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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  ајпивности  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  202 1. годину  за  период  
јануар-децембар  2021. године, са  Образложењем  и  3ак.њучком  Градског  већа  
Града  Новог  Сада  број : 34-2636/2022-јј  од  18. маја  2022. године, с  молбом  да  се  
Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  за  периодјануар -
децембар  202 1. године, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
и  да  Скупштина  донесе  Зак.њучак  у  предложеном  тексту. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Mwіouі  Вучевић  



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  пист  
Града  Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Извештаја  о  реализацији  
Програма  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузеhа  
Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  за  период  јануар-децембар  2021. године, 
Градско  веће  Града  Новог  Сада, на   139.  седници  од   1805.  2022. године  
до  н  оси  

ЗАКЊУЧАК  

ј . На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,ј-јови  Сад , 
Нови  Сад  за  2021. годину  за  период  јануар-децембар  2021. године, који  је  усвојио  
Надзорни  одбор  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  на  
37. ванредној  седници  одржаној  18. априла  2021. године  и  предлаже  се  
Скупштини  Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  закњучи: 

,,Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , 
Нови  Сад  за  2021. Годину  за  периодјануар -децембар  2021. године. 

11. 3а  представника  предпагача  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. 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД Милош  Вучевић  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОг  САдА . :. • 

Број: 34-2636/2022--ІІ  
дана: 18. 05. 2022.године  
НОВИ  САд  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

У  складу  са  чланом  8. Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  (,Службени  лисТ  
Града  Новог  Сада , бр. 59/20, 23/21 и  45/21), Предузеће  подноси  Скупштини  Града  
Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  извештај  о  реализацији  Програма . 

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

Носилац  инвестиционих  ајсгивности  предвиђених  Програмом  је  Јавно  градско  
саобраћајно  предузеће  Нови  Сад , Нови  Сад. Надзор  над  спровођењем  Програма  
инвестиционих  ајсгивности  Предузећа  врши  Градска  управа  за  саобраhај  и  путеве. 

У  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  
Нови  Сад  Нови  Сад  за  2021. годину, пгјанирана  су  средства  у  укупном  износу  од  

100.486,600,00 динара  из  капиталних  субвенција  буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. 
годину. Програмом  је  планирана  замена  киосака  на  одлазним  перонима  Међумесне  
аутобуске  станице  и  терминалу  у  Шафариковој  улици  (10 комада) у  вредности  од  
10.800.000,00 динара  (са  пдв-ом), изградња  дотіазних  перона  на  Међумесној  аутобуској  
станици  (8 комада) у  вредности  од  6.000.000,00 динара  (са  пдв-ом), санација  и  
реконструкција  моторног  и  лимарског  одеrtења  (прва  фаза) у  вредности  од  
29.768.000,00 динара  (са  пдв-ом), набавка  валидатора  (350 комада) у  вредности  од  
32.919.600,00 динара  (без  пдв-а), израда  канала  са  подовима  у  халама  у  вредности  од  
18.000.000,00 динара  (без  пдв-а) и  реконструкција  тоалета  за  кориснике  услуга  са  
изградњом  кабине  за  особе  са  посебним  потребама  на  Аутобуској  станици  у  вредности  
од  2.999.000,00 динара  (без  пдв-а). 

Табела  1. Преглед  реализованих  инвестиционих  активности  на  дан  31.12.2021. године  
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замена  киосака  на  
одлазним  перонима  
Међумесне  аутобуске  
станице  и  терминалу  у  
Шафариковој  улици  (10 
комада) 

10.800.00000 
(са  пдв-ом) 

1О!789.920,ОО  
(са  пдв-ом) 

99,91 

2 

Изградња  долазних  
перона  на  Међумесној  
аутобуској  станици  (В  
комада) 

6.000.000,00 
(са  пдв-ом) 

б.000!000,О0 
(без  пдв-а) 

100,00 

Санација  и  
реконструкција  моторног  
и  лимарског  одегbења  
(прва  фаза) 

29,768.000,00 
(са  пдв-ом) 

27.567.486,90 
(без  пдв-а) 

92,61 



4 
Набавка  валидатора  (350 
комада) 

32919.600,00 
(без  пдв-а) 

32.886!000,ОО  
(без  пдв-а) 

99,90 

Канали  са  подовима  у  
халама  

18.000.000,00 
(без  пдв-а) 

ів.оооооо,оо  
(без  пдв-а) 

