
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 352- 1/2022-2 12-11 
Дана: 18. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупіuтине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  
на  изградњи  система  зајавно  узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. 

годину, са  Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 3 52-

1/2022-212-11 од  18.јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  измепама  
Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  
узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, уврсти  у  дневни  ред  
седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  
предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Ми,wш  Вучевиh 



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционик  активности  на  изградњи  система  за  јавно  узбуњивање  на  
територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  147. 
седници  одржавој  18. јуна  2022. године, Доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  на  изградњи  система  зајавно  узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлухе  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  узбуњивање  на  
територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  
да  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  Здравко  Јелушић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  
за  повереника  Зоран  Станојевић , в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2022-2 12-јј  
дана:18.јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Munoіu Вучевиh 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-976-Vјјј  
17. јун  2022. године  
нОВи  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  измени  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  
узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  

Поводом  вашег  дописа  број  111-352-1/22-212 од  13. јуна  2022. 
године, којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  измену  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  
узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, 
обавештавамо  вас  да  је  Градска  управа  за  финансије  размотрила  
предметни  материјал  из  оквира  своје  надпежности  и  нема  примедби  на  
укупно  планирана  средства  за  реализацију  Програма  у  износу  од  
14.400.000,00 динара, имајући  у  Виду  да  је  исти  износ  средстава  за  ову  
намену  ппаниран  и  Нацртом  одлуке  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. 
годину, а  с  обзиром  на  Изјаву  о  неутралним  финансијским  ефектима  акта, у  
тачки  7. приложеног  Обрасца  ПФЕ, Градска  управа  за  финансије  сагласна  је  
да  се  предметни  материјал  упути  у  дању  процедуру. 



ЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОІ(РАјИНА  ВОЈВОДИЈ-ІА  
ГРАД  HOBH САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
рој: ХVІ-0 І 2-01/2022-294 

7. ун  2022. године  
НОГИ  САД  

Ј  НОВОГ  САДА. 

!пЕДмЕТ; Миuнење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  

активности  на  изградњи  система  зајавно  узбуњивање  на  територији  Града  

Новог  Сада  за  2022. годину  

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  

о  ГЊограу  инестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  узбуњивање  на  

тариторЛи  Ггјада  Новог  Сада  за  2022. годину. 

Градска  управа  за  nponuce нема  примедби  на  Нацрт  одлуке . 

Вд  НАЧЕЛНИЦЕ  
37аоревћ  



ПРЕДЛОГ! 

На  основу  члана  39. тачка  70. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), а  у  вези  са  чланом  96. став  2. закона  о  смањењу  ризика  од  
катастрофа  и  управњању  ванредним  ситуацијама  (,,Службени  гласник  РС , број  87/18), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  од 2022. године  доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  

ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  
СИСТЕNIА  ЗА  ЈАВНО  УЗБУЊИВАЊЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА  НОВОГ  САДА  ЗА  2022. ГОдиНУ  

Члан  1. 
У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  

узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  годину  (0лужбени  лист  
Града  Новог  Сада , број  57/21) члан  3. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  3. 
за  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  

2022. годину  у  износу  од  14.400.000,00 динара . 

Члан  2. 
Програм  инвестиционих  активности  на  изградњи  система  за  јавно  узбуњивање  на  

територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  годину, који  чини  саставни  део  ове  одлуке, 
мења  се  и  гласи : 

,,ПРОГРАN1 ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  
СИСТЕМА  ЗА  ЈАВНО  УЗБУЊИВАЊЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ЗА  2022. ГОДИНУ  
- удинарима - 

Број  
позиције  ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  ВРЕдНОСТ  

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  система  за  
јавно  узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  (са  
исходовањем дозвола , услова и др.) - наставак  
реализације  обавеза  

14.400.000,00 

УКУПНО: 14.400.000,00 

Члан  3. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредногдана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  на  изградњи  система  за  јавно  узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину, садржан  је  у  члану  39. тачка  70. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  96. став  2. 3акона  о  смањењу  ризика  
од  катастрофа  и  улравњању  ванредним  ситуацијама  (,,Службени  гласник  РС , број  87/18). 

Чланом  39. тачка  70. Статута  Града  Новог  Сада  прописано  је, између  осталог, да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , уређује  област  смањења  ризика  од  
катастрофа  и  управњање  ванредним  ситуацијама  и  организацију  и  функционисање  
цивилне  заштите  на  територији  Града  Новог  Сада, док  је  чланом  96. став  2. 3акона  о  
смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  ванредним  ситуацијама  лрописано  да  
набавку, поставњање  и  одржавање  сирена  обезбеђује  јединица  локалне  самоуправе , а  
врши  се  у  сктіаду  са  лроценом  ризика, акустичком  студијом , техничким  нормативима  и  
упутствима  за  одржавање  и  другим  прописима  и  општим  актима. 

Предлогом  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  
изградњи  система  за  јавно  узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  
укупно  планирана  финансијска  средства  за  реализацију  Програма  увећана  су  са  
10.080.000,00 динара  на  14.400.000,00 динара. 

Наиме, укулно  планирана  средства  за  реализацију  наведене  инвестиционе  
активности  износе  14.400.000,00 динара )  од  чега  је  износ  од  4.320.000,00 динара  био  
планиран  у  2021. години , а  остатак  у  2022. години  као  наставак  реализације  обавеза , али  
како  је  у  2021. години  у  два  наврата  био  покренут  поступак  јавне  набавке  за  израду  
пројектне  документације  за  изградњу  система  за  јавно  узбуњивање  на  територији  Града  
Новог  Сада  који  је  у  оба  наврата  обуставњен , јер  није  пристигла  ни  једна  понуда, 
планирана  средства  нису  реализована , те  је  нереализована  средства  из  2021. године  у  
износу  од  4.320.000,00 динара  потребно  планирати  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. 
годину. 

Предлогом  одлуке  утврђено  је  да  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  
објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , а  због  неопходности  реализације  
П  ро  гра  ма. 

На  основу  напред  наведеног , предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  
Одлуку  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  система  
за  јавно  узбуњивање  на  територији  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, у  предложеном  
тексту . 

А  Ч  Е  Л  Н  И  К  А  
рН  Станојееић  



ПРЕГЛЕД  ОдРЕдАА  ОДЛУКЕ  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИционИх  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  СИСТЕМА  ЗА  ЈАВНО  УЗБУЊИВАЊЕ  НА  ТЕРИТОРИји  ГРАДА  НОВОг  САДА  ЗА  2022. ГОдИНу  КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Члан  3. 
За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  у  износу  од  10.О8О.000,оо  динара . 

ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  СИСТЕМА  ЗА  ЈАВНО  УЗБУЊИВАЊЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  НОВоГ  САдА  
ЗА  2022. ГОДИНУ  

Број  
пози  ц  ије   ПРОГРАМСКА  ПоЗициЈА  

- удинарима - 

ВРЕДНОСТ  
Израда  гіројектне  документације  за  изградњу  система  за  јавно  узбуњивање  на  Територији  Града  Новог  Сада  (са  исхоДовањеМ дозвола , услова и др.) - Наставак  

 реапизације  обавеза  
Іо.Оао.ооо,оо  

УКУПНО: 10.080.000,оо  
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