
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 352-1!2022-203-јј  
дана: 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТШІЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  ајсгивности  
и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,3оохигијена  и  Ветерина  
Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину, са  Образложењем  и  Закњучком  Градског  
већа  Града  Новог  Сада  број : 352-1/2022-203-11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  
да  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  
и  услуга  из  делатности  Јаві-јог  комуналног  предузећа  ,,Зоохигијена  и  Ветерина  
Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Мидош  Вучевић  



На  основу  члаиа  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  
предузећа  Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину, Градско  веће  
Града  Новог  Сада, на  147. седници  одржаној  18. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

ј. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  Зоохигијена  и  
Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину! 

11. На  основу  члаuа  142. Пословника  Скулштине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  
предузећа  Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину  и  предлаже  
Скуnштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скујіштине  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 : 352-1/2022-203-11 
дана: 1 8. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДОІ{АЧЕЛНИК  

Милош  Вучввић  



РЕГЈУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нОви  с  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-983-VјІј  
17. јун  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  
комуналног  предузеhа  3оохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  
Нови  Сад  за  2022. годину  

Поводом  вашег  дописа  број  јјј -352-1/22-203 од  13. јуна  2022. 
године, којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  
комуналног  предузећа  3оохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  
2022. годину, обавештавамо  вас  да  је  Градска  управа  за  финансије  
размотрила  предметни  материјагі  из  оквира  своје  надтіежности  и  
констатовала  да  су  укупна  средства  за  реализацију  овог  програма  у  износу  
од  156.000.000,0О  динара, од  чега  13.000.000,О0 динара  за  капиталне  
субвенције  и  143.000.000,О0 динара  за  услуге  из  делатности , ппанирана  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  улрава  за  финансије  сагласна  је  да  се  предметни  
материјал  улути  у  дању  процедуру . 



РЕПУБЛI4КА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГјОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Брсј  Хуј-012-О1/2022-283 

б. уН  2022. године  
НОВИ  САД  

ГАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАдА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕ i: Мишење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  

активности  и  услуга  из  делатности  јавног  комуналног  предузећа  

Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину  

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  

Протаму  ипвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  

: о uгијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину. 

Градска  управа  за  прописе  иема  примедби  ііa Нацрт  одлуке. 

Вд  НАЧЕЛНИЦЕ  
3ора  Ђорђевић  



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  11/19), Скугіштина  Града  Новог  Сада, на седници  оД 2022. године, доноси  

°длуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  И  УСЛУГА  

ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
,,ЗООХИГИЈЕНА  И  ВFТЕРИНА  НОВИ  САД  нОВИ  САД  

ЗА  2022. ГОДИНУ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  ајсгивности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад 1  Нови  Сад  за  2022. годину  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  57/21), члан  2. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  2. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  
у  износу  од  156.000.000,00 динара , и  то  за: 

- КАПИТАЛКЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  аісrивности) у  износу  од  13.000.000,оодинара , и  
- УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  у  износу  од  143.000.000,00 динара.. 

Члан  2. 

Г]рограм  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  
зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину, који  је  саставни  део  ове  одлуке, мења  
се  и  гласи: 

,,ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  И  УСЛУГА  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  300ХИГИЈЕНА  И  ВЕТЕРИНА  НОВИ  САД1  НОВИ  САД  
ЗА  2022. ГодинУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

Број
• 

 
позиције  ГјРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  ВРЕДНОСТ  

1.  
Набавка  и  поставГbање  контејнера  павигњонског  типа  на  постојећу  
ветеринарску  амбуланту  на  Футошком  путу  13, Нови  Сад  - 11 фаза, 
хируршки  део  

5.500.000,00 

2.  Набавка  опреме  за  ветеринарске  амбуланте  2.000.000,00 

з• 
Израда  пројекта  и  развођење  инсталације  анестетичких  гасова  и  
кисеоника  у  ветеринарским  амбулантама  1.600.ООО,О0 

4. 
Набавка  специјализоване  врсте  пода  за  боксове  за  смештај  животиња  
у  Г]рихватилишту , са  поставrbањем  - 11! фаза  3.900.000,00 

УКУПНО: 13.000.000,00 
агіомена : Финансијске  вредности  позиција  Инвестиіјионих  активности  су  изражене  без  ПДВ-а. 



УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

Број •  п  ози  ц  ије  НАЗИВ  ПОЗИЦИЈЕ  Вредност  

1788 Хватање  и  превоз  паса  и  мачака  До  гірихватилишта  9.369.460,00 

3558 3брињавање  напуштених  паса  и  мачака  у  прихватилишту  33.488.050,00 

1791 Одржавање  прихватилишта  13.687.940,00 
1792 Контрола  и  смањење  лопулације  напуштених  паса  и  мачака  9919.52000 
1793 Нешкодњиво  уклањање  лешева  животиња  са  јавних  површина  16.613.20000 
1794 збрињавање  отпада  животињског  порекЈ-іа  3.999.81000 
491 Опсервација  паса  и  мачака  на  беснило  779.83000 
177і  Пружање  прве  помоћи  повређеним  наnуштеним  животињама  13.325.185,00 
492 Хирушке  интервенције  коД  повређених  напуштених  животиња  24.072.005,00 

495 Обдукција  угинугіих  животиња  и  токсиколошки  преглед  угинулих  
животиња  1.795.695,00 

496 Ванредни  и  интервентни  радови  у  вези  заразних  болести  животиња  88.600,00 
497 Карантин  и  лрихватилиште  за  остале  животиње  17.95500 

3559 дијагностика , превентива  и  лечење  Dіrofііarіje іmmіtіѕ  (срчани  црв) и  
других  зооноза  5 432.500,00 

3560 
Превентива  и  заштита  паса , мачака  и  животне  средине  од  заразних  
болести  3.142.750,00 

3561 Имиџинг  методе  (ртг  и  ултразвук) и  лабораторијска  дијагностика  7.267.500,00 

- 
УКУПНО: 143.000.000,00 

апомена: Финансијске  вредности  позиција  Услуга  из  делатности  су  изражене  са  пдвом. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

Вредност  
ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  13.000.000,00 
УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  143.000.000,00 

УКУПНО : 156.000.000,00 

Члан  З. 

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



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доноііјење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  и  услуга  и3 делатности  Јавног  комуналног  предузећа  3оохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  
Нови  Сад  за  2022. годину , садржан  је  у  члану  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  
са  законом , доноси  програме  инвестиционих  активности  за  јавна  комунална  предузећа  и  друштва  
капитала  за  обавј-bање  делатности  од  олштег  интереса , чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

Одлуку  о  изменама  Програма  инвестиционих  аіпивности  и  услуга  из  делатности  Јавног  
комуналног  предузећа  зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад1  Нови  Сад  за  2022. годину  утврдио  је  
Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  Зоохигијена  и  Ветерина  Кови  Сад  Нови  Сад, на  
155. седници  одржаној  2. јуна  2022. године. 

Предлогом  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  
делатности  Јавног  комуналног  предузећа  Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. 
годину  укупно  планирана  финансијска  средства  за  реализацију  Програма  увећана  су  са  
152.000.000,00 динара  на  156.000.000,00 динара. 

У  Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину , у  делу  ,,УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТКОСТИ , 
укупна  планирана  финансијска  средства  увећана  су  са  139.000000,00 динара  на  143.000.000,00 
динара , а  уједно  је  извршена  и  прерасподела  средстава  по  позицијама  Програма , и  то: 

- [lозиција  1788 Хватање  и  превоз  паса  и  мачака  до  прихватилишта , износ  планираних  средстава  
увећава  се  за  788.960,00 динара  и  износи  9.369.460,00 динара ; 

- гlозиција  3558 Збрињавање  напуштених  паса  и  мачака  у  прихватилишту , износ  планираних  
средстава  увећава  се  за  2.800.005,00 динара  и  износи  33.488.050,00 динара; 

- Позиција  1792 Контрола  и  смањење  популације  напуштених  паса  и  мачака , износ  планираних  
средстава  увећава  се  за  661.300,00 динара  и  износи  9.919.520,00 динара; 

- Позиција  491 Опсервација  паса  и  мачака  на  беснило , износ  планираних  средстава  увећава  се  за  
222.810,0одинара  и  износи  779.830,о0 динара; 

- Позиција  1771 Пружање  прве  ломоћи  повређеним  напуштеним  животињама , износ  планираних  
средстава  увећава  се  за  666.260,оодинара  и  износи  13.325.185,оодинара ; 

- Позиција  492 Хирушке  интервенције  код  повређених  напуштених  животиња , износ  планираних  
средстава  увећава  се  за  2.006.000,00 динара  и  износи  24.072.005,00 динара; 

- Позиција  495 Обдукција  угинулих  животиња  и  токсиколошки  преглед  угинулих  животиња , износ  
планираних  средстава  увећава  се  за  327.600,00 динара  и  износи  1.795.695,00 динара; 

- Позиција  497 Карантин  и  nрихватилиште  за  остале  животиње , износ  планираних  средстава  
увећава  се  за  1.315,0одинара  и  износи  17.955,оодинара ; 

- Позиција  3559 дијагностика , превентива  и  лечење  Dјгоfјјаге  іmmі tіѕ  (срчани  црв) и  других  зооноза , 
износ  планираних  средстава  увећава  се  за  207.500,00 динара  и  износи  5.432.500,00 динара; 

- Позиција  3560 Превентива  и  заштита  паса, мачака  и  животне  средине  од  заразних  болести , износ  
планираних  средстава  увећава  се  за  100.750,00 динара  и  износи  3.142.750,00 динара; 

