
На  основу  члана  28. став  3. 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  

ОДЈІУКУ  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  

2021. ГОДИНУ  КОЈЕ  СПРОВОДИ  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  
uNIOBuHCKO - ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  програму  инвестиционих  активности  за  2021. годину  које  спроводи  
Градска  управа  за  имовину  и  имовинско -правне  послове  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  63/20 и  13/21) члан  3. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2021. годину  у  укупном  износу  од  1.190.977.547,71 динара , и  то  из  извора  
финансирања  01 - Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  77.058.047,50 
динара, извор  финансирања  07 - трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  
142.000.000,00 динара, извор  финансирања  15 - Неутропјена  средства  донација  из  ранијих  
година  у  укупном  износу  од  22.223.091,80 динара , извор  финансирања  09 Примања  од  
продаје  нефинансијске  имовине  у  укупном  износу  од  175.400.000,48 динара, извора  
ф  инансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  и  nримања  из  ранијих  година  у  укупном  
износу  од  134.296.407,93 динара. 

Средстава  из  става  1. овог  члана  планирана  су  у  разделу  25 глава  25.01., у  оквиру  
функције  620 - Развој  заједнице, а  за: 

- Програм  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  Пројекта : 
Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  10.950.000,00 
динара  из  извора  финансирања  01 - 7.750.000,00 динара  и  извора  финансирања  13 - 
3.200,000,00 динара. 

- Програм  1 1: Социјална  и  дечија  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта : 
Обезбеђење  простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  42.950.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 30.750.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 12.200.000,00 
динара. 

- Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укупном  износу  од  399.690.900,01 
динара, односно  за  реализацију  Пројекта : Реконструкдија  и  доградња  објекта  Мађарског  
културног  цеnтра, у  укупном  износу  од  61.400.000,00 динара  извор  финансирања  01, 
Пројекта : Реконструкција  и  санација  објекта  у  Лазе  Костића  113, Ковил  у  укупном  износу  
од  6.320.000,00 динара  извор  финансирања  01, Пројекта : Реконструкција  кУд  
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Степановићево  у  укупном  износу  од  83.000.000,00 динара  извор  финансирања  01 - 
68.000.000,00 динара  и  извор  финансирања  13 - 15.000.ООQОО  диііара, Пројекта : 
Реконструкција  куд  Буковац  у  укупном  износу  од  15.000.000,00 динара  извор  
ф  инансирања  01, Пројекта : Инвестициони  радови  на  дечијем  културном  центру  у  укупном  
износу  од  3.700.000,00 динара  извор  финансирања  01, Пројекта : Европска  престоница  
културе, у  укупном  износу  од  230.270.900,0 1 динара , који  се  састоји  из  извора  финансирања  
01 - 125.600.000,00 динара, извора  финансирања  09 - 74.400.000,00 динара, извора  
финансирања  13 - 8.047.808,21 динар, извора  финапсирања  15 -22.223.091,80 динара. 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине, односно  за  реализацију  програмске  
активности : Функционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  
56.800.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Унапређење  привредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
175,910.000,00 динара  из  извора  финансирања  01 - 132.080.000,00 динара, извора  
финансирања  09 - 1.000.000,48 динара, извора  финансирања  13 - 42.829.999,52 динара, за  
ф  инансирање  Пројекта : Реконструкција  система  за  грејање  и  хлађење  у  ПЦ  Аполо  у  
укупном  износу  од  5.507.373,40 динара  из  извора  финансирања  01 - 3.510.000,00 динара  и  
извора  финансирања  13 - 1.997.373,40 динара  и  за  финансирање  Пројекта : Изградња  
објекта  у  Радничкој  32 у  укупном  износу  од  162.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  
01 - 20.000.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  07 - 142.000.000,00 динара. 

- Програм  12: 3дравствена  заштита , односно  за  реализацију  Пројекта : Изградња  
објекта  дома  здравња  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 : 3дравствени  објекат  у  Улици  Булевар  цара  Лазара  77 у  
укупном  износу  од  6.278.274,30 динара  из  извора  финансирања  13. 

