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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  гРАдА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  упућује  
Вам  се  Годишњи  извештај  о  реализацији  Програма  за  обезбеђивање  услова  за  
несметано  одвијање  јавног  превоза  путника  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  - текуће  субвенције , са  
Образложењем  и  3акњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 34-2635/2022-
11 од  18. маја  2022. године, с  молбом  да  се  Годишњи  извештај  о  реализацији  
Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  одвијањејавног  превоза  гіутника  
Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  , Нови  Сад  за  2021. годину  - 
текуће  субвенције , уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
да  Скупштина  донесе  3акњучак  у  предложеном  тексту . 

ТАдОНАЧЕЛНИК  

ІТилоіи  Вучеііћ  



ГРАдОНАЧЕЛНИК  

Милош  Вучевић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада  број  11/19), поводоМ  разматрања  Годишњег  извештаја  о  
реализацији  Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  одвијање  јавног  
превоза  лутника  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,Нови  Сад , Нови  Сад  за  
2021. годину  - текуће  субвенције , Градско  веће  Града  Новог  Сада, на   139.  
седници  од   18.05.  2022. године  доноси  

ЗАКЊУЧАК  

І. Ha основу  члана  142. Послоѕника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скуnштине  Града  Новог  Сада  Годишњи  извештај  о  реализацији  
Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  одвијање  јавјіог  превоза  путника  
Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  Нови  Сад  за  2021. годину  - 
текуће  субвенције , који  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног  градског  саобраћајјјог  
предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  на  37. ванредној  седници  одржаној  18. априла  
2022. године  и  предлаже  се  Скугіштини  Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  
закњучи: 

,,Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Годишњи  извештај  о  реализацији  
ГІрограма  за  обезбеђивање  услова  за  Несметано  одвијање  јавног  превоза  путника  
Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  - 
текуће  субвенције  

11. за  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  Александар  Кравић , члан  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, а  за  повереника  Ђорђе  Басарић , в.д. начелника  Градске  управе  за  
саобраћај  и  путеве. 

РЕПУБЛИК , СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 34-2635/2022--ІІ  

дана: 18.05.2022.године  
НОВИ  САД  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

У  складу  са  тачком  4. Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  
одвијање  јавног  превоза  путника  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  
Сад , Нови  Сад  за  2021. годиНу  - текуће  субвенције  (,,сјіужбени  лист  Града  Новог  
•Сада , бр! 59/20, 24/21 и  58/21) Предузеће  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  
шестомесечни  и  годишњи  извештај  о  реализацији  Програма. 

На  основу  члана  39. тачка  34. Статута  Града  Новог  Сада  ( Сгіужбени  лист  
Града  Новог  Сада11, број  11/19) уређено  је  да  Скупштина  разматра  и  усваја  
годишње  извештаје  о  раду  јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  и  
друштава  капитала  за  обавгbање  делатности  од  општег  интереса  чији  је  оснивач  
Град  и  друге  извештаје  о  реализацији  планова  и  програма . 

У  оквиру  Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  одвијање  јавног  
превоза  путника  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  Нови  Сад , Нови  Сад  за  
2021. годину  - текуће  субвенције  планирана  су  средства  за  набавку  горива  у  
износу  од  798.000.000,00 динара  из  текућих  субвенција  из  буџета  Града  Новог  
Сада  за  2021. годину. 

У  извештајном  периоду, Предузеће  је  набавило  3.769.041 литру  Евро  
дизеrіа  и  2!990.122,53 кг  компримованог  природног  гаса  у  укупној  вредности  од  
804.920.066,54 динара. Пренете  обавезе  Предузећа  за  гориво  за  2020. годину  
износиле  су  156!372.374,57 динара, односно  укупне  обавезе  за  гориво  за  2021. 
годину, по  оба  наведена  основа, износе  961.292.441,11 динара. 

Пренете  обавезе  за  гориво  из  2020. године  Предузеће  је  измирило  у  2021. 
години  из  сопствених  средстава  у  износу  од  84.146.521,06 динара! Обавезе  за  
гориво  набавrbено  у  2021! години  измирене  су  у  износу  од  764!625.928,78 динара, 
тако  да  неизмирене  обавезе  за  гориво  у  2021. години  износе  укупно  
112.519.991,27 динара. 

