Г-ја основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сала ( Службени лист Града
ј-јовог Сада број 11/19). поволом разматрања тромесечних извештаја о степену
усклађености планираних и реализованих активностн јавних и јавно комуналнпх
прелvзећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар
30. септембар 202 ј .
године. Скупштина Града Новог Сада ua XXІ седницu од 29. новембра 2021. године.
доноси
-

ЗАКЛУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Hнформацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно
комуналних предузећа чиј u је оснивач Град Нови Сад за период ОІ.јануар 30! септембар
2021. године.
-

2. Информација из тачке 1. овог закјучка достава се Министарству привреде
Републике Србије!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
H- -I .
г
DpoJ. ) Ј -)Іј4.
и1- Ј.)-11а
29. новембар 2021. тодине
НОВИ САД
•.

Председніаа

Тј

MЅc ,Јеiіена Маринковић Радомировић

ГРАД НоВи САД

ИНФОРNIАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР 30. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
-

Нови Сад, 22. новембра 2021. године

2
І ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив јединице локапне самоуправе: Град Нови Сад
Контакт јіодаци: Градско веће Града Новог Сада
Нови Сад, Трг слободе број 1
Градоначелник, Милош Вучевић
021/522-377
јј

СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
б.

Јавно комунагіно предузеће Паркинг сервис Нови Сад
Јавно комунално гіредузеће ,,Пут Нови Сад
Јавно градско саобраћајно предузеће ,,Нови Сад Нови Сад
Јавно гіредузеће 11Спортски и посповни центар Војводина Нови Сад
Јавно предуаеће ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора
,,Стан Нови Сад
7. Јавно комунално предузеће ,,Градско зеленило Нови Сад,
8. ЈКП ,,Информатика Нови Сад,
9. Јавно комунално предузеће ,,Лисје Нови Сад,
1О.Јавно комунапно предузеће ,,Новосадска топлана Нови Сад,
11.Јавно комунално предузеће ,,Тржница Нови Сад,
12.Јавно комунално предузеГіе ,,Водовод и канализација Нови Сад,
13.Јавно комунално предузеће ,,Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад1
14.Јавно комунално предузеће ,1Чистоћа Нови Сад.

з
111 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА Од ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЊА
ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИNІА

-

1. Назив предvзећа: Јавно комунално предузеће ,,Паркинг сервис Нови Сад

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад
Претежна дегіатност: 52.21 Усзіужне делатности у копненом саобраћају
Матични број: 08831149
Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању
сагласности на Гlрограм пословања Јавног комуналног предузеГіа ,,Паркинг сервис Нови
Сад за 2021. годину 29. децембра 2020. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа
16. децембра 2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
,Паркинг сервис Нови Сад за 2021. годину 26. маја 2021. године, коју је донео Надзорни
одбор Предузећа 11. маја 2021. године.
Образложење одстvпања:
ЈкП Паркинг сервис Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у
износу од 498.235.356,46 динара што чини 97% планираних лрихода Предузећа за трећи
квартал. Расходи Предузећа износе 451.618.703,40 динара и мањи су од пrіанираних за 9%.
Смањење трошкова пословања узроковано је смањеном инвестиционом аісгивношћу Предузећа
због започетих, а не завршених поступака јавних набавки за већину планираних активности у
извештајном периоду. Остварена бруто добит Предузећа у трећем кварталу 2021. године
износи 46.616.653,06 динара, што у великој мери превазилази јiланирану добити од
16.116.000,00 динара.
Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су на нивоу планираних.
Потраживања су услов -bена датумом фактурисања и представгbају ,,стање на дан овог
квартала са роком наплате у четвртом кварталу. Смањење потраживања од купаца у односу на
планирана, резултат су измирења плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца
Предузећа телекомуникационих провајдера. Лотраживања од купаца су умањена за 18%, а
резултат су веће наппате истих. Све је то довело до раста обртне имовине за 122% у односу на
nланирано. С тим у вези и стање готовине је веће за чак 494% као резултат добре наплативости
потраживања од купаца. Укупан капитал је ловећан за 61 % у односу на планиран услед пораста
нераспоређене добити аа посматрани лериод. дугорочна резервисања и обавезе су веће за
21 % у односу на лланирано, јер је у овом кварталу Предузеће приступило реализацији набавке
опреме путем финансијског лизинга чије је рачуноводствено евидентирање проузроковало раст
обавеза. Остварен је раст обавеза из пословања од 57% у односу на планиране као резултат
исказивања nрвенствено обавеза према добавгbачима у овом кварталу, које ће се измирити у
наредном кварталу. Обавезе за порезе и доприносе су у оквиру планираних вредности. Укупна
пасива Предузећа у износу од 316.645.000,00 динара локазује ловећање за 7% у односу на
планирану.
Предузеће је остварипо мањи укупни новчани прилив од планираног за око 8%. Мањи
одлив новчаних средстава од планираних за око 10% је проузрокован nрвенствено мањим
обавезама према добавлачима (мањим инвестиционим улагањима
набавка планираних
основних средстава) и обавезама по основу зарада и накнаде зарада. Из наведених разлога
стање готовине је за око тринаест пута веће од планираног и износи 31.507.729,54 динара.
Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду одстулају од планираних у делу:
накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада члановима надзорног
одбора, трошкова превоза залослених на посао и са посла, дневницама и накнадама трошкова
на службеном путу, отпремнинама, јубиларним наградама, помоћи радницима и осталим
накнадама трошкова запосленима. Предузеће је накнаде по уговору о повременим и
лривременим пословима и трошкове превоза реализовало у мањем износу од планираног, а у
-

-
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складу са потребама Предузећа. Накнаде члановима надзорног одбора су мање од планираних
због сМрТи једног чпана. Трошкови превоза запослених на посао и са лосла су мањи од
планираних, а исплаћивани су у складу са потребама. Трошкови дневница су већи од
планираних у трећем кварталу али неће прећи годишњи планирани ниво, а накнаде на
службеном путу су мање од јіланираних, јер је у извештајном периоду реализован мањи број
службених пуговања оД планираног због пандемије вируса СОVІО-19. Отпремнине и јубиларне
награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама.
Износи исказани у обрасцу 2 представлају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених
накнада. Помоћ радницима и њиховим породицама представња трошкове солидарних ломоћи
које је тешко планирати због њиховог карактера ла су у трећем квартаnу на мањем нивоу од
планираних. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање од
лланираних.
Број запосnених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији
износи 224 радника, што је за два запослена мање од ііланираног броја. Број запослених на
неодређено времеје 207 запослених, на одређено 17 запослених и 6 лицаје ангажовано преко
уговора о привременим и повременим nословима.
Јкп Паркинг сервис Нови Сад у извештајном периоду није мењало ценовник својих услуга.
Предузећу су у 2021. години из буџета Града одобрене калиталне субвенције у износу од
57.500.000,00 динара за реконструкцију паркиралишта на Булевару ослобођења од Улице
крања Петра ј до Улице Павла Папа у износу од 16.000.000,О0 динара, изградњу саобраћајних
површина на Булевару крања Петра ј бр. 71. у износу од 11.500.000,00 динара и изградњу
саобраћајних површина у Улици Берислава Берића у износ од 30.000.000,00 динара. У трећем
кварталу је планирана реализација све три инвестиционе активности, али је реализована само
прва у вредности од 15.973.759,00 динара, док ће се друге две реализовати у последњем
кварталу.
Средства за посебне намене у 2021. години реализована су у мањим износима од
планираних за спортске активности, рекпаму и пропаганду и остала средства за посебне
намене, док су средства за донације и репрезентацију реализована у веhем износу од
планираног у складу са потребама Предузећа. Остала средстава се односе на солидарне и
остаnе вресте помоћи na ux je због њиховог караwгера тешко nланирати.
Планиране инвестиције Предузећа у извештајном nериоду износе 119.950.000,00 динара, а
реализоване су у износу од 84.413.00000 динара, што је за 30% мање од планиране вредности.
У извештајном периоду су набавгbени преносни рачунари ПДА са штамлачем, камион кипер
носивости 5 тона, резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону
Града, радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, радови на
реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта, изградња општих паркиралишта
за бицикле и завршен је поступак набавке радова на изградњи и реконструкцији паркиралишта
у улици Берислава Берића.

2. Назив предvзеhа: Јавно комунално предузеће
Нови Сад
Седиште: Руменачка улица број 150/а Нови Сад
Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 08171963
Програм посnовања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног лредузећа ,,Пут Нови Сад за 2021.
годину 18. децембра 2020. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра
2020. године. Скуnштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комунаnног предузећа ,,Пут Нови Сад за
2021. годину 26. маја 2021. године, којује донео Надзорни одбор Предузећа 12. маја 2021.
године.
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Образложење одстvпања:

Јкп ,,Пут Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од
1.077.683.000,ОО динара што чини 90% планираних прихода Предузећа. У струіпури
остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 1.059.606.000,00 динара
односно 89% планираних пословних јірихода. Расходи Предузећа износе 910.160.000,00
динара и мањи су од планираних за 21%. У структури остварених расхода пословни
расходи су остварени у износу од 909.457.000,00 динара, цјто чини 80% планираних
пословних расхода Предузећа. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави
Предузеће, у трећем кварталу је планирана мапа добит, али како је Предузеће упослило
све своје капацитете и повогbне временске услове, остварило је позитиван финансијсkи
резултат добит у износу од 167.523.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од
142.395.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних
јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала.
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у трећем
кварталу у границама планираног износа. Трошкови производних успуга остварени су за
1 1 % више од планираних, јер је Предузеће у највећем делу користило сопствене
материјалне и удске ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде, а како су
временски услови били повогни и налози Градске управе захтевали радове из програма
редовног одржавања било је неопходно ангажовање подизвођача у мањем обиму.
Трошкови амортизације су мањи за 34% од планираних с обзиром да је део основних
средстаба отписан. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем
износу од планираног за 34%.
Стална имовина Предузећа износи 571 .278.000,00 динара и са обртном имовином у
износу од 604.949.000,00 динара чини укупну аіnиву Предузећа од 1.176.227.000,00 динара.
дошло је до видног раста залиха за 49% у односу на план. Раст залиха је настао као
последица набавке грађевинског материјапа због почетка грађевинске сезоне и уговорених
послова. Потраживања од купаца су умањена за 37%, а резултат су веће наплате истих.
Све је то довело до раста обртне имовине за 106% у односу на планирано. Стање готовине
је веће за 203% као резултат добре наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал
је повећан за 18% у односу на планиран јер није извршена расподела нераспоређене
добити исказане по завршном рачуну за 2020. годину. дугорочна резервисања и обавезе су
веће за 37% у односу на nланирано, јер је у овом кварталу исплаћено мање средстава на
име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирано. Остварен је раст обавеза
из посnовања од 22% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза
према добавrbачима. Обавезе за порезе и доприносе показују значајан nад, који је настао
због више планираних обавеза за порез на добит за 2021. годину.
Предузеће је у извештајном периоду остварило очекиване новчане приливе и
одливе, осим одлива из финансијских активности који је већи од планираног због отплате
дугорочног кредита. Стање готовине на крају обрачунског периода је 284.888.00000 динара
што је за 203% више од планираног.
Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у скпаду са
планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 89% у односу на планирану. Број укупно
запослених по кадровској евиденцији износи 293 што је за 56 мање у односу на планирани
број. Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног
одбора дефинисана је закњучком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-ј од
21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Накнаде
члановима надзорног одбора су у границама планираних. Трошкови превоза запоспених на
посао и са посла реализовани су у складу са потребама Предузећа, а мањи су од
планираних за 25%. дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу од
планираног за 70%, док су накнаде трошкова на службеном путу веће за 45% од плана.
Помоћ радницима и nородици реализована је у скnаду са потребама и превазилазе
-
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планиране за 3О%, јер је ову категорију торошкова због природе настанка тешко планирати.
гiредузеће је исплатило стипендије у већем износу од планираног за 68% с обзиром да је
повећана основица неоnорезивог дела којим је лимитирана исплата стипендија. Сви
трошкови који су већи од планираних за трећи квартап неће прећи планиране вредности на
годишњем нивоу.
Јкп Пут Нови Сад у извештајном периоду није мењало ценовник својих услуга.
Предузећу су за 2021. годину из буџета Града одобрене капиталне субвенције у
износу од 39.900.000,00 динара за набавку опреме, и то; два камиона у вредности од
21.400!000,ОО динара1 три посипача соли у вредности од 14.000.000,00 динара и три
раоника у вредности од 4.500.000,00 динара. У извештајном периоду планирана је
реализација укупних средстава, а реализовано је 19.976.000,00 динара за набавку два
камиона. Остала опрема набавиће се у последњем кварталу 2021. године. Поред
капитапних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање
објеката путне привреде за 2021. годину у износу од 1.155.227.093,12 динара. Од
наведених средстава у извеuјтајном периоду је реализовано 990.705.487,42 динара.
Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу
пданиране репрезентације и рекламе и пропаганде. Трошкови рекламе и пропаганде су
реализовани 27% у односу на планиране, док су трошкови репрезентације реализовани
72% од планираних у трећем кварталу.
Планиране инвестиције Предузећа за трећи квартал 2021. године износе
237.908.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од
37.885.000,00 динара. Предузеће је набавипо мањи утоваривач, комбиновану грађевинску
машину, самоходну машину за обележавање коловоза, путничко возиnо, опрему за
повезивање на мрежу, две вибро плоче, два ручна вањка и две машине за сечење асфалта
и бетона. Већа реализација планираних инвестиција очекује се у последњем кварталу.
3.

Назив предvзећа: Јавно градско саобраћајно предузеће ,,Нови Сад Нови Сад
Седиште: Футошки пут број 46 Нови Сад
Претежна делатност: 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
Матични број: 08041822
Програм пословања: Скујіштина Града Новог Сада донела је Решење о давању
сагnасности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа ,,Нови Сад
Нови Сад за 2021. годину 18. децембра 2020. године, који је донео Надзорни одбор
Предузећа 1. децембра 2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о
давању сагласности на Одјіуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског
саобраћајног предузећа ,1Нови Сад Нови Сад за 2021. годину 26. маја 2021. године, коју је
донео Надзорни одбор Предузећа 17. маја 2021. године.
Образложење одстvпања:

ЈГСП ,1 Нови Сад Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од
2.223.940.105,00 динара, што чини 89% планираних прихода Предузећа за трећи квартал 2021.
године. Расходи Предузећа у истом nериоду износе 2.456.517.080,39 динара, што чини 98%
лланираних расхода Предузећа за трећи квартал 2021. године. С обзиром да су остварени
укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од
232.576.975,39 динара. У претходном периоду интензивно се радило на повећању прихода
путем увођења система елејпронске наплате возних карата, који путницима знатно оnакшава
куповину карте и утиче на смањење броја путника који користе јавни превоз без купгене карте.
Покренута је и промотивна кампања са намером да се промовише куповина претплатних карата
за запослене грађане и могуће остварење попуста на број купњених карата. Предузеће је у
сарадњи са Саобраћајним факултетом из Новог Сада извршиnо детањну анализу
рентабилности свих линија у цињу оптимизације реда вожње и смањења трошкова. Појачана је
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контрола путника на терену и контрола боловања запослених у цињу спречавања злоупотребе.
И поред уложених напора остварени приходје мањи за 11% оД планираног.
Мањи укупни прихоДи Предузећа остварени су пре свега због смањења прихода од превоза
путника у градском, приградском и међумесном саобраћају! због смањења броја корисника
услуге превоза као и због смањења прихода од уговорених вожњи, што је последица наставка
пандемије вируса СОVјО-19. Нарочито је евидентан мањи број продатих месечних карата за
ученике и студенте, јер упркос попуштању мера заштите од ширења епидемије, у другом
полугодишту школске 2020/2021 године није у потпуности успоставјена редовна настава него
су ђаци ишли једну недењу у школу, а једну недењу похађали онлајн наставу због чега нису
имали потребу да купују месечне карте. Тек је од 1. септембра 2021. године настава у школама
организована по систему непосредног рада са ученицима. Број продатих месечних маркица за
ђаке и студенте, пензионере и грађане за првих девет месеци 2021. године, у односу на исти
период 2020. године је мањи за чак 34%, док је број продатих месечних маркица за запослене
већи за 5% само зато што у априлу 2020. године није продата ни једна месечна карта. Веома је
важно напоменути да су, и поред значајног смањења броја продатих карата и по том основу
оствареног мањег прихода, у извештајном периоду возила Предузећа саобраћала по важећем
реду вожње и прешгіа 10.953.862 километра, што је на нивоу пређених километара у истом
периоду 2оl9. године. Остварени прихододпродајеуслугаза првихдеветмесеци 2о2l. године
износи 1.272.805.848,25 динара, што је за 24% мање од истих прихода остварених првих девет
месеци 2019. године, када је износио 1.676.090.268,20 динара.
У извештајном периоду цена нафте порасла је за 23% што је додатно увећало обавезе за
набавњено гориво и имало значајног угицаја на остварење негативног финансијског резултата.
Од друге поrіовине априла 2021. године у саобраћају се налази и 29 нових аутобуса са погоном
на компримовани природни гас, тако да ефеіпи преласка на јефтинији енергент, као и смањења
трошкова одржавања возила нису дошли до пуног изражаја у извештајном nериоду, али ће се
свакако осетити до краја године.
У струіnури укупних расхода већи су од планираних финансијски расходи (камате) за
118% и Остали расходи за 93%, док су пословни расходи остварени за 3% мање од
планираних. Одступање реализованих од планираних финансијских расхода последица је
отплате кредита одобреног од Евроnске банке за обнову и развој. Остали расходи бележе
повећање због настанка губитка no основу расходовања.
У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јавњају се у оквиру
следећих група рачуна: 015 и део 019 Нематеријална имовина у приnреми евидентирани су
софтвери које је Предузеће набавило у оквиру прве фазе увођења система елеіnронске
напгіате возних карата! а који до краја извештајног периода нису пуштени у рад; 204 и део 209
Купци у земњи реализација је за 23% мања од пnана, а разлог томе је смањена куповина
карата за превоз због поспедица епидемије вируса СОVјО-19; 22 друга потраживања
евидентирана су потраживања ло основу рефакције акцизе за набавњено гориво у износу од
8.592.395,76 динара која су Предузећу уплаћена 07.10.2021. године;
24
Готовински
еквиваленти и готовина на дан 30.09.2021. године реализација је за 204,68% већа него што је
планирано, јер су се последњег дана трећег квартала на подрачуну Предузећа отвореном код
Управе за трезор налазила новчана средства у износу од 250.000.000,00 динара која су дана
29.09.2021. године пренета на рачун Предузећа по основу текућих субвенција, а на рачуну
Предузећа су се налазила и новчана средства уплаћена по основу кредита од Поштанске
штедионице у износу од 187.368.093,76 динара; 435 добавњачи у земњи реаnизација је за
107,81% већа од ллана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно
измиривати обавезе према добавњачима, а због последица епидемије вируса СОVID-19 које се
и дање у великој мери осећају, приходи нису остварени у планираном износу па тако ни
обавезе нису могле уредно да се измирују.
Предузеће је остварило већи новчани приnив из пословних ајсгивности од nпанираног, јер су
напnаћена nотраживања од купаца на име камата у извештајном периоду и јер су остали
приливи из редовног пословања већи од плана усnед уплате текућих субвенција из буџета
Града. Одлив готовине из nословних аіnивности је већи код плаћених камата, јер су nлаћене
-
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исте гіо основу кредита од Банке Поштанска штедионица и од Европске банке за обнову и
развој, и код одлива по основу осталих јавних прихода, јер је плаћен пдв на увоз купњених
аугобуса у износу од 136 милиона динара. Одлив готовине из аіпивности инвестирања одступа
од nланираног јер су Предузећу у априлу испоручена 29 аугобуса који су купњени средствима
из кредита добијеног од Евролске банке за обнову и развој. Аванс за nоменyгу инвестицију у
износу од 67.877.375,00 динара уплаћен је добавњачу у 2020. години, износ од 542.970.047,00
динара уплаћен је добавњачу у првом тромесечју 2021. године док је износ од 67.870.851,80
динара уплаћен добавгіачу 02.07.2021. године Приливи готовине из ајсгивности финансирања
су знатно већи од планираних јер су Предузећу уплаћена новчана средства по основу
последње транше кредита од Европске банке за обнову и развој, као и новчана средства по
основу кредита од Поштанске штедионице. Стање готовине на крају извештајног лериода је
веће за 204% због прилива средстава по основу кредита Европске банке за обнову и развој и
Банке Поштанска штедионица, као и због уплате текућих субвенција у износу од 250.000.000,00
динара.
Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од
планираних у депу: накнада по уговору о делу, превоза запослених за долазак и одлазак са
посла, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном јіуту, отпремнина и
јубиларних награда, ломоћи радницима и породици рад.чика. Накнаде по уговору од делу су
реагіизоване у мањем износу од nланираног, јер је ангажован мањи број лица у складу са
потребама Предузећа. Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са лотребама
Предузећа и представњају за Предузеће истовремено и приход и расход. дневнице на
службеном путу нису реализоване, јер се није указала потреба за њиховом исплатом, док су
накнаде трошкова на службеном путу веће од планираних. Отпремнине и јубиларне награде су
накнаде које имају карајсгер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани
у обрасцу 2 представј-іају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада Помоћ
радницима и породици радника исплаћена је у већем износу од планираног, јер овај трошак
представња солидарну помоћ коју је због њеног карајсгера тешко лрецизно планирати.
Број залослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији
износи 1305 радника од чега је 1100 запослених на неодређено и 205 на одређено време.
Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1310 запослених радника.
ЈГСП ,,Кови Сад Нови Сад примењује нове цене превоза путника у градском и
nриградском саобраћају од 25. маја 2020. године на које је Градско веће Града Новог Сада дало
сагnасност.
Предузећу су у 2021. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од
750.000.000,00 динара за набавку горива и капиталне субвенције у износу од 292.486.600,00
динара. У извештајном периоду планирана је реализација субвенција у износу од
564.486.600,00 динара. Предузећу су на име текућих субвенција пренета средства у износу од
720.000.000,00 динара, а реализоване су у износу од 470.000.000,00 динара (разлику од 250
милиона динара чини аванс за набавку горива у наредном кварталу), док су капиталне
субвенције реализоване у износу од 13.685.082,26 динара за замену киосака на одлазним
перонима Међународне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици у вредности од
10.789.920,00 динара и реконструкцију тоалета за кориснике услуге са изградњом кабине за
особе са посебним потребама на аутобуској станици у вредности од 2.895.162,26 динара.
У оквиру средстава за лосебне намене Предузеће је у извештајном гіериоду трошило
средства за реперезентацију, рекламу и пропаганду и остаnа средства за посебне намене. за
све три намене средства су трошена у границама планираних у складу са потребама
Предузећа.
Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 337.216.600,00
динара, а реаnизовало средства у износу од 38.567.082,26 динара, и то за опрему и уређаје
14.022.000,00 динара и грађевинске радове 24.545.082,26 динара. Већа реализација
инвестиција очекује се у наредном кварталу ло окончању поступака јавних набавки.
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4. Назив предузећа: ЈП Слортски и лословНи центар Војводина Нови Сад
Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ и пословНи LIEHTAP ВОЈВОДИНА
Нови САД
Седиште: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад
Претежна делатност:делатност спортских објеката 931 1
Матични број: 08157359
ПИБ: 100236311
Надлежно Министарство: ГРАдСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАдИНУ
дезіатности јавног предузећа су:
У пословној 2020. години пословање предузећа ће се реализовати кроз планиране аіпивности
које се могу поделити на следеће целине:
1.делатвост спорта
2. делатност маркетинга и културе
3.делатност издавања посгјовног простора.
Годишњи Програм пословања је донет Одлуком Надзорног одбора п іспортски и
пословни центар Војводина Нови Сад број 5030-2 дана 04.12.2020. године.
Сагласност на Програм посnовања ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови
Сад датаје Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/202-727-1 од 18.12.2020 године.
Сагласност на измене Програма пословања ЈП ,,Слортски и пословни центар Војводина
Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2021-99-1 од 27.04.2021.
године и Решењем Скупштине Града НовогСада број: 66-1/2021-200-1 од 26.05.2021. године.
Образјіожење одступања:
за период 01.01.-30.09.2021.године остварени су
259.734.729,l8 динара, а које чине:

кпни приходи у износу од

1.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 257.191 .485,89 динара, који се састоје од:
других посповних прихода: 249.833.059,79 динара (приходи од закупа пословног простора у
износу од 136.174.689,27 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од
110.340.888,09 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 3.317.482,43 динара),
приходи по основу условњених донација (капиталне субвенције) у износу од 7.358.426,10
динара
Време трајања епидемије вируса СОVјО-19 у Репубrіици Србији и предузете епидемиолошке
мере су и даге на снази што је допринело умањеним приходима како по основу издавања
пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања
за посматрани квартал.
2.
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне
калаузуле): 444.759,08 динара
3.
ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 2.098.484,21 динара (приходи од смањења обавеза и остали
приходи).
за период од 01.01.-30.09.2021. године остварени су УКУПНИ РАСХОДИ у износу од
415.102.124,81 динара, које чине:
1.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 407.244.077,61 динара који се састоје од:
трошкови режијског материјала и резервних делова 8.567.01 3,33 дин.,
-трошкова горива и енергије: 104.156.812,94 дин.;
-трошкова зарада, наканада зарада и остали лични расходи: 144.621.337,52 дин.;
-трошкова производних услуга: 15.345.261,53 дин. које чине трошкови транспортних услуга
(услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошињки): 1.233.041,03 дин.; трошкови услуга
одржавања објекта и опреме 12.877.136,63 дин.; трошкови рекламе и пропаганде 221.133,00
-

-

,

-
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дин. и трошкови осталих услуга: 1.013.950,87 ДиН.
-трошкова амортизације: 70!262.81 8,54 дин.;
-нематеријалних трошкова: 64.290.833,75 динара које чине:
•
трошкови непроизводних услуга: 35.676.015,90 дин. (трошкови изношења смећа у износу
4.704.107,40 дин., трошкови чишћења објекта у износу оД 4.432.275,40 дињ, трошкови физичког
обезбеђења у износу 7.154.640,00 дин., трошкови адвокатских услуга у износу 1.470.850,00 дин.,
трошкови сnортских програма у износу 823.750,00 дин., трошкови услуга дезинфекције и
дератизације у износу од 1.514.786,71 дин., трошкови израде пројекта 9.594.600,00 динара и
остале непроизводне услуге у износу од 5.981.006,39 динара ),
•
трошкови премија осигурања: 4.818.006,00 Дин.
•
трошкови платног промета (провизије банака): 443.263,06 дин.
•
трошкови чланарина: 9.000,00 Дин.
•
трошкови пореза : 21.811.018,64 дин.
•
трошковидоприноса (синдикат): 523.361,49 дин.,
•
остали нематеријални трошкови (судске таксе, судски трошкови, административне
таксе): 1.010.168,66 дин.
2.
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: l .609.375,57 динара (трошкови камата на кашњење у
измирењу обавеза).
3.
ОСТАЛИ РАСХОДИ: 6.248.671 63 динара (радни спороВи, судски спорови и остали
непоменути расходи)
У посматраном периоду остварено је укупно 259.734.729,18 динара прихода, од чега
96,19% прихода чине nословни приходи приходи од спортских делатности и приходи од закупа
пословног nростора.
У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе
415.102.124,81 динара, доминантне чине пословни расходи 98,11%, а од којих сваке године
најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови
амортизације.
Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна
средства, која у посматраном периоду износе 104.156.812,94 динара. Такође, велики трошак у
билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада, који износе
144.621.337,52 динара и амортизација објекта која износи 70.262.818,54 динара.
РачунајуГіи кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове
амортизације, чине 67,82 % од остварених пословних прихода.
У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 155.367.395,63 динара.
-

Назив предузећа: Јавно предузеће ,,Урбанизам завод за урбанизам Нови Сад
Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3
Претежна делатност: (шифра) 71.11 архитејпонска делатност
Матични број: 08113700
Програм пословања: Усвојен 29.12.2020. године
.

-

Образпожење одступања:
Резултат nословања Јавног предузећа за трећи квартал 2021. године је добитак.
Предузеће је за период од 01.01. до 30.09.2021. године остварило добитак од 28.660.000,00
динара.
Пословни приходи су за 1,10% нижи у односу на планиране, што гіредставња незнатно
смањење.
Финансијски приходи су смањени у односу на планиране, јер су пројеіnовани на
претпоставкама да ће предузеће остварити приходе од орочавања слободних динарских
средстава које предузеfіе има на раслолагању на текућем рачуну у лосматраном периоду. С
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обзиром на смањене каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, предузеће није
имало интереса да продужи уговор са послоВноМ банком. Њихова реализација у односу на
лланиране износи 23%.
Остали и ванредни приходи (приходи од усклађивања вредности остапе имовине која се
ускпађује по фер вредности кроз биланс успеха) су такође нижи од ппанираних и обухватају
приходе од наплаћених отписаних лотрживања. У односу на план, реапизовани су у износу од
42,40%.
Пословни расходи су за 15,78% мањи од планираних. Уштеде у трошковима настале су
због њихове рационализације. Гледано по структури сви планирани лословни расходи су
смањени (осим трошкова материјала) у односу на планиране за трећи квартал. Трошкови
материјала нису премашили планирани износ на годишњем нивоу.
Финансијски и остали расходи су нижи у односу на планиране.
На осноВу изложеног, реализовани укупни nриход и смањење укупних расхода у односу
на лланиране, утицало је на позитиван финансијски резултат, односно добитак у трећем
квартајiу 2021. године.
Структурно посматрајући укулну активу може се зајіазити веће учешће обртне имовине
(80,69 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (19,31 % у укупној активи
предузећа) посматраног периода, што указује на повећану пословну акгивност предузећа.
У струіпури сталне имовине nреовлађује учешће основних средстава (постројења и
олрема), нематеријалне имовине, дугорочних финансијских пласмана и одложена nореска
средства.
С друге стране у структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и
готовина, чије је учешће 74,82%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања,
краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 25,18 %
обртне имовине.
Структурно nосматрано, укуnна ласива се састоји од капитала (75,87%), краткорочних
обавеза (17,50%) и дугорочних резервисања (6,6З%).
Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 4,61 динар
обртних средстава што је добар показатењ способности предузећа да измирује (ликвидира)
своје обавезе у року.
Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном
реапизованом износу за nериод од 01!О1.2021. до 30.09.2021. године нису nремашили
nланирани износ пројектован у Програму пословања.
На дан 30.09.2021. године предузеће је имало укупно 110 запослених, од којих је 5 на
одређено време и 105 на неодређено време. Квалификациона структура је: 32 запослена
средње стручне сnреме, 4 више стручне спреме и 74 високе стручне спреме.
Укупан број запослених на неодређено време је у оквиру планираног броја запослених
утврђеног одговарајућим акrима у предузећу.

б. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и
пословних простора ,,Стан Нови Сад
Назив предузећа: Јавно комунапно предузеће за одржавање стамбених и пословних
простора ,Стан Нови Сад
Седиште: Нови Сад, Ласла Гала 22
Претежна депатност: Остали инсталациони радови у грађевинарству
Матични број: 08114854
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора ,,Стан Нови Сад, донетје на Cxv седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра
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2020. године и на њега је Скупштина Града Ковог Сада дала сВоју сагласност Решењем број:
352-312020-406-ј од 18. децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ,,Стан Нови Сад донета
је на іі седници Кадзорног одбора одржаној 11. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града
Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-177-1 од 26. маја 2021. године.
Образложење одстvпања;
Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу од
353.335 хињада динара, што је за 16,37% мање од планираних.
-

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, у износу од
347.266 хињада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са
84,55%.
-

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу
од 1.706 хињада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени
са 50,55%.
-

Остали ііриходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу од
4.363 хињаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са
51,94%.
-

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу од
343.571 хињаду динара, што је за 9,05% мање од планираних.
-

Пословни расходи за период 01.01.2021. 30.09.2021. године реализовани су у висини
од 329.011 хињада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са
89,72%.
-

Финансијски расходи у периоду 01.01.2021.
30.09.2021. године износе 9.175 хињада
динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 101,94%
-

Остаnи расходи у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године износе 4.557 хињада динара.
У односу на план за исти nериод остварени су са 225,04%.
-

Нето губитак пословања које се обуставња, расходи промене рачуноводствене политике
и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године износе 828
хињада динара.
-

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2021.
30.09.2021. године износи 9.764
хињаде динара. У истом nериоду Предузеће је планирало добитак у износу од 44.750 хињада
динара.
Укупан број заnослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и
пословних nростора Стан Нови Сад на дан 30.09.2021. године је 186 запослених, од чега је
161 лице запослено на неодређено време и 25 запослених на одређено време.
Позиција ,,Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на
терат запосленог), у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, реализована је у износу од
126.005.9З1,оодинара што представња 94,17% планираног износа за исти период.
-

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године планирани у
износу од 85.000.000,00 динара, а реализовани у износу од 155.708.920,08 динара.
-

ј
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У лериоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, Трошкови репрезентације реапизовани су у
износу од 42.300,00 динара. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде
реализовани суу износу од 194.096,оодинара.
-

7. Назив предvзећа: Јавно комvнално пDеДv3еће ,,Градско зеленило Нови Сад
Пословно име: Јавно комунално лредузеће Градско зеленило Нови Сад
Седиште: Олштина: Нови Сад Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Мпадена Лесковца 1
Претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине
Матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне
поспове
делатности Јавног комуналног предузећа ,,Градско зеленило Нови Сад су:
претежна делатност Предузећа је:
81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Јавно предузеће обавј-іа услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне
средине на јавним nовршинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства
планирана у буџету Града ј-fовог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине
Града Новог Сада за реализацију лрограма коришћења средстава Буџетског фонда за заіџтиту
животне средине.
Јавно предузеће врши подизање заштиі-јих и ветрозаштитних појасева на територији
Града Новог Сада, а за која су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији
Градске управе за привреду Града Новог Сада, као искњучиво лраво у скјаду са прописима
којима се уређују јавне набавке.
Поред наведеног, предузеће обавња и:
01.1 Гајењеједногодишњих и двогодиііјњих 6ињака
01.2 Гајење вишегодишњих бињака
01.3 Гајење садног материјала
01.61 Успужне делатности у гајењу усева и засада
01.64 дорада семена
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
02.20 Сеча дрвеhа
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
16.10 Резање и обрада дрвета
16.23 Лроизводња остале грађевинске столарије и елемената
16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и лрућа
23.63 Производња свежег бетона
23.69 Производња осталих производа од 6етона, гипса и цемента
25.11 Производња Металних конструкција и депова конструкција
25.12 Производња металних врата и прозора
25.29 Производња остапих металних цистерни, резервоара и контејнера
25.62 Машинска обрада метала
25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31.02 Производња кухињског намешта
31 .09 Производња осталог намештаја
32.99 Производња осталих предмета
33.11 Погіравка металних лроизвода
33.12 Поправка машина
33.14 Поправка електричне опреме
38.11 Сакупњање отпада који није опасан
38.21 Третман и одлагање отлада који није опасан
39.00 Санација рекултивација и друге услуге у области управгања отладом
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.12 Припремна градилишта
43.21 Поставњање елејсгричних инсталација
43.22 Поставњање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Поставњање подних и зидних обпога
43.34 Бојење и застактbивање
-43.91 Кровни радови
43.99 Остали Непоменути специфични грађевински радови
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
-47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним њубимцима и
храном за кућне њубимце у специјализованим продавницама
47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
49.41 друмски превоз терета
49.42 Услуге пресењења
52.21 Усnужне дегіатности у копненом саобраћају
52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
52.24 Манипулација теретом
56.10 делатности ресторана и локретних угоститењских објеката
56.29 Остаnе услуге пријіремања и послуживања хране
56.30 Услуге прилремања и послуживања пића
-58.11 Издавање књига
58.13 Издавање новина
58.14 Издавање часописа и периодичних издања
58.19 Остала издавачка делатност
68.20 Изнајмњивање властитих или изнајмњених некретнина и управњање њима
71.11 Архитејсгонска делатност
74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
77.11 Изнајмњивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
77.12 Изнајмњивање и лизинг камиона
77.21 Изнајмњивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
77.29 Изнајмњивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-
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-
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77.31 Изнајмњивање и ли3инг поњопривредних машина и опреме
77.32 Изнајмњивање и ли3инг машина и опреме за грађевинарство
77.39 Изнајмњивање и лизинг осталих машина, опреме и материјагіних добара
79.90 Остале услуге резервације И депатности повезане са њима
81.10 Услуге одржавања објеката
81.29 Услуге осталог чишћења
82.30 Организовање састанака и сајмова
85.51 Спортско и рекреативно образовање
88.99 Остала неломенута социјална заштита без смештаја
91.04 дегіатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
93.11 Делатност спортских објеката
93.19 Остале спортске делатности
93.29 Остале забавне и рекреативне Делатности.

Јавно предузеће обавња делатност споњнотрговинског промета.
Програм пословања Јавног комуналног предузећа Градско зегтенило Нови Сад, донетје
на 248. седници Надзорног одбора одржаној 23. новембра 2020. године и на њега је Скупштина
Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-41 2-1 од 18. децембра
2020.
године. Одrіука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Градско
зеленило Нови Сад број 014.1-1419/3-2 донета је на 258. седници Кадзорног одбора одржаној
8. марта 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност
Решењем
број: 352-3/2021-87-1 од 12. марта 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа Градско зеленилоu Нови Сад број 014.1-2868/1 донета је на
263.
седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог
Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-164-1 од 26. маја 2021. године.
Образложење одстvпања:
Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.09.2021. године, остварени суу износу
од 544.291 хињада динара и мањи су од планираних за 86З%.
Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.09.2021. године, остварени су у износу
од 517.522 хињада динара и мањи су од лланираних за 15,63%.
Предузеће је у периоду 01.01-30.09.2021. године остварило лословни добитак износу
у
од 26.769 хињада динара, а планиралоје пословни губитак у износу од 17.735 хињада динара.
Финансијски расходи Предузећа, у nериоду 01.01-30.09.2021. године, остварени су у
износу од 1.427 хињада динара и већи су од планираних за 90,27%.
Предузеће је у периоду 01.01-30.09.2021. године остварило губитак из финансирања
у
износу од 1.427 хињада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 376
хињада динара.
Приходи од ускјіађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз
биланс успеха у периоду 01.01-31.09.2021. године остварени су у износу од 73 хињаде динара и
мањи су од пnанираних за 91,89%.
Остали приходи Предузеhа, у периоду 01.01-30.09.2021. године износе 3.821 хињада
динара и већи су од планираних за 34,07%.
Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.09.2021. године износе 3.687 хињада
динара и већи су од планираних за 84,35%.
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Претежн делатност
ПредуЗећа је:
61.10 kабловске
телекомуникације.
Предузећ обавња
и делатности:
26.20 ПРОИзводња
Рачунара и Пе
42.22 Изградња
риферне опреме,
епектричних и телекоМуникац
43.21 Поставњање
0
водова,
епеіпричних инсталација
58.29 Издавање
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61 .20 Бежичне телекомуникације
61 .90 Остале телекомуникационе Делатности!
62.01 Рачунарско програмирање,
62.02 Консултантске Депатности у области информационе технологије,
62.03 Управњање рачунарском опремом,
62.09 Остале услуге информационе технологије!
63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
63.12 Веб портали,
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
95.12 Поправка комуникационе олреме,
изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог
система оптичка, кабгјовска и друга телекомуникациона инфраструктура и
послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укпучујући и
хардверско-софтверску подршку,
који се пружају органима Града Новог Сада и
службама чији је оснивач Град Нови Сад, и
трговина на велико и мало.
-

-

Предузеће обавња
делатности.