- Програм  8: Предіпколско  васпитање  и  образовање , односно  за  реализацију  
Пројекта : Изградња  вртића  у  насењу  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  4.091.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01. 

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  актаивности  за  202 1. годину  који  спроводи  Градска  управа  
за  имовину  и  имовинско -правне  послове  Града  Новог  Сада, који  чини  саставни  део  ове  
одлуке  мења  се  и  гласи: 



,,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  Г-Говог  
Сада  за  2021. годину  у  укупном  износу  од  1.190.977!547,71 динара, и  ТО  ИЗ  извора  
ф  инансирања  01 Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  717.058.047,50 
динара, извор  финансирања  07 - трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  
142.000.000,0О  динара, извор  финансирања  ј 5 - Неутрошена  средства  донација  из  ранијих  
година  у  укупном  износу  од  22.223.091,80 динара, извор  финансирања  09 Примања  од  
продаје  нефинансијске  имовине  у  укупном  износу  од  175.400.000,48 динара, извора  
финансирања  13 Нераспоређени  вншак  прихода  и  примања  из  ранијих  година  у  укупном  
износу  од  134.296.407,93 динара, и  распоређују  се  по  следећим  ваменама : 

РЕ  
БР  НАЗИВ  ПРОЈЕКТА  

ПЛАНИРАНА  
СРЕДСТВА  
(у  динарима) 

5.000.000,00 1.  Инвестиционо  одржавање  објекта  у  Мз  Ковњњ  

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

3.  Инвестиционо  одржавање  објекта  за  потребе  Мз  Буковац  3Ј 36.000,00 

4.  Изградња  објекта  дома  пензионера  у  Каћу  36.000.000,00 

5 
Калитално  одржавање , реконструкција  и  адаптација  дома  
пензионера  у  Поштанској  3 у  Новом  Саду  б  000 000 00 ! 

6.  Реконструкција  објекта  Мађарског  кузпурног  центра  60.000.000,00 

7.  Реконструкција  и  санација  објекта  у  Лазе  Костића  1 3 у  Ковил?у  6.200.000,00 

8.  Реконструкција  КУд  Степановићево  81.250,000,00 

9.  Реконструкција  КУД  Буковац  14.700.000,00 

10.  Инвестициони  радови  на  дечијем  културном  центру  3!500.000,00 

1 L Европска  престоница  културе  224.270.900,01 

12. Изградња  трибина, припадајућег  простора  и  друго  у  Руменци  5.000!000,00 



РконстрУкша  триоина  п  гтодтрио uнског  простора. трафо  
станида  н  друго  на  стадиоиу  v Руменачкој  h2 ООООООООО  

Кагжтално  одржавање  објската  на  Тргу  Марије  Трандафил , 
Булевару  цара  Лазара, Булевар v Михајла  Пупина  ]-5. Трг  
младенаца  7, радови  на  фасадама. крову  и  друго  на  оојектима  
месних  заједница  и  друго  

9О 4з000000 

5. Гіројектно -техничка  документација  i 10.824.000,00 

16. Административна  опрема  і 4.500.000,ОО  

7. Опрема  за  образовање , науку , културу  и  спорт  1.500.000,00 

18.  Реконструкција  система  за  грејање  и  хлађење  у  ПЦ  Aііono 4.997.373,40 

19.  Изградњаобјектаурадничкој  32 142.000.000,00 

20.  Изградња  објеката  дома  здравјња  на  Адицама  16О.000.000,0О  

2 1. 3дравствени  објекат  у  Улици  Бупевар  цара  Лазара  77 6. 178.274,30 

22.  изградња  вртића  у  насеѕњу  Сајлово  100.000.000,ОО  

23.  Изградња  вртића  у  Ветернику  59.000.000.00 

24.  Уградња  лифта  у  објекту  Баге  Бркића  16
•• 3.891.000,00 

Члан  3. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавјњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , 

РЕПУБЛИКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  вОЈводинА  
гРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Ерој : 40-5/2021-655-1 
28. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Пр ница  

MЅc Jen,e a Маринковић  Радомировић  
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