Табела  1: Обавезе  и  измирење  обавеза  за  гооиво  у  2021 години  
Елементи  Обавезе  и  измирење  обавеза  за  

гориво  на  дан  31.12.2021. године  
Обавезе  за  набавњено  гориво  за  2020. 
годину  156.372.374,57 
Обавезе  за  набавњено  гориво  у  2021. 
години  804.920.066,54 

УКУПНЕ  ОБАВЕЗЕ  У  2021. годиНи  961.292.441,11 
Измирене  обавезе  за  гориво  набавrbено  
у 2020. години  84.146.521,06 
Измирене  обавезе  за  гориво  набавrbено  
у 2021. години  764.625.928,78 
УКУПНО  ИЗМИРЕНЕ  ОБАВЕЗЕ  848.772.449,84 



.д. НАЧЕЛНИКА  
орђе  Басарић  

Обавезе  за  гориво  на  дан  31.12.2021. 
године  112.519.991,27 

  

Гориво  набав.њено  у  извештајном  периоду  делом  је  плаћено  сопственим  
средствима  Предузећа , а  делом  из  средстава  буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. 
гоДину  - текућих  субвенција . У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. 
гоДину  пренето  је  на  рачун  Предузећа  798.000.000,00 динара. Од  наведених  
средстава  Предузеће  је  измирило  део  обавеза  за  гориво  набав.њено  у  2021. 
години  у  износу  од  764.625.928,78 динара, док  је  преосталих  33.374.071,22 динара  
искористило  у  јануару  2022. године  за  измирење  обавеза  за  гориво  набав.њено  у  
2021. години . Структуру  средстава  са  којима  су  измириване  обавезе  Предузећа  за  
гориво  чини  90,09% буџетских  средства  и  9,91% сопствених  средстава  Предузећа . 

Табела  2: Струісгуоа  средстава  са  којима  су  измирене  обавезе  за  гориво  у  2021. гоДини  
Елементи  Износ  у  динарима  % учешћа  

Сопствена  средства  Предузећа  84.146.521 ,06 9,91 

Средства  из  буџета  Града  Новог  
Сада  за  2021. годину  - текуће  
•субвенције  

764.625.928,78 90,09 

Измирене  обавезе  за  гориво  848.772.449,84 100,00 

На  основу  изнетог  предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  усвоји  
Годишњи  извештај  о  реализацији  Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  
одвијање  јавног  превоза  путника  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  
Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  - текуће  субвенције . 



На  основу  члана  34. став  1. тачка  29. СтатутаЈГСП  ,,Нови  Сад , Нови  Са,ц  бр. 10134 оД  
26. 1 О!20 16. године, Надзорни  одбор  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  
Сад , Нови  Сад  на  37. ванредној  седници  одржаној  18.04.2022 године, доноси  

одлуку  

1. Усваја  се  Годишњи  извештај  о  реализацији  Програма  за  обезбеђивање  услова  за  
несметано  одвијањејавног  превоза  путника  Јавног  градског  саобраhајног  предузећа  
,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  - текуће  субвенције . 

2. Акт  из  тачке  1. Ове  одлуке  доставити  стручнкм  службама  Скупштине  Града  Новог  
Сада. 

ЈГСП  ,,НОВИ  САд , НоВи  САД  
НАДЗОРНИ  ОДБОР  
Број : 142/2022 
18.04.2022. године  

ПРЕДСЕДНИК  НдЗQРНОГ  ОДБОРА  

Славен  Мановић, јипјјіжењер  саобраћаја  



ЈГСП  «НоВи  САД» 

гоДишњи  ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈІI 
ПРОГРАМА  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  услоВА  зл  НЕСМЕТАНО  ОДВИЈАЊЕ  
ЈАВНОГ  ПРЕВОЗА  пУТНИКА  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  САОБРАЋАЈНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  «ноВи  слд», НОВИ  САД  ЗА  2021. ГОдиНу  - ТЕКУЋЕ  

СУБВЕНЦИЈЕ  

НОВИ  САд, април  2022. ГОДИНЕ  



У  Програму  за  Јбезбеђивање  услова  за  несметано  одвијање  јавнг  •превоза  путника  
Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  - 
текуће  субвенције  (,,Службени  лист  Града  Новог број  59/2020, 24/2021 и  
58/2021) планирана  су  средства  за  набавку  горива  у  износу  од  798.000.000,00 динара  
из  текућих  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. годину . За  периодјануар  
дсцембар  202 1. године  из  средстава  буџета  Града  Новог  Сада  за  202 1 годину  пренет  
је  на  рачун  предузећа  износ  од  798.000.000,00 динара. 

За  плаhање  обавеза  за  гориво  у  периоду  од  01.01. до  31.12.2021 године, Предузећеје  
потрошило  764.625.928,78 динара  од  укупно  уплаhеног  износа  на  име  текућих  
субвенција  у  износу  од  798.000.000,00 динара. Обавезе  за  набавлено  гориво  у  
202 1 .години  у  износу  од  33 .374.07 1,22 динара  Предузеће  је  измирило  у  јануару  
2022.године  

У  извештајном  периоду, а  према  књиговодственим  подацима, Предузеће  је  набавило  
3.769.041 литара  евро  дизела  и  2.990.122,53 килограма  природног  компримованог  гаса  
и  за  то  је  имало  обавезу  у  износу  од  804.920.066,54 динара. Такође, пренсте  обавезе  за  
гориво  из  2020. године  су  износиле  156.372.374,57 динара, тако  да  су  укупне  обавезе  
за  евро  дизел  и  природни  компримовани  гас  у  2021. годинн  по  оба  наведена  основа  
износиле  961.292.441,11 динара. 
Пренете  обавезе  за  гориво  из  2020. године  измирене  су  у  износу  од  84.146.521,06 
динара  у  202 1. години  из  сопствених  средстава  Предузећа. 