100,00 

б  

Реконструкција  тоалета  
за  кориснике  услуга  са  
изградњом  кабине  за  
особе  са  посебним  
потребама  на  Аутобуској  
стани  ци  

2.999.000,00 
(без  пдв-а) 

2.895.162,26 
(без  пдв-а) 

96,54 

WіW 

Замена  киосака  на  одлазним  перонима  Међvмесне  аутобvске  станице  и  терминалv 
у  Шафариковој  упици  10 комада)  

Јгсп  ,,Нови  Сад  Нови  Сад  зактучило  је  уговор  за  замену  киосака  на  одлазним  
перонима  Међумесне  аутобуске  станице  и  терминалу  у  Шафариковој  улици  са  
добавњачем  Интергранл  доо  Бачко  добро  Поње  у  укупној  вредности  од  10189.920,00 
динара  са  пдв-ом. Након  замене  десет  киосака  Предузећу  су  пренета  средства  из  
капиталних  субвенција  буџета  Града  Ново  Сада  у  наведеном  износу! 

Изградња  долазних  перона  на  Мећvмесној  аутобvској  станици  (8 комада ) 

ЈгСп  ,,Нови  Сад  Нови  Сад  закњучигіо  је  уговор  за  изградњу  долазних  перона  на  
Међумесној  аутобуској  станици  6. децембра  2021. године  са  групом  понуђача , коју  чине  
Петро  монтдоо  Нови  Сад, u Fіnіѕh deai doo Београд  у  укупној  вредности  од  8.459.115,00 
динара  без  пдв-а. Из  буџета  Града  Предузећу  је  пренето  6.000.000,00 динара, док  је  
2.459!115,О0 динара  Предузеће  обезбедило  из  сопствених  средстава . долазни  перони  
су  изграђени  у  фебруару  2022. године. 

Санација  и  реконструкциіа  моторног  и  лимарског  одегења  (прва  фаза   

За  реализацију  ове  инвестиционе  аи-ивности  Предузеће  је  спровело  поступак  
набавке  и  закњучило  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Сопрго  doo Нови  Сад, GP 
Gradіtelj NЅ  doo Novі  Ѕad u Conpro M doo Нови  Сад  у  вредности  од  24.569.887,00 динара. 
С  обзирон  да  се  указала  потреба  за  додатним  не  гіредвиђеним  радовима, закњучен  је  
Анекс  уговора  у  вредности  од  2.997.599,90 динара. Након  завршетка  радова  Предузећу  
је  пренето  из  буџета  Града  Новог  Сада  27.567.486,90 динара  без  пдв-а. 

Набввка  валидатора  

За  набавку  валидатора  Предузеће  је  закњучило  уговор  са  добавњачем  BUЅ  Logі c 
doo Пожаревац  у  вредности  оД  32.886.000,00 динара  без  пдв-а. Након  испоруке  350 
комада  валидатора  у  децембру  2021. године,  Предузећу  су  пренета  средства  из  буџета  
Града  у  уговореној  вредности . 



Канали  са  подовима  у  халама  

За  реализацију  ове  инвестиционе  ајпивности  предузеће  је  спровело  постугіак  
набавке  и  закгучило  уговор  са  гіонуђачем  Madera іnduѕtrіaі  floorіng doo Жабагb у  
вредности  оД  17.840.020,00 динара  без  пдв-а. С  обзиром  да  се  указала  потреба  за  
додатним  не  гіредвиђеним  радовима, закњучен  је  Анекс  уговора  у  вредности  од  
2.676.003,00 динара  без  пдв-а. Након  завршетка  радова  Предузећу  је  пренето  из  буџета  
Града  Новог  Сада  18.000.000,00 динара  без  пдв-а, док  је  преосталих  2.516.023,00 
динара  обезбедило  Предузеће  из  сопствених  средстава . 

Реконстрvкција  тоалета  за  кориснике  vcnvra ca изградњом  кабике  за  особе  са   
посебним  потребама  на  Аутобvској  станици   

Предузеће  је  закњучило  уговор  за  реконструкцију  тоалета  са  понуђачем  Prі vredno 
dгutvо  za proіzvodnju. promet і  uѕiuge Yotex doo y вредности  од  2.895.16226 динара  без  
пдв-а. Реконструкција  тоалета  је  завршена  у  априлу  2021. године  након  чега  су  
Предузећу  пренета  средстава  из  буџета  Града  у  наведеном  износу. 

