
На  основу  члана  94. став  1 Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
РС  бр . 72/09, 1/09 -испр, б4/0 - одлука  УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука  УС, 50/13 - 

одлука  УС, 98/13 - одлука  УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и  52/21), 
а  у  вези  са  Правилником  о  садржини , поступку  и  начину  доношења  програма  уређивања  
грађевинског  земњишта  (,,Службени  гласник  РС  број  27/15) и  члана  39. тачка  27. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада, на  ХХУI седници  од  29. априла  2022. године , доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  допуНи  ОДЛУКЕ  О  НРОГРАМУ  

УРЕЂИВАЊА  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЈБИШТА  ЗА  2022. ГодинУ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  уређивања  грађевинског  земњишта  за  2022. годину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  58/21), у  члану  3. ст. 1. и  2. мењају  се  и  гласе: 

,,За  реализацију  Програма  планирају  се  средства  у  укупном  износу  од  
8.385.351.063,00 динара, и  то  према  изворима  прихода: 

Средства  из  буџста  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту: ЕуІ,іет) 

Општи  приходи  и  примања  буі.іета  
(од  чега  56.500.000,00 динара  
представла  средства  од  новчаних  
казни  за  nрекршаје  предвиђене  
прописима  о  безбедности  саобраћаја  
на  путевима) 

2. Трансфери  од  других  нивоа  власти  

з . Гlримања  од  продаје  нефинавсијске  
имовине  

Нераспоређени  вишак  прихода  и  
примања  из  ранијих  година  (од  чега  
10.864.000,00 динара  представ.ња  
неутрошена  средства  од  вовчаних  
казни  за  прекрілаје  предвиђене  
прописима  о  безбедности  саобраћаја  
на  путевима) 

Неутрошеаа  средства  трансфера  од  
других  нивоа  власти  

6. Примања  од  домаћих  задуживања  

УКУГГНО : 

4. 

5, 

4.223.344.224,00 динара  

137500.000,00 динара  

2.500.000.000,00 динара  

1.156.736.738,00 динара  

67.770.101,00 динара  

300.000.000,00 динара  

8.385.351.063,00 дилара  
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Средства  из  става  1. овог  члана  распоређују  се  на: 

Радове  на  припремању  землишта  1.281.075.666,00 динара  

11
Радове  на  комуналном  опремању 

 6.593.010.397,00 динара  
земњишта  

Јн  
Трошкове  реализације  
инвестиција  и  извршења  судсј(их  
одлука  

511.265.000,00 динара  

8.385.351.063,00 диНара . 

Члан  2. 

У  Програму  уређивања  грађевинског  земњишта  за  2022. годину, у  0делку: А. 
,,ПРОГРАМ  УРЕЋІ IВАЊА  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЈЂИШТА  ЗА  2022. ГОДИНУ 1 , у  делу: 
І  ,,РАДОВИ  НА  ПРИПРЕМАЊУ  ЗЕМЈЂИШТА ,  износ: l?11010756660011  замењује  се  
износом : 111  .281.075.666,00. 

У  тачки  2. ,,ПРИБАВЈЂАЊЕ  ЗЕМЈЂИШТА , износ: 837.763.000,00, замењује  се  
износом : ІІ  1.017.763 .000,00. 

У  подтачки  2!1 .,,РЕШАВАЊЕ  ИМОВИНСКО -ПРАВНИХ  ОДНОСА 1 , износ: 
76 1.001.000,00, замењује  се  износом : 1194  1.00 1 .000,00. 

У  делу  11 ,,РАДОВИ  НА  КОМУНАЛНОМ  ОПРЕМАЊУ  ЗЕМЈЂИШТА , износ : 
6.565.510.397,00, замењује  се  износом: 6593010397,00. 

У  тачки  4. ,,ОПРЕМАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЈЂИШТА  износ : 
303989830100 замењује  се  износом : 3.067!398.301,00. 