и

послове

споњнотрговинског

промета

у
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-

-

-

-
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-

-
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-

-
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пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских
мрежа на ширем подручју-МАН,
израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог
система органа Града Новог Сада,
послове обједињене обраде и наллате комунално-стамбених производа и услуга,
надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
формирање сета техничких услова и лрипадајуће техничке документације неопходне за
приклучење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
издавање сагласности на пројектну документацију послобних и стамбених објеката, ради
испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
технички пријем и прикњучење nословних и стамбених објеката на олтичку
телекомуникациону инфраструктуру,
издавање претходних усгіова и давање сагласности на пројектну документацију за
изградњу других теnекомуникационих инфраструктура,
стварање Техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
дистрибуцију сервиса (услуга) трећим nицима,
посnове везане за наплату сервиса (ycnyra),
улравњање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком,
кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
централизовано складиштење података,
мерење и издавање атеста за инсталацију Ethernet мрежа,
обуку и консаnтинг из области информационо-комуникационих технологија,
пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
услуге у области обраде података,
прикупњање, лревоз и испоруку поштанских пошињки, осим делатности поште,
рачуноводстбене и књиговодствене послове,
закњучивање уговора о усгіовима и начину коришћења станова у државној својини датих
у закуп, између закулца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у аези закупа
стана,
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организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције
корисника станова и Других евиденција везано за обавњање делатности и послова и3
надлежности Јавног предузећа и
изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и
регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и
корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података
Јавног предузећа.
Програм посnовања ЈКП Информатика Нови Сад, донет је на 68. седници Надзорног
одбора одржаној 10. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала
своју сагласност Решењем 6р0ј: 352-З/2020-407-ј од 18. децембра 2020. године. Одлука о
изменама Програма пословања Јкп ,,Информатика Нови Сад број 9606-4/21 донета је на 3.
седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог
Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-151-І од 26. маја 2021. године.
Образложење одступања:
Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.09.2021. године, остварени су у износу од
554.041 хиј-bаде динара и мањи су од планираних за 8,97%. У структури укупних прихода
највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,97%, затим следе остали
приходи са 0,63% и финансијски приходи са 0,40%.
Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.09.2021. године, остварени су у износу од
521.296 хиј-bада динара и мањи су од планираних за 13,29%. У структури укупних расхода
највеће учешће имају остварени посnовни расходи и они износе 99,54%, затим следи остали
расходи са 0,45% и финансијски расходи са 0,01%.
Нето добитак Предузећа, у периоду О1.01-30.09.2021. године износи 32.745 хињаде динара,
докје за исти лериод планиран нето добитак у износу од 7.468 хињада динара.
Укупан број запослених у ЈКП ,1информатикаі Нови Сад на дан 30.09.2021. године износи
234, од чега је 223 лица заnослено на неодређено време, а 11 лица на одређено време.
Позиција ,,Маса БРУТО 1 зарада (зарада са лрипадајућим порезом и доприносима на терет
запосленог , у периоду 01.01-30.09.2021. године, реализована је у износу од 191.216.201,00
динара и представња остварење од 89,70 % од планираног износа за исти nериод.
У периоду 01.01.-30.09.2021. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге
одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 20.273.892,00 динара.
У периоду 01.01.-3О.09.2021. године средства за донације реализоване су у износу од
1.338.765,00 динара. Средства за хуманитарне активности у извештајном nериоду нису
реаnизована. Средства за спортске активности реализована су у износу од 570.640,00 динара.
Средства за репрезентацију реализована су у износу од 79.469,00 динара. Средства за рекламу
и пропаганду реализована су у износу од 1.295.000,00 динара. Средства за остале намене
реализована су у износу од 408.000,00 динара.
9. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће ,,Лисје Нови Сад
Пословно име: кп , лисјеіі
Седиште: Нови Сад
Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03
Матични број: 08055475
ПИБ: 101636639
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Надлежно Министарство: Министарство привреде

дегіаіиости предузећа:
Јавно комунално предузеће Лисје Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада
1989. године за обавлање комуналне делатности управњања гробњима и погребне успуге.
Управњање гроблима и погребне успуге су: одржавање гробала и објеката који се
натіазе у оквиру гробња, сахрањивање и кремирање,
одржавање пасивних гробања, односно
гробања ван употребе и спомен обележја, преузимање, nревоз посмртних остатака умрлог од
места смрти и смештај у мртвачницу на гроблу или у крематоријум.
Уређивање и одржавање гробња обухвата: изградњу и одржавање гробних поња и
парцеrіа унутар којих се нагіазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта
сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инстаnација,
објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на
гробњима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробгbа и
пружањем погребних услуга.
Програм пословања Јавног комуналног предузећа ,,Лисје Нови Сад, донет је на 33.
седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града
Новог Сада даnа своју сагласност Решењем број: 352-312020-404-1 од 18. децембра 2020.
године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ,Лисје Нови
Сад број 14-1404/2-7-21 донета је на 43. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021.
године и на њу је Скулштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 3523/2021-156-ј од 26. маја 2021. године.
Образпожење одстvпања;
Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, остварени су у
износу од 505.873 хињаде динара и мањи су од планираних за 8,34%. У структури укулних
лрихода највеће учешће имају остварени пословни nриходи и они износе 99,69%, затим следе
остали приходи са О 25% и финансијски приходи са 0,06%.
Укупни расходи Предузећа, у nериоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, остварени су у
износу од 501.163 хињаде динара и мањи су од планираних за 9,10%. У структури укупних
расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 98,34%, затим следе
остали расходи са 0,79%, нето губитак пословања које се обуставња, расходи промене
рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,63% и финансијски
расходи са 0,24%.
Нето добитак Предузећа, у nериоду 01.01.2021.-30.09.2021. године износи 4.710 хињада
динара, докје за исти период планиран нето добитак у износу од 606 хињада динара.
Укупан број запослених у ЈКП ,,Лисје Нови Сад на дан 30.09.2021. године износи 258,
сви на неодређено време.
Позиција ,,Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доnриносима на
терет запосnеног), у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, реализована је у износу од
188.939.980,00 динара и представња остварење од 96,03% од планираног износа за исти
период. Исплата нето зарадаје реализована у односу на планиран износ са 97,18%
У периоду О1.01.2021.-З0.09.2021. године услуге из делатности су планиране у износу од
190.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном nериоду пренета су
средства у износу од 174.441.688,00 динара.
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У периоду 01.01.2021-30.09.2021. године капиталне субвенције су планиране у износу
од 28.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су
средства у износу од 9.981.000,00 динара.
У периоду О1.01.2021.-30.09.2021. године средства за донације реализована су у износу
од 130.000,00 динара. Спортске аісгивности реализоване су у износу од 55.200,00 динара.
Средства за репрезентација реализована су у износу од 99.257,00 динара. За реiмаму и
пропаганду реализација износи 1.178.050,00 динара.
10. Назив прецузећа: Јавно комvнално предузеће Новосадска топлана Нови Сад
Посповно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,НОВОСАДСК4 ТОПЛАНА НОВИ САД
Седиште: Владимира Киколића 1, Нови Сад
Претежна деnатност: Производња и снабдевање паром и топлом водом
Матични броІ: 08038210
ПИБ: 100726741
Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије
делатност Јавног комуналног предузећа ,,Новосадска топлана је производња и снабдевање
паром и топлом водом.
Програм пословања Јавног комуналног лредузећа ,,Новосадска топлана Нови Сад,
донетје на 1/135 седници Надзорног одбора одржаној 27. новембра 2020. године и на њега је
Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-408-1 од 18.
децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма лословања Јавног комунаnног предузећа
,,Новосадска Топлана Нови Сад број 01-4550/1 донета је на 7/2021 седници Надзорног одбора
одржаној 11. маја 2021. године и на њу је Скугіштина Града Ковог Сада дала своју сагласност
Решењем број: 352-3/2021-157-1 0д 26. маја 2021. године.
Образложење одступања:
Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.09.2021. године, остбарени су у износу
од 6.660.531 хиада динара и мањи су од планираних за 2,82%. У структури укупних прихода
највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 87,35%, затим следе приходи
од усклађивања вредности остапе имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха са 11,55%, финансијски приходи са 0,55% и остали приходи са О,55%
Укупни расходи Предузећа, у лериоду 01.01-30.09.2021. године, остеарени су у износу
оД 6.359.265 хигbада динара и већи су од планираних за 1,59%. У структури укулних расхода
највеће учешће имају остварени посnовни расходи и они износе 74,52%, затим следе расходи
од ускпађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс
услеха са 23,19%, порески расход периода са 0,85%, финансијски расходи са 0,74%, остали
расходи са 0,67% и нето губитак пословања који се обуставЈЂа, расходи промене
рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са О,03%.
Предузеће је у периоду 01.01-30,09.2021. године остварило нето добитак у износу од
301.266 хиrbада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 593.998
хијада динара.
Укуnан број запосnених у Јавном комуналном предузећу ,,Новосадска топлана Нови Сад
на дан 30.09.2021. године износи 327, од чега је 303 лица запослено на неодређено време, а 24
лица на одређено време.

ј
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Позиција Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на
терет запосленог) у периоду 01.01-30.09.2021. године,
реализована је у износу од
276.347.405,00 динара и предстабња остварење од 96,29% од планираног износа за исти
период.
У периоду 01.01-З0.09.2021. године средства за спонзорство и донације реапизована су
у износу од 315.000,00 динара. Средства за спортске и хуманитарне ајпивности реализована су
у износу од 504.840,00 динара. Средстба за репрезентацију реализована су у износу од
78.800,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду реализована су у износу од 5.519.309,00
динара.
11. Назив предvзећа: Јавно комvнално предузеће Тржница Нови Сад
Пословно име: Јкп ,,Тржница Нови Сад
Седиште: Нови Сад
Претежна делатност: 68.20 Изнајмњивање властитих или изнајмњених некретнина и
управњање њима
Матични број: 08073074
ПИБ: 102028865
Надлежност Министарство: Министарсіво привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне
послове Града Новог Сада
делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Јавно комунално предузеhе Тржница Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузеhа ,,Тржница Нови Сад (,,Службени лисТ
Града Новог Сада , број 47/16) и Статутом Јавног комуналног лредузећа Тржница , број 0231117-1 од 26.10.2016. године обавња као претежну депатност:
68.20 Изнајмњивање властитих или изнајмњених некретнина и управњање њима.
У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управња и даје у закуп пословни
простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на
управњање, уређивање и одржавање Предузеђу.
,

-

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће Тржница Нови Сад
обавња и:
81.10 Услуге одржавања објеката
управњање, комунално оnремање, одржавање и организацију делатности пијаца на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обавњање промета поњопривреднопрехрамбених производа и произбода домаће радиности, занатских производа, друге робе
широке потрошње и пружање пратећих услуга;
управњање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на
затвореним и отвореним просторима и издабање специјализованог простора за излагање и
продају воћа, поврћа и других nоњопривредних и nрехрамбених производа, остале робе
широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито скпадиштење робе, њена
дорада, лрерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;
организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене,
периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог
Сада!
-

-

-

-

Програм пословања Јавног комуналног предузећа ,,Тржница Нови Сад, донетје на 116.
седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града
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Новог Сада дапа своју сагласност Решењем број: 352-312019-409-1 од 18. децембра 2020.
године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ,,Тржница Нови
Сад број 02-31/8-2 донета је на 6. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и
на њује Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-168-1 од
26. маја 2021. године.