Чланом  3. став  2. Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  ЈгсП  Нови  Сад  
Нови  Сад  за  2021 .годину  утврђено  је  да  ће  се  средства  за  плаћање  пореза  на  додату  
вредност  за  реализацију  инвестиционих  активности  планираних  Програмом , након  
реализације  поступака  јавних  набавки , користити  за  реализацију  капиталних  расхода  
Предузећа . У  складу  са  наведеним  Предузеће  је  средства  у  износу  од  1.798.320,00 
динара, колико  је  пренето  из  буџета  Града  на  име  пореза  приликом  реализације  
инвестиционе  активности  3амена  киосака  на  одлазним  перонима  Међумесне  аутобуске  
станице  и  терминалу  у  Шафариковој  улици  (10 комада), утрошило  за  инвестицију  
канапи  са  подовима  у  халама . 

На  основу  изнетог  предгіаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  усвоји  Извештај  
о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2021. годину  за  период  јануар-децембар  2021. 
године. 



На  основу  члапа  34. став  1. тачка  29. Статута  ЈГСП  ,,Нови Новн  Сад  бр. 10134 од  
26.10.2016 године, Надзорни  одбор  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  
Сад  Нови  Сад  на  37. ванредној  седници  одржаној  18.04.2022 годиј-іе, доноси  

одлУкУ  

1. Усваја  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  О2 1. годину  за  период  
јануар  - децембар  2021. године. 

2. Акт  из  тачке  1. ове  одлуке  доставити  стручним  службама  Скујјштине  Града  Новог  
Сада. 

ЈГСП  ,,НОВИ  САД , НОВИ  САД  
НАДЗОРНИ  ОДВОР  
Број: 143/2022 
18.04.2022. године  

ПРЕДСЕДНИК  Іј4$џзОРНОГ  ОДБОРА  

Славен  Мановић ,4 л. инжењер  саобраћаја  



ЈГСП  <ІІОВИ  САД» 

ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЈШ3АЦЈИ  
ЛРОГРАМА  ІјНВЕСТіIЦИОHИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  

САОБРАЋАЈНОГ  ЛРЕДУЗЕЋА  ,,НоВи  САД , нови  слд  ЗА  2021. ГОДІШУ  
ЗА  ПЕРИОД  ЈАЛУАР-ДЕЦЕМБАР  2021. ГОДИИЕ  

НОВИ  САД, април  2022. године  



У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови Нови  Сад  за  202 1. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  
бр. 59/2020, 23/2021 и  45/2021) планирана  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  
укупном  износу  од  100.486.600,00 динара  и  то: за  замену  киосака  на  одназним  перонима  
Међумесне  аутобуске  станице  и  терминалу  у  Шафариковој  улици  (10 
комада)10.800.000,0О  динара  са  ПДВ-ом, за  изградњу  долазних  перона  на  Међумесној  
аутобуској  станици  (5 комада) 6.000.000,00 динара  са  ПДВ-ом, за  санацију  и  
реконструкцију  моторног  и  лимарског  оделења  (прва  фаза) 29.768.000,00 динара  са  
ПДВ-ом, за  набавку  валидатора  32.919.600,00 динара  без  ПДВ-а, за  каиале  са  подовима  
у  халама  18.000.000,00 динара  без  ПДВ-а, за  реконструкцију  тоалета  за  кориснике  услуга  
са  изградњом  кабине  за  особе  са  посебним  потребама  на  Аутобуској  станици  
2.999.000,00 динара  без  ПДВ-а. 

Замена  киосака  на  одлазним  перонима  Међумссне  аутобуске  станице  и  терминалу  
у  Шафариковој  улици  

Јавно  градско  саобраhајно  предузеће  спровело  је  отворени  поступах  јавне  набавке  
3амена  кносака  на  одлазним  перонима  аутобуске  стаuице  и  терминалима  у  Шафариковој  
улици, ЈН  број  26/21. Понуду  је  доставио  једаu понуђач  ИНТЕРГРАНД  д.о.о., Мармала  
Тита  61, 21465 Бачхо  добро  Поње. Предузеће  је  донелу  Одлуку  о  додели  уговора  број  
4048 даиа  17.05.2021.године. ЈгСП  ,,Нови  Сад  заклучилоје  уговор  о  набавци  добара  - 
Замена  киосака  на  одлазним  перонима  аутобуске  станице  и  терминаЈгима  у  Шафариковој  
улици  са  понуђачем  ИНТЕРГРАНд  д.о.о. дана  25.05.2021.године, број  уговора  4346. По  
завршетку  радова, а  на  основу  рачуна  број  R-5/1972, ЈГСП  ,,Нови  Сад  извршило  је  
плаћање  у  изuосу  од  10.789.920,00 динара  са  ПДВ-ом. Средства  од  ПДВ-а  у  износу  
1 .798.320,00 утрошена  су  за  додатне  радове  ua инвестицији  реконструкција  тоалета  за  
запослене  на  Аутобуској  станици . 

