
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупгuтина  Града  Новог  Сада, на  ххјј  седници  од  22. децембра  
202 1. године, доноси  

одлуку  
О  пгогм  инвстиционих  АКТИВНОСТИ  И  услугА  из  ДЕЛАТНОСТИ  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ЗООХИГИЈЕНА  И  ВЕТЕРИНА  
НОвИ  САд  НОВИ  САД  ЗА  2022. годину  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  инвестиционих  активности  и  услуга  из  
делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,3оохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  
2022. годину  (у  дањем  тексту : Програм ), који  чини  саставни  део  ове  одлуке. 

Члан  2. 

3а  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буг,гету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  у  износу  од  152.000.000,00 динара, и  то  за: 

- КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦГјЈЕ  (инвестиционе  активности ) у  износу  од  
13.000.000,00 динара, и  

УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  у  износу  од  139.000.000,00 динара . 

Члан  3. 

Носилац  активности  предвиђених  Програмом  је  Јавно  комунално  предузеће  
,,Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  (у  дањем  тексту: Предузеће ). 

Ближи  услови  за  обавњање  услуга  из  делатности  из  члана  2. ове  одлуке, као  и  
међусобна  права  и  обавезе , уређују  се  уговором  који  закњучују  Градоначелник  Града  
Новог  Сада  (у  даем  тексту: Градоначелник ) или  лице  које  он  овласти  и  Предузеће . 

Члан  4. 

Уколико  планирана  средства  из  члана  2. ове  одлуке  не  буду  довоњна  за  реализацију  
активности  предвиђених  Програмом , недостајућа  средства  обезбедиће  се  и3 солствених  
средстава  Предузећа . 

Члаіі  5. 

Захтев  за  пренос  средстава  капиталних  субвенција  као  и  рачун  за  услуге  из  
делатности  из  члана  2. ове  одлуке , уз  приложену  документацију , Предузеће  доставња  
Градској  унрави  за  комуналне  послове  (у  дањем  тексту : Градска  унрава). 

Плаћање , односно  пренос  средстава  из  члана  2. ове  одлуке  на  рачун  Предузећа  
врши  се  на  основу  захтева , који  нрипрема  Градска  управа, у  складу  са  проnисима . 

Члан  б. 

Надзор  над  реализацијо  Програма  врјли  Градска  управа. 



, 

Стручни  надзор  над  реализацијом  услуга  из  делатности  предвиђених  Програмом  
врши  Градска  управа  за  грађевинско  земЈЂиште  и  инвестиције . 

Члан  7. 

Када  се  средства  из  члана  2. ове  одлуке  не  остварују  у  планираном  износу, 
Градоначелник  може  утврдити  приоритетне  активности , односно  услуге  из  делатности  у  
оквиру  Програма . 

Члан  8. 

Градска  Управа, уз  претходну  сагласност  Градоначелника , може  извршити  
прерасподелу  планираних  средстава  по  позицијама  Програма  у  делу  УСЛУГЕ  ИЗ  
ДЕЛАТНОСТИ , ако  постоје  објективне  околности  које  условЈЂавају  потребу  за  извршењем  
одређених  услуга  у  већем  обиму  од  планираног. 

Члан  9, 

Предузеће  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  о  реализацији  Програма . 

Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавЈЂивања  у  11Службеном  листу  
Града  Новог  Сада  а  примењиваће  се  од  1. јануара  2022. године . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНК  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 352-1/2021-449-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД

•
MЅc. Јелена  Мариніовић  РадоNiировић  



ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  И  УСЛУГА  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗООХИГИЈЕНА  И  ВЕТЕРИНА  
нОви  САд  НОВИ  САд  ЗА  2022. ГОДИНУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  
Број  

пози  ц  иј  е  ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  ВРЕДНОСТ  

1.  
Набавка и поставјЂање контејнера лавињонског  типа на  
постојсћу  ветеринарску  амбуланту  на  Футошком  путу  13, Нови  
Сад 11 фаза, хируршки  део  

5.500.000,00 

2.  Набавка  опреме  за  ветеринарске  амбупанте  2.000.000,00 
Израда  пројекта  и  развођење  инсталације  анестетичких  гасова  
и  кисеоника  у  ветеринарским  амбулантама  1.600.000,00 

Набавка  спсцијализоване  врсте  пода  за  боксове  за  смештај  
животиња  у  Прихватилишту , са  поставњањем  - 111 фаза  900 000 00 

. . 

УКУПНО: 13.000.000,00 
Напомена : Финансијске  вредности  позиција  Инвестиционих  активности  су  изражене  без  
ПДВ-а. 

УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

Број  
позиције  НАЗИВ  ПОЗИЦИЈЕ  Вредност  

1788 Хватање  и  превоз  паса  и  мачакадо  прихватилишта  8.580.500,00 
3558 Збрињавање  напуштених  паса  и  мачака  у  прихватилишту  30.688.045,00 

79 1 Одржавање  прихватилишта  ј .687.940,00 
1792 Контрола  и  смањење  популације  напуштених  паса  и  мачака  9.258.220,00 
1793 Нешкодњиво  уклањање  лешева  животиња  сајавних  површина  16.613.200,00 
1794 3брињавање  отпада  животињског  порекла  3.999.810,00 
491 Опсервација  паса  и  мачака  на  беснило  557.020,00 
1771 Пружање  прве  помоћи  повређеним  напуштеним  животињама  12.658.925,00 

492 
Хирушке  интервенције  код  повређених  напуштених  
животиња  22.Обб.ОО5 ОО  

495 
Обдукција  угинулих  ?кивотиња  и  токсиколошки  преглед  
угинулих  ?кивотиња  .468.095,00 

496 
Ванредни  и  интервентни  радови  у  вези  заразних  болести  
животиња  88.б0О.0О  

497 Карантин  и  прихватилиште  за  остале  животиње  16.640,00 

3559 дијагностика , превентива  и  nечење  Dі rofі larіje іmmі tіѕ  (срчани  
црв) и  других  зооноза  5.225.000,00 

3560 Превентива  и  заштита  паса, мачака  и  животне  средине  од  
заразних  болести  3.042.000,00 

3561 Имиџинг методе (ртг и ултразвук ) и лабораторијска  
дијагностика  7.050.000 00 
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445 
Одржавање објеката , 
прихватилишту  

мобилијара  и  зелених  површина  
4.000000,00 

УКУПНО : 139.000.000,00 
Напомена . Финансијске  вредности  позиција  Услуга  из  делатности  су  изражене  са  ПДВ-ом. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

Вредност  
ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  13.000.000,00 
УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  139.000.000,00 

УКУПНО : 152.000.000,00 
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