Образложење одступања:
Укупни лриходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.09.2021. године остварени су у износу
од 325.630 хињада динара и мањи су од планираних за 4,84%. У структури укуІ-Іних прихода
највеће учешће имају остварени пословни приходи са 98,02%.
Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.09.2021. године остварени су у износу
од 345.650 хијіада динара и већи су од планираних за 2,31%. У супури осварених укупних
расхода највеће учешће имају nословни расходи са 98,38%.
У периоду 01.01.- 30.09.2021. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од
20.020 хињада динара.
Према образложењу Предузећа остварени губитак јавња се као лоследица мањег
остварења пословних прихода, при чему су проблеми у реализацији nословних прихода
диреnна последица смањеног обима посnовања изазваног пандемијом вируса Covі d 19.
Предузеђе је навепо да је посета пијацама у великом обиму умањена у односу на период пре
nандемије. Одређен број закупаца почео је да користи алтернативне канале продаје и Током
2021. године нису обнавјіали своје пословање на пијацама. Такође, из истих разлога, посета
лијацама током 2021. године од стране грађана Новог Сада у значајној мери је умањена. Поред
тога, пословање ЈКП ,,Тржница Нови Сад је у великој мери изложено изразито високој
конкуренцији од стране вејіиких трговинских ланаца, што се нарочито манифестовало током
периода примене епидемиоnошких мера, а последице се и дагње осећају. Изузев наведеног,
одређено умањење пословних прихода настало је и као последица примене Одлуке о
утврђивању мера олакшица корисницима услуга Јкп ,,Тржница Нови Сад број 02-31/6-1 од 16.
априла 2021. године, која се односи на умањење закуnа пословних простора, а која је донета
у
цињу олакшања неповоњне економске ситуације закупаца која је проузрокована радом у
условима епидемије заразне болести Covі d 19.
Средства за масу БРУТО І зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на
терет запосгіеног) планирана су у износу од 166.886.913,00 динара, а реализована су у износу
од I58.638.404,оодинара, односно 95,06% у односу на план.
Укуnан број запослених у Јавном комуналном предузећу ,,Тржница Нови Сад на дан
30.09.2021. године износи 180, од чега је 176 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на
одређено време.
Капиталне субвенције су у периоду 01.01. 30.09.2021. године планиране у износу од
34.894.750,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства
у износу од 28.433.440,00 динара.
-

У лериоду 01.01.- 30.09.2021. године средства за слонзорство реализована су у износу
од 600.000,00 динара. Средства за донације реализована су у износу од 900.000,00 динара.
Средства за репрезентацију реализована су у посматраном nериоду у износу од 479.480,00
динара. Средства за рекламу и пропаганду реализована су у износу од 1.017.846,00 динара.
Предузеће до краја ове пословне године неће реализовати додатна средства за спонзорство,
средства за донације и средства за репрезентацију.
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12. Назив предузећа: Јавно комvнално предvзеће Воцовод и канализација Нови Сац
Седиuпе: Нови Сад, Nlасарикова 17
Претежна делатност: 36.00 СКУПЈЂАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ
Матични број 08041083
ПИБ: 100237118
Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије
делатности јавног гіредузећа:
ЈкП Водовод и канализација Нови Сад регистровано је за обавњање следећих делатности:

-

скупњање, пречишћавање и дистрибуција воде,
укЈіањање отпадних вода,
изградња цевовода,
изградња хидротехничких објеката,
припремна градилишта,
поставњање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
друмски превоз терета,
рачунарско програмирање,
обрада података1 хостинг и сл.,
инжењерске делатности и техничко саветовање,
остале стручне, научне и техничке делатности
дејіатност ресторана и локретних угоститењских објеката,
оправке и бацарење мерних и контролних инструмената водомера,
оправке и одржавање елеіст-ричних машина, хидромашинске и eneіcі-po опреме1 цевовода
и осталих елејсі-ротехничких апарата и уређаја,
одржавање објеката за сакулј- ање, лречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење
отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отладних вода и чишћење септичких
јама,
испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста,
изградња кућних прикњучака водовода и канализације и извршење прикњучења,
израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи
инвестиционих објеката, које ће користити за обавњање своје делатности и стручни
надзор у току грађења објеката, односно извођења радова,
истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
одржавање сопственог возног парка и опреме,
инжењеринг,
сервисирање хидро-машинске опреме.
-

-

-

Програм пословања Јавног комуналног предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад,
донет је на 4. седници Надзорног одбора одржаној 27. новембра 2020. године и на њега је
Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-З/2020-405-ј од 18.
децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
,,Водовод и канализација Нови Сад број 4.3-11688/1 донета је на 17. седници Надзорног
одбора одржаној 14. маја 2021. године и на њу је Скупппина Града Новог Сада дала своју
сагласност Решењем број: 352-З/2021-185-ј од 26. маја 2021. године.
Образложење одступања:
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Укупни јіриходи остварени су у износу оД 2.078.381 хињада динара и мањи су од
планиравих за 8,96%.
У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 9а,78%, затим
следе остали приходи са 0,80% и финансијски приходи са учешћем од О,42%. У апсолутним
износима пословни приходи износе 2!053.073 хињада динара, остали приходи 16.572 хињада
динара и финансијски приходи 8.736 хињада динара.
Укупни расходи износе 2.205.005 хињада динара и у односу на планиране мањи су за
2,62%.
У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.148.685 хињада
динара или са 97,45%, затим следе финансијски расходи са износом од 35.945 хињада динара
или 1,63%, лорески расход периода у износу од 15.198 хињада динара или О,69% и остали
расходи са 5.177 хињада динара или 0,23%.
У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкоба зарада, накнада
зарада и остапих личних расхода са 37,07% или 796.56О хињада динара и трошкова
амортизације са 28,45% или 611.205 хињада динара.
Остварени нето губитак за трећи квартал 2О21. године износи 126.624 хињаде динара.
На остварени нето губитак у извештајном периоду утицало је више факі-ора. Наиме,
укупна дужина легалне водоводне мреже износи 996км са око 280км прикњучних цевовода
(50.000 прикњучака), као и око з5окм нелегално изграђене водоводне мреже са око lоокм
прикњучних цевовода (12.000 лрикњучака). Постојећа легална водоводна мрежа је 55%
изграђена од азбест-цемента (АЦ) и старија од 20 година (неки делови су старији, и до 50
година). дужина ове водоводне мреже је око 550км.
У лрвих девет месеци 2021. години пријавњено је око 900 кварова и недостатака на
водоводној мрежи, од чега око 400 хаварија на јавној површини. Све ово указује на дотрајалост
постојеhе легалне водоводне мреже и лотребу њеног појачаног одржавања, чиме се подиже
квалитет испоруке воде за пиће и смањују губици на водоводном систему.
Канализациони систем је изузетно сложен за одржавање и подразумева прање
канализационе мреже и колектора, прање сливника и сливничких прикЈЂучака, замена
оштећених рамова и nоклолаца шахтова и сливничких решетки, nрање базена црпних станица,
пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама u flІІOB,
санација или замена хаварисаних делова канализацоне мреже и прикњучака, уклањање
механичких препрека у кавализациној мрежи, прикњучцима и шахтовима, одгушења на мрежи,
гірикњучцима и шахтовима као и интервенције услед већих падавина. Укуnна дужина легалне
канализационе мреже и колејсгора износи 969км са око 250км прикњучних цевовода. Такође,
око 55% канализационе мреже је старије од 30 година, посебно у ужем градском подручју.
Такође, у последњих 6 година повећао се број црпних станица са 45 на 95 што изискује значајна
средства за одржавање истих, а предузеће је преузело на улравњање и одржавање и 3
новоизграђена ППОВ. Новоизграђени објекат НГЦІ, који је nуштен у функцију у децембру 2020.
године, врјiо је захтеван и комплексан за одржавање.
Приликом планирања прихода и расхода за 2021. годину, Предузеће је као највеће
приоритете одредиЈіо улагања у функционалност водоводне мреже и канализационе мреже, те
су расходи за ове намене значајно увећани.
Губитак који је исказан на крају трећег квартала 2021. године проистекао је пре свега
услед ловећаног улагања у трошкове производних услуга и нематеријалних трошкова, при чему
је у складу са тржишним условима дошло до пораста директних трошкова пословања (горива,
елеіпричне енергије, одржавања мреже и објеката за водоснабдевање, трошкова радне снаге,
услуга сервисирања возила и хлорних станица, nумпи и друге опреме), а што све није
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испраfіено реадизацијом приходне стране финансијског плана, при чему треба имати у виду да
су цене воде u ycrіyra одвођења отпадних вода неnромењене од 01.01 .2011. године.
Приказ кретања неких од трошкова у периоду 2011-2021. године:
1. трошкови електрична енергије у 2011. години су били 105 мигіиона динара, а 2021. године
ће износити близу 200 милиона динара;
2. трошкови горива у 2011. години су били 35 милиона динара, а 2021. години ће износити
близу 50 милиона динара;
3. материјајіни трошкови 2011. године су били 105 милиона динара, а 2021. године ће
износити близу 200 милиона динара, док ће за одржавање мреже и објеката бити утрошено
преко 250 милиона динара.
Такође, на умањење реалних лрихода Предузећа утичу и одлуке надлежних органа о
одобравању повлашћених цена воде за nоједине категорије потрошача (око 8.000 повлашћених
потрошача), лри чему гlредузеће редовно измирује обавезе по основу сервисирања зајма ЕИБа (за ове намене Предузеће је до краја Tpefі er квартала 2021. године по овом основу исллатило
укупно 147.024.131,20 динара).
Наведене околности довеле су до неуравнотежености прихода и расхода, што је
резултирало исказивањем губитка на крају трећег квартала 2021. године.
Укупан број запослених у Јавном комуналном лредузеfіу Водовод и канализација Нови
Сад на дан 30.09.2021. године износи 724, од чега је 708 лица запослено на неодређено време,
14 лица на одређено време, а 2 лица је на замени породиња, док је за период 01.01.2021.
30.09.2021. године планирано 737 запослених.
Позиција ,,Маса БРУТО ј Зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима
на терет запосленог), у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, реализована је у износу од
572.678.560,00 динара и представња остварење од 100,00% од лланираног износа за исти
лериод.