У  подтачки  4.1 ,,ЛІ4НИЈСКО  ОПРЕМАЊЕ , износ : замењује  се  
износом: 2.790.083.301,00. 

У  делу  УКУПНО  износ: 8.177.851.063,00, замењује  се  износом : 
8.385.351.063,00. 

Уделу: I ,РАдОВИ  НА  ПРИПРЕМАЊУ  ЗЕМЈЂИШТА , износ: 1.1О1.075.666,00, 
замењујс  се  износом : 1.28 1.075.666,00. 

У  тачки  2. ,,ПРИБАВЈЂАЊЕ  ЗЕМЈЂИШТА , износ: 837.763.000,00, замењује  се  
износом : l .017.763.000,00. 

У  подтачки  2.1. ,,РЕШАВАЊЕ  ИМОВИНСКО -ПРАВНИХ  ОДНОСА , износ : 
76 1.00 1.000,00, замењује  се  износом : 94 1.00 1.000,00. 

У  делу  Іі  ,,РАДОВИ  НА  КОМУНАЛНОМ  ОПРЕМАЊУ  ЗБМЈЂИШТА 1 , износ : 
6.565.510.397,00, замењује  се  износом : ІІб .593.ОјО.397,ОО? І . 
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У  тачки  4, ,,ОПРЕМАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЈБИШТА  износ : 
3.039.898.30 1,00, замењује  се  износом : 3.067.398301,00. 

У  подтачки  4.1 ,,ЛИНИЈСКО  ОПРЕМАЊЕ , износ: 12.762.583.301,ООІІ ,  замењује  се  
износом : 2790.083 .30 1,00. 

После  речи: 
,,БУЛЕВАР  ЏАРА  ЛАЗАРА  
- Техничка  документација , 

додаје  се  нова  алинеја  која  гласи : 
,,- Техничка  документација  - Покрајински  секретаријат  за  енертетику , 

грађевинарство  и  саобраћај , а  речи: 

,,НАСТАВАК  РАДОВА  ПО  УГОВОРУ  
- Техничка  документација , брињу  се. 

У  делу  УКУПНО  износ : 8.177.851.063,00, замеі bује  се  износом : 
8.38535 .063,00 .  

У  одењку : Б.ЗБИРНИ  ПРЕГЛЕДИ  РАДОВА  НА  КОМУНАЛНОМ  ОПРЕМАЊУ  
ЗЕМ.ЊИШТА , у  тачки  1. Преглед  радова  према  начину  коришћења  услуга  за  све  групе  
локација  у  подтачки  4. износ: 3.039.898.301,00, замењује  се  износом : 
3.067.398.301,00, а  износ: 2.669.569.301,00, замењује  се  износом : 2.697.069.301,00. 

У  делу  УКУПНО  износ: 6.565.510.397,001, замењује  се  износом : 
h65930039700п  

У  Тачки  2. Преглед  радова  према  начину  коришћења  услуга , у  подтачки  2. износ : 
4.999.479.777,00, замењује  се  износом : 5.026.979.777,00, а  износ : 3.968.145.236,00, 
замењује  се  износом : 3.995.645.236,00. 

У  делу  УКУПНО  износ: 6.565.510.397,00, замењује  се  износом : 
1 І 6.593.010. 397,00 І .  

У  Тачки  3. Претлед  радова  према  функционалном  рангу  одговарају hих  делова  
комуналних  система , износ: 4.620.329.888,00, замењује  се  износом : 4.647.829.888,001, а  
износ: 3.059.207.351,00, замењује  се  износом: 3.086.707.35,00. 

У  делу  уКУПНо  износ: 6.565.510.397,00, замењује  се  износом : 
6.593.010.397,00. 



едседниц - 
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Члан  З. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавивања  у  1 Службеном  
листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број  021-7/2022-5 19-3-1 
29. април  2022. године  
НОВИ  САД  MЅc Ј~ја  Маринковић  Радомировић  
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