- Позиција  3561 Имиџинг  методе  (ртг  и  ултразвук) и  лабораторијска  дијагностика , износ  планираних  
средстава  увећава  се  за  217.500,00 динара  и  износи  7.267.500,00 динара , и  
- Позиција  445 Одржавање  објеката  мобилијара  и  зелених  површина  у  прихватилишту , у  планираном  износу  од  4.000.000,00 динара  се  укида  зато  што  ће  планиране  радове  на  одржавању  
постојећих  објеката  намењених  за  држање  животиња  и  других  објеката  у  ту  сврху , као  и  мобилијара  
и  зелених  површина  у  прихватилишту , реализовати  Јавно  комунално  предузеће  Зоохигијена  и  
Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  из  сопствених  средстава  Предузећа . [1ланирана  средства  у  



наведеном  износу  прерасподењена  су  на  друге  позиције  Програма  у  делу  ,УСЛУГЕ  ИЗ  
ДЕЛАТНОСТИ . 

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

На  основу  наведеног, предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Одлуку  о  
изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  
предузећа  Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину, у  предложеном  тексту. 

.НАЧЕЈІНИКА  
ран  Станојееuћ  



ПРЕГЛЕД  ОдРЕдАБА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  И  УСЛУГА  ИЗ  
ДЕЛАТНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗООХИГИЈЕНА  И  ВЕТЕРИНА  НОВИ  САД  

нови  САД  ЗА  2022. ГОДИНУ,  КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Члан  2. 

за  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  
у  износу  од  152.000000,00 динара, и  то  за: 
- КАГ]ИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  активкости ) у  износу  од  13000.000,00 динара, и  

УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  у  износу  од  139.000.000,00 динара . 

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  И  УСЛУГА  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕдУЗЕЋА  ЗООХИГИЈЕНА  И  ВЕТЕРИНА  НОВИ  САД  
НОВИ  САД  ЗА  2022. ГОДИНУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЈІНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

по t іје  ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  ВРЕдНОСТ  

1.  
Набавка  и  поставњање  контејнера  павињонског  типа  на  постојећу  
ветеринарску  амбуланту  на  Футошком  путу  13, Нови  Сад  - 11 фаза , 
хируршки  део  

5.500.000,00 

2.  Набавка  опреме  за  ветеринарске  амбуланте  2.000.000,00 

3.  
Израда  пројекта  и  развођење  инсталације  анестетичких  гасова  и  
кисеоника  у  ветеринарским  амбулантама  1.600.000,00 

4.  
Набавка  специјализоване  врсте  пода  за  боксове  за  смештај  животиња  
у  Прихватилишту , са  поставњањем  - ІІІ  фаза  3.900.000,00 

УКУПНО: 13.000.000,00 
апомена: Финансијске  вредности  гіозиција  Инвестиционих  активности  су  изражене  без  ПдВ-а. 

УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

ВРОЈ  
позиције  НАЗИВ  ПОЗИЦИЈЕ  Вредност  

1788 Хватање  и  превоз  паса  и  мачака  до  прихватилишта  8.580.500,00 

3558 Збрињавање  напуштених  паса  и  мачака  у  прихватилишту  30.688.045,00 
1791 Одржавање  прихватилишта  13.687.940,00 
1792 Контрола  и  смањење  популације  напуштених  rіaca u мачака  9.258.220,00 
1793 Нешкодњиво  уклањање  лешева  животиња  сајавних  површина  16.613.200,00 
1794 3брињавање  отпада  животињског  порекла  3.999.810,00 
491 Опсервација  паса  и  мачака  на  беснило  557.020,00 
1771 Пружање  прве  ломоћи  повређеним  напуштеним  животињама  12.658.925,00 
492 Хирушке  интервенције  код  повређених  напуштених  животиња  22.066.005,00 

495 Обдукција  угинулих  животиња  и  токсиколошки  преглед  угинулих  
животиња  1.468.095,00 

496 Ванредни  и  интервентни  радови  у  вези  заразних  болести  животиња  88.600,00 



497 Карантин  и  прихватилиште  за  остале  животиње  1664000 

3559 
дијагностика , превентива  и  лечење  Dјгоfјјаге  іmmі tіѕ  (срчани  црв) и  
Других  зооноза  5225000,00 

3560 Превентива  и  заштита  паса, мачака  и  животне  средине  од  заразних  
болести  304200000 

3561 Имиџинг  методе  (ртг  и  ултразвук) и  лабораторијска  дијагностика  7.050.00000 

445 
Одржавање објеката, мобилијара и зелених површина  
прихватилишту  4.000.000,00 

УКУПНО: 139.000.000,00 
Напомена : Финансијске  вредности  позиција  Услуга  из  делатности  су  изражене  са  ГјДВ-ом. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

Вредност  
ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  13.000.000,00 
УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  139.000.000,00 

УКУПНО: 152.000.000,00 
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