-

-

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2021.
30.09.2021. године реализоване у укупном износу од 332.903.795,30 динара и у односу на
планираних 570.000.000,00 динара износе 58,40%.

-

Реализација средстааа посебне намене у периоду 01.01.2021.
остваренаје на следећи начин:
-

-

-

-

30.09.2021. године

донације су реализоване у износу од 525.000,00 динара,
трошкови репрезентације реаттизовани у износу од 416.167,00 динара, и
трошкови рекјіаме и пропаганде реализовани у износу од 1.761.500,00 динара.

13. Назив предузећа: Јавно комvнално предvзеће ,,300хигијена и Ветерина Нови Сад
Нови Сад
Пословно име: Јавно комунално предузеће ,,300хигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад
Седиште: Кови Сад, Футошки пут 13
Претежна делатност: 7500-Ветеринарска делатност
Матични број: 08408777
ПИБ:1 00454644
Надлежно министарство; Министарство поњолривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије Управа за ветерину
-
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делатност Јавног комуналног предузећа ,,3оохигијена и бетерина Нови Сад Нови Сад је
дефинисана шифром 75!ОО-бетеринарска делатност, а обухвата: здравствену бригу и контролу
здравЈ-bа домаћих животиња и кућних nубимаца, коју обав.њају квагіификовани бетеринари у
територијај-п- о распоређеним пословним јединицама.
Програм пословања Јавног комунагіног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад
Нови Сад, донетје на 122. седници Надзорног одбора одржаној 24. новембра 2020. године и на
њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-312020-411-1 од
18. децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад број 02-283-1/2021 донета је на 126.
седници Надзорног одбора одржаној 3. фебруара 2021. године и на њу је Скупштина Града
Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-40-1 од 8. фебруара 2021. године.
Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног лредузећа 3оохигијена и ветерина
Нови Сад Нови Сад број 02-1451-2/2021 донетаје на 132. седници Надзорног одбора одржаној
10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем
број: 352-312021-175-1 од 26. маја 2021. године.
Образложење одстvпања:
Укупни прихоДи Предузећа, у периоду О1.01.2021.-30.09.2021. године, остварени су у
износу од 100.823 хињаде динара и мањи су од лланираних за 2,40%. У струјсгури укулних
прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,42%, а затим следе
остали приходи са 0,58%, док финансијских прихода у овом периоду није било.
Укупни расходи Предузећа, у периоду О1.01.2021.-30.09.2021. године, остварени су у
износу од 99.617 хилада динара, и мањи су од планираних за 084%. У структури укупних
расхода највеће учешће имају остварени посrіовни расходи, и оно износи 99,65%, а затим
спеди порески расход периода са 0,21 % и остали расходи са 0,14%, док финансијских расхода
у овом лериоду није било.
Нето добитак Предузећа, у периоду 01.О1.2021.-30.09.2021. године износи 1.206 хиnада
динара, докје за исти период планиран нето добитак у износу од 2.844 хињаде динара.
На дан 30.09.2021. године у Јавном комуналном предузећу ,,Зоохигијена и Ветерина
Нови Сад Нови Сад укупан број запослених је 39, од чега су 32 залосrіена на неодређено
време, а 7 запослено на одређено време.
У периоду 01.01.2021.-ЗО.09.2021. године планирана маса НЕТО зарада износи
22.495.336,44 динара, а реализација 21.550.933,27 динара, што је за 4,20% мање од плана.
Позиција Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на
терет запосленог), у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, реализована је у износу од
29.873.415,08 динара и представnа остварење од 97,15% планираног износа за исти период.
Превоз запослених на посао и са лосла за лериод О1.01.2021.-3О.09.2021. године је
планиран у износу од 1.050.000,00 динара, а реализован је у износу од 735.заз,82 динара, што
је за 29,96% мање од планираног износа.
У периоду О1.О1.2021.-3О.09.2021. године услуге из делатности су лланиране у износу од
102.250.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду лренета су
средства у износу од 95.915.291 ,О3 динара.
Калиталне субвенције планиране су за период 01.01.2021.-30.09.2021. године у износу
од 7.707.100,00 динара и закгњучно са 30.09.2021. године, из буџета Града Новог Сада пренета
су средства по основу капиталних субвенција у износу од 7.390.700,00 динара.

27
Од средстава за посебне намене, за репрезентацију реализована су средства у периоду
01 О1.2О21.-ЗО.09.2021. године у и3н0су од 22.680,00 динара. На позицији реклама и прогіаганда
у посматраном периоду реализована су средства у износу од 8.318,50 динара, док су на
ПОЗИЦИЈИ остало, реапизована средства у износу од 13.325,00 динара. На позицијама
спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске аіпивности нису планирана
средства.
14. Назив пре,цузећа: Јавно комvнално предузеће ,Чистоћа Нови Сад
Седиште: Нови Сад
Претежна Делатност: 381 1 сакуплање отпада који није опасан
Матични број: 08066531
ПИ : 101692087
Надлежно министарство: Министарство привреде
Претежна дегтатност Предузећа је:
38.11 Сакуплање отпада који није опасан.
Поред претежне делатности Предузеће обавј-та чишћење и санирање јавних површина
на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које
су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту
животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине, као искЈ- учиво право у складу са прописима којима се
уређују јавне набавке.
Поред горе наведених делатности Предузеће обавња и следеће делатности:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.12 Сакупњање опасног отпада,
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
39.00 Санација, рекугттивација и друге области управњања отпадом,
43.12 Припремна градилиіџта,
25.2 Производња метаnних цистерни, резервоара и контејнера,
25.6 Обрада и превлачење метала; Машинска обрада метала,
25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
47.99 Остала трговина на мало изван nродавница, тезги и пијаца,
49.41 друмски превоз терета,
52.10 Складиштење1 и
56.10 делатност ресторана и локретних угоститењских објеката.
Предузеће поред делатности обавња и следеће послове:

-

-

-

Складиштење и третман отлада укњучујући и надзор над тим лословима и бригу о
постројењима за управњање отпадом после затварања у складу са законом,
Транспорт отлада: утовар, превоз и истовар отпада1
Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази,
надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови,
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-

-

-

-

Травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење
површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном
саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа,
изграђене обале, неизграђено грађевинско земгbиште, сајмишта и пијаца, спортски и
забавни терени и плаже),
Остала трговина на велико типизираних посуда за сакупгbање отпада,
Споњна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
Услуге у споњнотрговинском промету,
Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона
продаја, и
Рекламирање производа и услуга nредузетника и правних лица.

Програм лословања Јавног комуналног nредузећа ,,ЧистоГіа Нови Сад, донет је на 3.
седници Надзорног одбора одржаној 25. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града
Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-312020-410-І од 18. децембра 2020.
године. Одлука о изменама Програма постіовања Јавног комуналног предузећа ,,Чистоћа Нови
Сад број 11/1 донета је на 11. седници Надзорног одбора одржаној 8. марта 2021. године и на
њује Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-86-ј од 5.
anpuna 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
,,Чистоћа Нови Сад број 14/6 донета је на 14. седници Надзорног одбора одржаној 28. алрила
2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 3523/2021-152-1 од 26. маја 2021. године.
Образложење одступања:
Укупни приходи остварени су у nериоду 01.01.2021. 30.09.2021. године износу од
у
1.306.998 хињада динара, што је за 3,22% мањи од планираних.
-

Пословни nриходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, у износу од
1.267.715 хињада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са
102,71%.
-

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу
од 6.610 хињада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени
са 88,1З%.
-

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу од
32.673 хињаде динара. У односу на nлан за исти nериод, остали приходи су остварени са
30,07%.
-

Укупни расходи остварени су у лериоду 01.01.2021. 30.09.2021. године у износу од
1.306.488 хињада динара, што је за 3,01 % мање од планираних.
-

Пословни расходи за период 01.01.2021. 30.09.2021. године реализовани су у висини
од 1.301.688 хињада динара. У односу на nлан за исти лериод, пословни расходи су остварени
са 97!51%.
-

Финансијски расходи у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године износе 2.736 хигbада
динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 121 ,6О%
-

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује ло фер вредности
кроз биланс успеха у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године износе 738 хињада динара. У
односу на план за исти период остварени су са 7,57%.
-
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Остали расходи у периоду 01.01 !2021.
а нису планирани за исти период.

-

30.09.2021. године износе 1.326 хилада динара,

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2021. 30.09.2021. године износи 510 хињада
динара. У односу на план за исти период остваренје са 14,73%.
-

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу Чистоћа Нови Сад на дан
30.09.2021. године је 476 запосгтених, од чега је 472 запослено на неодређено време, а 4
запослена на одређено време.
Позиција ,,Маса БРУТО l зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на
терет запосленог), у лериоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, реализована је у износу оД
381.291.347,60 динара што представња 98,46% планираног износа за исти период.
3акњучно са трећим Кварталом 2021. године за услуге из делатности планирана су
средства у износу од 174.950.000,00 динара, а лренето је из буџета Града Новог Сада
192.563.26544 динара у посматраном периоду.
за капиталне субвенције су у периоду 01.01.2021.
30.09.2021. године планирана
средства у износу оД 55.000.000,00 динара, а лренето је из буџета Града Новог Сада
29.991 .770,00 динара у nосматраном периоду.
У nериоду 01.01.2021. 30.09.2021. године, троіuкова за хуманитарне активности није
било. У истом периоду трошкови репрезентације реапизовани су у износу од 110.424,37 динара.
У извештајном периоду трошкова рекламе и nропаганде такође није било.
-

