На осНоВу члана 39. тачка 33. Статута Гр$да Новог Сада ( Службени лист Града
Новог Сада , број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на ХХјј седници од 22. децембра
2021. године, доноси
одЈ1уку
О пРогРАМу ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,НОВИ САд НОВИ САД ЗА 2022. годИНу
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Г]рограм инвестиционих активности Јавног градског
саобраћајног предузеђа 1 Нови Сад Нови 0ад за 2022. годину (у дањем тексту: Програм),
који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Г]рограмом је Јавно градско
саобрађајно предузеће Нови Сад Нови Сад (у дањем тексту: Предузеће).
Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за
2022. годину капиталне субвенције у износу од 975.232.000,00 динара.
-

део средстава из става 1. овог члана у износу од 24.832.000,00 динара
финансира се из опііјтих прихода и примања буџета, а део у износу од 950.400.000,00
динара се финансира из примања оД иностраних задуживања кредита Европске банке
за обнову и развој.
-

Средстба за плаћање пореза на додату вредност за реализацију инвестиционих
активности планираних Г]рограмом, након реализације поступака јавних набавки,
користиће се за реализацију капиталних расхода Предузећа.
Члан 4

Надзор над спровођењем Програма врши Градска управа за саобраћај и путеве
(у дањем тексту: Градска упраба).
Члан 5.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не буду довоњна за
реализацију Програма, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава
Предузаћа.
Члан б.

3ахтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз приложену документацију,
Предузеђе доставња Градској управи.
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Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун Предузећа врши се на осноВу
захтева који припрема Градска управа у складу са прописима.
Чл$н Т
Уколико се приходи не остварују у складу са планираном динамиком,
Градоначелник Града Новог Сада утврдиће приоритете у реализацији Програма.
Члан 8
Г]редузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи
извештај о реализацији Програма.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у Службеном писту
Града Новог Сада11, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.
ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПРЕМА

Редни
број
1

и3н0с у динарима
Санација и реконструкција моторног и лимарског
одењења (друга фаза)
Возило комби теренских механичара
Набавка до 10 електричних аутобуса и
инфраструктуре за пуњење аутобуса
УКУПНО:
-

20.632.000,00 (без пдв-а)
4.200.000,00 (без пдв-а)
950,400.000,00 (са пдв-ом)
975.232.000,00
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