Рекоиструкција  тоалета  за  кориснике  услуга  са  изградњом  кабине  за  особе  са  
лосебним  потребама  на  Аутобуској  станици. 

Јавно  градско  саобраћано  предузеће  је  потписало  уговор  са  понуђачем  PRІVREDNO 
DRU ТУО  ZA PROIZVODNJU, PROMET I UЅLUGE YOTEX DOO. Вредност  понуде  је  
2.895. 162,26 динара. Са  понуђачем  је  18.06.202 1 .године  заклучен  уговор  број  5 18 1 за  
извођење  радова  на  реконструкцији  тоалета  за  кориснике  услуга  са  изградњом  кабине  за  
особе  са  посебним  потребама  на  Аутобуској  станици  са  роком  испоруке  45 дана. Извођач  
радова  уведен  је  у  посао  28.06.2021.године. Извођач  је  завршио  радове  дана  
03.08.2021.годuне  што  је  констатовано  3аписником  комисије  по  уговору  о  
реконструкцијн  тоалета  за  кориснике  услуга  са  изградњом  кабиuе  за  особе  са  посебним  
nотребама  на  Аутобуској  станици. Плаћање  по  рачуну  број  5/21U у  вредности  од  
2.895. 162,26 дuнара  Предузеће  је  извршuло  дана  20.09.202 1 .године. 



Каналіі  са  подовима  у  халама  

Јавно  градско  саобраћајно  предузеће  спровело  је  отворени  поступак  јавне  набавке  - 
Каиали  са  подовима  у  халама  іH 57/21. Понуду  је  јіослао  гіонуђач  MADERA 

rNDUЅTRIAL FLOORING DOO ZABALJ из  Жабња. Вредност  понуде  је  17.840.020,00 

динара. Предузеће  је  25.08.2021.године  донело  Одлуку  о  додели  уговора  број  7359. Са  
повуђачем  је  27.08.2021.године  закњучен  уговор  број  7420 за  извођење  радова  на  
салацији  канала  са  подовима  у  халама. Са  роком  испоруке  од  од  дана  потписивања  
уговора. Извођач  радова  је  уведен  у  посао  02.09.2021 .године. По  првој  привременој  
ситуадији  наш  деловодни  број  8562 од  06. 10.202 1 .године  извођачу  радова  уплаhено  је  
2.760.553,67 динара. По  другој  привременој  ситуацији  наш  деловідни  број  R-5/2758 од  
16.11.2021.године  извођачу  радова  уплаћено  је  2.701.762,02 динара. По  трећој  
привременој  ситуацији  наш  деловодни  број  R-5/2961 од  07.12.2021.године  извођачу  
радова  уплаhено  је  б. 1 89. 107,30 динара. Након  завршетка  радова  по  окончаној  ситуацији  
R-4/3944 од  2 1 . 12.202 1 .године  средствима  из  буџета  Града  Новог  Сада  извођачу  радова  
уплаhено  је  6.348.577,01 динара. На  име  вишка  радова  из  сопствених  средстава  
Предузеће  је  платило  извођачу  радова  2.516.023,00.динара. Анекс  уговор  закњучен  је  
даиа  17 12 2021. године, предмет  уговора  је  заведен  код  Наручиоца  под  деловодним  
бројем  7420. Током  реализације  уговора  указала  се  потреба  за  извођењем  радова  који  су  
премашили  уговорену  количину  чија  је  укупна  вредност  2.676.003 ,оО  динара. 

Набавка  валидатора  

Поступакјавне  набавке  објавњен  је  12.08.2021.године, а  рок  за  поднојлење  понуда  био  
је  16.09.2021. године. На  позив  се  јавио  поиуђач  BUЅ  LOGІC 000, Светосавска  24, 

Пожаревад . Вредност  понуде  је  32.886.000,00 динара  односно  39.463.200,00 динара  са  
ПДВ-ом. Са  понуђачем  је  04.10.2021.годuне  закњучен  уговор  број  8486 за  набавку  
валидатора  са  роком  испоруке  три  месеца  од  даuа  nотписивања  уговора. Након  испоруке  
набавњених  валидатора , а  по  рачуну  R-4/40 14 од  24. 12.202 1 .годuне  Предузеће  је  
uзвршнло  плаћање  у  износу  од  32.886.000,00 динара  без  ГІДВ-а. 