-

-

іV ЗАКЈЂУЧНА РАЗNIАТРАЊА И НАПОМНЕ
ЈКП ,,Гјаркинг
Нови Сад је остварило мање приходе у трећем кварталу.
Смањење прихода је утицало на реализацију пословних аfпивности, а самим тиМ и на динамику
плаћања преузетих обавеза и реализацију инвестиционих активности у трећем кварталу.
Предузеће ће настојати да настави стратегију стабиnног раста уз остварење уштеда
у
пословању и настојање да се настави континуирани раст путем увећања обима пружених
услуга и већом инвестиционом активношћу.
Јкп
Нови Сад је у извештајном лериоду остварило nозитиван финансијски
резултат пословања, уз знатне уштеде на трошковима произбодних услуга и осталих трошкова
и тиме наставио тренд стабилног пословања.
Јгсп ,,Нови Сад Нови Сад је у извештајном периоду испоштовало све законске рокове
за плаћања обавеза како nрема држаби (пореске обавезе) тако и nрема запосленим радницима,
док су обавезе nрема добавњачима и превозницима измириване у складу са могућностима
Предузећа услед смањења прихода условњеног пандемијом СОVІDІ 9 вируса. С обзиром да су
приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према добавњачима
на дан 30.09.2021. године износе 417.094.362,95 динара, од чега су обавезе у валуги
246.822.939,84 динара, а ван валуте 170.271.423,11 динара. На остварени губитак у
извештајном периоду је утицао лре свега мање остварени приход од продаје услуга оД
лланираног, због смањења броја корисника услуге превоза. Предузеће ће настојати да
придобије нове комитенте кориснике својих услуга, да утиче на ловећање прихода увођењем
система егтеfnронске наnлате возних карата, који nутницима знатно олакшава куnовину карте и
утиче на смањење броја путника који користе јавни превоз без купњене карте. Покренута је и
промотивна кампања са намером да се промовише куповина претплатних карата за запослене
грађане и могуће остварење полуста на број купњених карата. Предузеће је у сарадњи са
Саобраћајним факултетом из Новог Сада извршило детањну анализу рентабилности свих
.-
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Ћіинија у циЈ-bу оптимизације реда вожње и смањења Трошкова! Појачана је контрола пу-і-ника на
терену и контрола боловања запослених у цињу спречавања злоупотребе. Све наведене мере
спроводе се у цињу зауставњања тенденције пада прихода, односно његовог повећања.
Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад у периоду
01.01. 30.09.2021. године лословало са губитком у износу од 155.367 хињаде динара.
-

Епидемиопошке мере су допронеле умањеним приходима како по основу издавања
лосповног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања.
У поменутом периоду Јавно предузеће Спортски и пословни центар Војводина Нови
Сад је у сарадњи са оснивачем Градом Новим Садом, подржало мере помоћи привреди устед
пандемије вируса СОVІD-19 и у складу са датим мерама закупцима свих пословних простора
одобрило (Одлуком Надзорног одбора) попусте од 50% на износе закупнине за јануар, фебруар
и март месец, као и 50% полуста на износе закупнине за април, мај и јун месец закупцима који
обавњају угоститењску делатност и делатност туристичких агенција. и 30% попуста на износе
закупнине закупцима који обавњају угоститењску делатност и деііатност туристичких агенција
за леериод 01.07.31.12.2021. године.
Јавно предузеће ,,Урбанизам Нови Сад у посматраном периоду посгiовало са
добитком у износу од 28.660.000.000,00 динара. Остварени добитак је многоструко већи у
односу на планирани добитак од 673.000,00 динара.
Пословање предузећа је током трећег квартала 2021. године било усмерено на израду
просторно планске документације за лотребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу
износи 127.643.700,00 динара, а оприходовано је 23 (двадесет три) задатака из Програма
уређења грађевинског земњишта за 2021. годину, односно Уговора о изради просторно планске
документације и анекса 1,2,3,4 и 5 а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом
за грађевинско земњиште и инвестиције. У трећем кварталу 2021. године оприходовано је
76,61 % од укупно планираног прихода од оснивача за просторно планску документацију.
Предузеће је у трећем кварталу 2021. године завршило 8 (осам) уговорених задатка у
области просторно ппанске документације за инвеститоре, правна и физичка лица. Од
наведеног броја 7 (седам) уговора је закј-bучено у гіретходним годинама, а један је закњучен у
2021. години. за преостале уговоре из претходног периода, завршетак израде очекује се у
наредном периоду. Приход по овом основу износи 7.538.000,00 динара.
На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, у
току посматраног периода! склопњено је 14 (четрнаест) уговора за израду урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност
без обрачунатог пореза на додату вредност закгњучених уговора износи 12.912.000,00 динара.
Поред поспова на изради планске документације, предузеће је реализовало приходе од
израде урбанистичких услова за пројеіСговање, издавања информација о локацији, издавања
уверења о чињеницама садржаним у урбанистичкој докуметацији, израде пројеісга парцелације
и препарцелације, nројеката исправке границе суседних парцепа и друго. Приход по овом
основу износи 55.675.000,00 динара.
Остваривање планираних прихода и добити, као и повећање вредности основних
средстава и нематеријапне имовине, уз константну рационализацију трошкова, представњаће
приоритет функционисања јавног предузећа и у наредном периоду.
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Како се може видети из претходно наведеног, већина јавних комуналних предузећа и3
делокруга Градске управе за комуналне поспове је у трећем кварталу 2021. године пословала у
складу са усвојеним Програмима пословања. И поред ванредних околности које су настале
услед пандемије вируса covІ D 19, није било прекида у обавњању комуналне делатности за
које су наведена предузећа и основана и на тај начин су задовоњене потребе грађана. Јавно
комунално предузеће ,,Чистоћа Нови Сад, Јавно комунално предузеће Лисје Нови Сад, Јавно
комунално предузеће ,,зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад, ЈКП ,,Информатика Нови
Сад, Јавно комунално предузеће ,,Новосадска топлана Нови Сад, Јавно комунално предузеће
,,Градско зеленило Нови Сад и Јавно комунално лредузеће за одржавање стамбених и
пословних простора ,,Стан Нови Сад су у периодујануар септембар 2021. године остварили
позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-септембар 2021. године Јавно комунаіно
предузеће ,,Тржница Нови Сад и Јавно комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови
Сад остварила су негативан финансијски резултат.
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАдНОВИСАД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-333-јј
дана: 22. новембра 2021. године
НОВИСАД
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
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ЗБиРНч ШНКАЗ ПЛАНИРАШХ И РЕАЈГHЗОВАпиХ ПОКАЗАТЕЛА ЗА ПЕРИОд од 01.01. до 30.09.2021 ГОДИНЕ
000 динара

Табела 1

dw ЈК

бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
11
12
13
14

Јкп ппаркингсервис Нови Сад
Јкп Пуг Нови Сад
Јгсп Нови Сад Нови Сад
Јп Споргски и пословни центар Војводина
Јп Урбанизам Нови Сад
Јкп Стан Нови Сад
Јкп Градско зеленило Nови Сад
Јкп Информатика Нови Сад
Јкп Лисје Нови Сад
Јкп Новосадска тогілана Нови Сад
ЈКП Тржница Нови Сад
ЈКП Водовод и канализација Нови Сад
ЈКП Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови С
ЈКПЧистођа Нови Сад
-

т

4

%ј

н
lјtукУпно

РЕНУЕЛиКА СРЕИЈА
АУТОНОМнА rIOKPAJHHA ВОЈВОДинА
ГРАД нови САД
ГРАДСКОВЕЋЕ
Број: 352-З/2021-ЗЗЗ-H
дана: 22. новембра 2021. године
НОВИ САД

t
511.951
1.198.938
2.492.744
409.048
194.500
422.493
599.796
608650
551,922
6.853.850
342.175
2.283.000
103.300
1.350.435
і792Т8О2

498.235
1.077.683
2.223.940
259.735
191.423
353.335
548.185
554.041
505.873
6.660.531
325.630
2.078.381
100.823
1.306.998
і 6 6$4 В13

Пла
495.835
1.152.134
2.492.226
408.949
193.827
377.743
617.057
601.182
551.316
6.259.852
337.854
2.264.282
100.456
1.346.972
Ђ19 б8

451.619
910.160
2.456.517
415.102
162.757
343.571
529.576
521.296
501.163
6.359.265
345.650
2.205.005
99.617
1.306.488
1 6О7-786

еаа
46.616
142.395
-232.577
-155.367
28.666
9.764
18.609
32,745
4.710
301.266
-20.020
-126.624
1.206
510
708И 17 т
ј 899
16.116
31.804
518
99
673
44.750
-17.261
7.468
606
593.998
4.321
18.718
2.844
3.463

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЈЈАНИРАНпХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЈТА ЗА HЕРИОД оД ој.ој. до 30.09.2021. ГОДНјIЕ
000 динара

1аое;јі .
:

•

:-- бр 4
i

2
3
4
5
б

7
8
9

10
11
12
13
14

г

•.-,

-.

Јкп Паркинг сервис Нови Сад
Јкп Пуг Нови Сад
Јгсп Нови Сад Нсви Сад
ЈП Спортски и тіословни центар Војводина

гЈ

- -Реализација....? -Планј .
170.334
224
226
266.376
293
349
1.072.048
1.305
1.310
109.452
151
151

еализа ија
169.257
237.984
1.050.084
70.365

- Плакі
57.500
39.900
564.487
90.000

еализациЈа
1 5.973
19.976
4а3.685
0

30іО9.2О2-l.:
1 1 .692
0
1.856.181
14.201
0
228.750

Пла

ЈпУрбаниаамНовиСад
Јкп Стан Нови Сад

117
182

110
186

116.153
133.800

101.394
126.006

0
0

0
0

ЈКП Градско аеленило Нови Сад
ЈкпинформатикаНовиСад
ЈКП Лисје Нови Сад
јкП Ноеосадска топлана Нови Сад
Јкп Тржница Нови Сад
Јкп Водовод и канализација Нови Сад
ЈКП зоохигмјена и Ветерина Нови Сад Нови Сад
ЈКПчистоћаНовиСад
УкУпН

395
252

377
234

290.204
213.180

255.601
191.216

133.338
0

21.396
0

0
0

362.919
0
0

275

258

327
180
724
43
39
476
499
5 оба H4884 #
344
186
737

196.750

188.940

28.000

9.981

286.994
166.887
572.688
30.751
387.253
:4 О12&7О

276.347
158.638
572.679
29.873
381.291
3809 б75

0
34.895
570.000
7.707
55.000
58082-

0
28.433
332.904
7.391
29.992
94973i

Кредитна залуженост последњег даиа извепггајног периода

РЕГјУБЈІиКА СРБША
АУТОНОМНЛ rіOKPAJHHA ВОЈВОДHНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВБЋЕ
Број: 352-3/202 1-333-Н
Дана: 22. новембра 202 1. године
НОВИСАД

ГРАДОНАЧЕЈјпиК
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