
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021! године , 
доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  AkTHBHOCTH 
ЈАВНОГ  ГРАдСКОГ  САОБРАЋАЈВОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,НОВИ НоВИ  САд  

ЗА  2021. ГОДИНУ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
59/20) члан  3. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  3. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџе  Града  Новог  Сада  за  202L 
годину  - капиталне  субвенције  у  износу  од  292.486!600,ОО  динара , у  складу  са  Планомјавних  
инвестиција  Града  Новог  Сада  у  периоду  од  202 1 до  2023. године , бр.  јј-020-4/2020-62/b од  1 1. 
децембра  2020. године  и  П-020-4/2021-26/b од  14. маја  2021. године . 

део  средстава  из  става  1. овог  члана  у  износу  од  100.486.600,0О  динара  финансира  се  из  
општих  прихода  и  примања  буџета, а  део  у  износу  од  192.000.000,00 динара  се  финансира  из  
гіримања  од  иностраних  задуживања  кредита  Европске  банке  за  обнову  и  развој . 

Средства  за  плаћање  пореза  на  додату  вредност  за  реализацију  инвестиционих  
активности  планираних  Програмом, након  реализације  постпака  јавних  набавки, користиће  
се  за  реализацију  капиталних  расхода  Гlредузећа . 

Члан 2. 

Програм  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  
Сад , Нови  Сад  за  2021. годину, којије  саставни  део  ове  одлуке, мења  се  и  гласи : 



ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  САОБРАЋАЈНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,НОВИ  САД  нОВИ  САД  ЗА  2021. ГОДИНУ  

Редни  
број  

ј , 

2.  

ОПРЕМА  изНос  У  динарима  

Замена  киосака  на  одлазним  перонима  Међумесне  аутобуске  
станице  и  терминалу  у  Шафариковој  улици  ( ј 0 комада) 

10800.000,00 
(са  пдв-ом) 

Изградња  долазних  перона  на  Међумесној  аутобуској  станици  
(5 комада) 

6.000.000,00 
(са  пдв-ом) 

3.  Санација  и  реконструкција  моторног  и  лимарског  одењења  
(прва  фаза) 

29.768.000,00 
(са  пдв-ом) 

4.  ГНабавка  валидатора  (350 комада) 32.919.600,00 
(без  пдв-а) 

5.  Канали  са  подовима  у  халама  18.000.000,00 
(без  пдв-а) 

6.  Реконструкција  тоалета  за  кориснике  услуга  са  изградњом  
кабине  за  особе  са  посебним  потребама  на  Аутобуској  станици  

2.999.000,00 
(без  пдв-а) 

7.  Набавка  до  10 електричних  аутобуса  и  инфраструктуре  за  
пуњењеаутобуса  

192.000.000,00 
(сапдв-ом) 

УКУПНО: 292.486.600,00 

Члан  3. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 34-3818/2021-Ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

јІредседница  

МЅс fелена  Маринковић  Радомировић  
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