Обавезе  за  гориво  набав.њено  у  периоду  јалуар-децембар  2021. године  измирене  су  у  
износу  од  764.625.928,78 дннара  од  чега  је  507.797.843,44 динара  утрошено  за  
плаћање  обавеза  за  набав.њени  евро  днзел, а  256.828.085,34 динара  је  утрошено  за  
плаhање  обавеза  за  природни  компрнмовани  гас  - цнГ. 
Преосталн  износ  обавеза  за  набав.њено  гориво  у  2021.годинн  у  нзносу  од  33.374.071,22 
динара, од  чега  29.533.989,76 за  компримоваии  гас  и  3.840.081,46 динара  заевро  дизел  
Предузеће  је  нзмирило  у  јануару  2022.године . 

Табела  1: Обавезе  и  плаhање  за  гориво  набавњено  у  перuоду  јануар  - децембар  2021. 
године, као  и  пренете  обавезе  за  гориво  набав.њено  у  2020. години  

Рсл  

Елементи  
Обавезе  и  плаћања  

за  гориво  надал  31.12.2021. године  

1. Пренете  обавезе  за  горuво  из  2020. 
године  

59.402.247,37 евро  дизел  
96.970.127.20 ЦНГ  
156.372.374,57 укупио  

2. Обавезе  за  набав.њено горнво  у  
периодујануар  - децембар  2021. године  

518.557.991,44 евро  дизел  
286.362.075.10 цНГ  
804.920.066,54 укупно  

І  УКУГШЕ  ОБАВЕЗЕ  ЗА  ГОРИВО  У  961.292.441,11 • 

2021.ГОДИНИ (1+2) 
1. Измирене  обавезе  за  горнво  из  2020. 
године  

59.402.247,37 евро  дизел  
24.744.273.69 ЦНГ  
84.146.521,06 укупно  



2. Измирене обаезе за гориво  
набавњено  у  периоду  јануар децембар  
202 1. године  

507.797.843,44 евро  дизел  
25б.828.08534 цНг  
764.625.928,78 укупно  

H УКУHНЕ  ОБАВЕЗЕ  ЗА  ГОРИВО  848.772.449,84 
ИЗМИРЕНЕ  У  2021. ГОДиВИ  (1 + 2) . 

Обавезе  за  гориво  на  дан  31.12.2021. 10.760.148,00 евро  дизел  
године  101.759.84327 ЦНГ  

112.519.991,27 укупно  
Од  тога  
- обавезе  у  валути  на  дан  31.12.2021. 
године  40.294.137,76 
- обавезе  ван  валуте  на  дан  31.12.2021. 
године  72.225.853,5 1 

Из  текућих  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  у  периоду  од  
01.01. до  3 1.12.2021. године  уплаћено  је  на  рачун  Предузећа  798.000.000,00 динара  од  
чега  је  764.625.928,78 динара  употребњено  за  плаhање  обавеза  за  набавњено  гориво, 
докје  преостали  део  у  износу  од  33.374.071,22 динара  искоришћен  за  плаћање  обавеза  
за  набавњено  гориво  у  јаuуару  2022.године  Део  бавеза  за  гориво  набавњено  у  2020. 
години  у  износу  од  84.146.521,06 динара  измиреuоје  из  сопствених  средстава. 

Табела  2: Структура  средстава  којима  су  измиреі-іе  обавезе  за  гориво  у  периоду  
јануар-децембар  202 1. године  

Еліиептн  Износ  у  динарима  % учешhа  
Сопствена  средства  84.146.521,06 9,91% 
Средства из буџета  
Града Новог Сада за  

7Gq.625.928,78 90,09% 

2021. годину  
Измирене обавезе за  
гориво  

848.772.449,84 100% 

Јавно  градско  саобраhајно  предузеће  ,,Нови  Сад  Нови  Сад  је  у  извеііітајном  периоду  
доставило  фактуре  и  изводе  подрачуна  о  плаhању  горива  средствима  добијеuим  из  
буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  Градској  управи  за  саобраhај  и  путеве  Нови  
Сад. 

диРЕКТQР, 
- . / 

- MЅc Иван  Рдојичић  
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