
На  осНову  члана  28. став  3. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службсни  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  ХХјІј  седници  од  23. децембра  
202 1. године , доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022. ГОДИНУ  КОЈЕ  
СПРОВОДИ  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО  - ПРАВНЕ  

ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  инвестиционих  активности  за  2022. годину  које  
спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско  правне  послове  Града  Новог  Сада  (у  далем  
тексту : Програм), који  чини  саставни  део  ове  одлуке . 

Члан  2. 

Програм  обухвата  инвестиционе  активности  које  се  односе  на  изградњу  и  капитално  
одржавање  зграда  и  објеката, пројектно  планирање  и  набавку  машина  и  опреме, у  функцији  620 - 
Развој  заједнице . 

Зграде  и  објекти  обухваћени  Програмом , а  који  су  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, су  
објекти  од  посебног  значаја. 

Члан  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  у  укупном  износу  од  1.776.049,650,00 динара , и  то  из  извора  финансирања  01 
Опјпти  приходи  и  примања  буџета  у  укугјном  износу  од  1.291.549.650,00 динара, извора  
финансирања  07 - Трансфера  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  430.000.000,00 динара, 
извора  финансирања  13 - Нераспоређени  винјак  прихода  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  
19.000.000,00 динара, извора  финансирања  15 - Неутрошена  средства  донација, помоћи  и  
трансфера  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  35.500.000,00 динара. 

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

- Програм  15: Опіnте  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  Пројекта : 
Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  3.500.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01, а  за  Пројекат : Изградња  објекта  за  потребе  ватрогасаца  у  Футогу  у  
укупном  износу  од  30.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  1 1: Социјална  и  дечија  запјтита, односно  за  реализацију  Пројекта : Обезбеђење  
простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  јо.000,000,00 динара  из  извора  
ф  инансирања  0 1. 
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- Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укупНом  износу  од  885.767.650,00 динар, 
односно  за  реализацију  Пројекта : Реконструкција  и  доградња  објекта  Мађарског  културног  
центра , у  укупном  износу  од  44.320.400,00 динара  из  извора  финансирања  01, Пројекта : 
Реконструкција  КУД  Буковац  у  укупном  износу  од  6.500.000,00 динара  из  извора  финансирања  
01, Пројекта : Инвестициони  радови  на  дечијем  културном  центру  у  укупном  износу  од  
1. 115.000,00 динара  из  извора  финансирања  0 1, Пројекта : Инвестициони  радови  на  дому  културе  
у  Лединцима  у  укупном  износу  од  20,000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, Пројскта : 
Европска  престоница  културе, у  укупном  износу  од  813.832.250,00 динара, који  се  састоји  из  
извора  финансирања  01 - 383.832.250,00 динара  и  извора  финансирања  07 - 430.000.000,00 
динара . 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине , односно  за  реализацију  програмске  активности : 
Функционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  200.046.000,00 динара  из  
извора  финансирања  0 1. 

- Програм  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  програмске  активности : 
Унапређење  привредног  и  инвестицио iiог  амбијента  у  укупном  износу  од  92,500.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 79.000.000,00 динара, извора  финансирања  13 - 13.500.000,00 динара, за  
фина iјсирање  Пројекта : Изградња  објекта  у  Радничкој  32 у  укупном  износу  од  60.266.000,00 
динара  из  извора  финансирања  01 - 24.766.000,00 динара  и  извора  финансирања  15 
35.500.000,00 динара. 

- Програм  12: Здравствена  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: Изградња  објекта  
дома  здравла  на  Лдицама  у  укупном  износу  од  7.000.000,00 динара, и  то  из  извора  финансирања  
o і  - l .500.000,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 5.500.000,00 динара. 

- Програм  8: Предшколско  васпитање , одкосво  за  реализацију  Пројекта : Изграді bа  вртића  у  
населу  Сајлово  у  укупном  износу  од  201.085.000,00 динара  из  извора  финансирања  0, Пројекта : 
Изградња  вртића  у  Ветернику  у  укупном  износу  од  2 ј 5.885.000,00 динара  из  извора  фиііансирања  
01 и  Пројекта : Изградња  вртића  у  Мише  димитријевића  у  укупном  износу  од  70.000.000,00 
динара  из  извора  финансирања  01, 

Члал  4. 

Градска  управа  за  имонину  и  имовинско -правне  послове  (у  даем  тексту: Градска  управа) 
реализује  Програм  у  складу  са  прописима  који  уређујујавну  својину  ијавне  набавке . 

Члаіі  5. 

Градска  управа  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  годишњи  извештај  о  реализацији  
Програма . 

Градска  управа  дужна  је  да, на  захтев  Градоначелника  Града  Новог  Сада, достави  
периодични  извештај  о  реализацији  Програма . 
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Члан  б. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада11 , а  примењиваће  се  од  1. јануара  2022. године! 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 40-5/202 1-202 1-1 
23. децембар  202L године  
НОВИ  САД  

Председница  

МЅсЈелена  Nlаринковић  Радомировић  



ПРОГРАМ  
ИИВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022 ГОдиНУ  КОЈЕ  СПРОВОДИ  ГРАДСКА  
УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  у  укупном  извосу  од  1.776.049.650,00 динара, и  то  из  извора  фивансирања  01 
Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  1.29L549.650,00 динара, извора  
финансирања  07 - Трансфера  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  430.000.000,00 динара, 
извора  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  
19.000.000,00 динара, извора  финансирања  15 -. Неутрошена  средства  донација, помоћи  и  
трансфера  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  35.500.000,00 динара  и  распоређују  се  по  
следећим  намснама : 

РЕ  НАЗИВПРОЈFЈКТА  
ПЛАНИРАНА  
СРЕДСТВА  
(у  динари Nіа) 

3.420.000,00 1.  Инвестиционо  одржавање  објекта  МЗ  Буковцу  

2.  Изградња  објекта  за  потребе  ватрогасаца  у  Футогу  29.300.000,00 

3.  Изградња  објекта  дома  пензионера  у  Лединцима  9.770.000,00 

4.  Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  центра  43.000.000,00 

5.  Реконструкција  КУД  Буковац  6.300,000,00 

6.  Инвестициони  радови  на  дечјем  културном  центру  1.000.000,00 

7.  Инвестициони  радови  на  дому  културе  у  Лединцима  1 9.540.000,00 

8.  Европска  престоница  културе  795.750.000,00 

9 
Реконструкција  трибина  и  подтрибинског  простора, трафо  
станица  и  друго  на  стадиону  у  Руменачкој  152 ! 

195 000 000 00 
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Капитално одржавање зграда и објеката - Градска кућа, 
Позорипіни трг 6, Жарка Зрењанина 2, Тврђава, Арсе  
Теодоровића  1 1, Школска  3, Трг  Младенаца  7, Булевар  Михајла  
Пупиназ  идруги  

42 500 000 00 
! • 

1 1. Пројектно - техничка  документација  84.579.650,00 

12.  Административна  опрема  4.000.000,00 

13.  Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  1.000.000,00 
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14. Изградња  објекта  у  Радничкој  32 57.000.000,00 

1 5. Изградња  објеката  дома  здравња  на  Адицама  6.500.000,00 

!б. Изградња  вртићау  насењу  Сајлово  I96.500.ООQОО  

ј 7. Изградња  вртићау  Ветервику  212.500.000,00 

! 8. Изrрадња  вртића  у  Мише  димитријевића  68.390.000,00 
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