Изградња  долазних  перона  на  Међумесној  аутобуској  станици  (5 комада) 

Јавно  градско  саобраћајно  предузеће  спровело  је  поступак  јавне  набавке  радова  - 

Изградња  долазних  nерона  на  Међумесној  аутобуској  стаuuци, ЈН  број  82/2 1. На  познв  
се  јавила  група  понуђача  у  саставу  PETRO MONT DOO NOVI ЅAD, Лазе  Лазаревића  и  
FINІЅH DЕАL DOO BEOGRAD, Војислава  Илића  12, 11000 Београд. Предузеће  је  
23.11.2021.године  донело  0длуку  о  додели  уговора  број  9924. Уговор  између  ЈГСП  
Нови  Сад  и  групе  понуђача  PETRO MONT DOO NOVІ  ЅAD u FINIЅH DЕАL DOO 

BEOGRAD закњучен  је  06. 12.2021.године, број  уговора  10398. Предузеће  је  за  наведену  
инвестицију  добило  6.000.000,00 динара  уз  буџета  Града  Новог  Сада  што  је  и  уnлаћено  
извођачу  радова  на  име  аванса  по  предрачуну  број  R-4/3900. На  име  вишка  радова  
Предузеће  је  из  сопствених  средстава  пдатило  извођачу  радова  2.459.115,00 дuнара. 

Вредност  уговора  износилаје  8.459.115,00 динара  без  ПДВ-а. 



Санација  и  реконструкција  моторног  и  лимарског  оделења  

Јавно  градско  саобраћајно  предузеће  сгіровело  је  отворени  поступак  јавне  набавке  - 

Савација  и  реконструкција  моторног  и  іимарског  одењења  ЈН  5 1/2 1. Понуду  је  послала  
група  понуђача  CONPRO DOO NOVІ  ЅAD, Стевана  !vlокрањца  10, 21000 Нови  Сад, ор  
GRADІTELJ NЅ  DOO NOVІ  ЅAD, Руменачки  пут  2, 21000 Нови  Сад  u CONPRO M DOO, 

Стевана  Мокрањца  10, 2 1000 1-јови  Сад. Предузеће  је  29.07.202 1.године  донело  Одгіуку  
о  додели  уговора  број  6508. Уговор  између  ЈГСП  ,,ј-Іови  Сад  и  групе  понуђача  у  саставу  
CONPRO DOO NOVJ ЅAD, GP GRADITELJ NЅ  DOO NOVІ  ЅAD u CONPRO M DOO 

заклучен  је  09.082021.године, број  уговора  6833.Уговорена  вредност  износи  
24.569.887,00 динара. без  ПДВ-а. односно  29.483.864,40 динара  са  ПДВ-ом. Обзиром  да  
се  указала  потреба  за  додатним  радовима, Предузеће  је  заклучил0 анекс  уговора  са  
извођачем  радова  20. 12.202 1 .годинс  број  анекса  10843. Вредност  додатних  радова  износи  
2.997.599,90 динара  без  ПДВ-а. Како  се  према  закону  о  ПДВ-у  на  грађевинске  радове  не  
обрачунава  ПДВ  укупна  вредност  изведених  радова  износи  27.567.486,90 динара, цітоје  
и  ііренето  цредузећу  из  Буuета  града. 

Члаиом  3. став  2. Одлуке  о  Програму  инвестиционих  ахтивности  ЈГСП  ,,Нови Нови  
Сад  за  202 1 .годину  утврђено  је  да  ће  се  средства  за  плаћање  пореза  на  додату  вредност  
за  реализацију  инвестиционих  акгивности  плаиираиих  Програмом , нахон  реализације  
лоступака  јавних  набавки, користити  за  реализацију  капиталних  расхода  Предузећа. У  
складу  са  наведеним  Предузеће  је  средства  у  износу  од  1.798.320,00 динара, колико  је  
пренето  из  буџета  Града  на  име  пореза, утрошило  за  инвестицију  реконструкција  тоалета  
за  запосјіене  на  Аутобуској  станици . 

дИРЕКОР, 

МЅс  1јваwРадојиић  
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