 

. . 

8.  Европска  престоница  културе  247.535.698,65 

9.  Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  центра  7.512.597,10 

10.  Реконструкција  и  санација  објекта  у  Лазе  Костића  1 1 3 у  Ковилу  15.000.000,00 

1 1. Изградња  трибина, припадајућег  простора  и  друго  у  Руменци  1.000.000,00 

12. Реконструкција  Спортског  објекта  уз  стадион  у  Руменачкој  152 74.000.000,00 

13 
Санација  базена, купатила, помоћних  просторија  и  друго  у  
Спортско  пословном  центру  ,, Војводина  . . 

000 000 00 
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14.  
Капитално  одржавање , реконструкција  и  адаптација  спортских  
хала  и  базена  

512856060 

15.  Капитално  одржавање  објеката  у  Змај  Јовиној  22 и  други  објекти  16.000.000,00 

16.  Пројектно- техничка  документација  87.56893 1,6 1 

17.  Административна  опрема  12.296.250,00 

18.  Медицинска  и  лабораторијска  опрема  60.000,00 

19.  Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  5.000.000,00 

20.  Инвестиционо  одржавање  објекта  у  Поіптанској  1 1 3.974.624,61 

21.  Инвестиционо  одржавање  објекта  на  Булевару  цара  Лазара  З  7.441.209,73 

22.  Изградња  објекта  дома  здравња  на  Адицама  4 1.742.952,50 

23.  Капитално  одржавање  здравственог  објекта  у  Алмапікој  4 22.666.680,00 

24.  Изградња  лифта  у  објекту  Бате  Бркића  16 4.400.000,00 

25.  Инвестициони  радови  на  објекту  Дома  културе  у  Руменци  3.000.000,00 

26.  Реконструкција  система  за  грејање  и  хзіађење  у  Пц  Аполо  19.973.734,00 

27.  3дравствени  објекат  у  улици  Булевар  цара  Лазара  77 29.482.743,00 

Члан  3. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада 1. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 40-5/2020-1 835-1 
27. новембар  2020. годинс  
НОВИ  САД  
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