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РЕпУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 34-420 1/2022-11 
Дана: 23.јуна 2022. године  
НовИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  84. сТ. 3. и  4. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
упућује  Вам  се  Нредлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
акгивности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. 
годину, са  Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
број : 34-4201/2022-11 од  23. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  дневни  ред  ХХУјј  
седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, заказане  за  27. јун  2022. године, допуни  
разматрањем  Предлога  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
акгивности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. 
годину  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту, како  би  се  
Предузећу  омогућила  правовремена  реализација  Програма. 



На  основу  члана  67. тачка  1. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  
за  2022. годину, Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  149. седници  од  23. јуна  2022. године  
доноси  

ЗАКЛЈУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
аіпивности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , ј-јови  Сад  за  
2022. годину. 

ІІ. Ha основу  члана  84. ст. 3 и  4. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
председници  Скугіштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  Предлог  одлуке  о  
изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину  и  предлаже  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

111. 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  мр  Ђорђе  Басарић, в.д. начелника  Градске  управе  за  
саобраћај  и  пуrеве. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА ГРАдОНАЧБЛНИК  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД 4 х u учевић  
ГРАДСКОВЕЋЕГРАДАНОВОГСАДА  
Број : 34-4201/2022-Іј  
датум:23.јуна  2022. године  
НОВИ  САД  



В.д  НАЧЕЛНИКА  

Слоб9данПрпа  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НовИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-1004-VНј  
21. јун  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  САОБРАЋАЈ  И  ПУТЕВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину  

Гlоводом  вашег  дописа  број  І V 34 4201/2022 од  21. јуна  2022. 
године, којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  иаменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину, обавештавамо  вас  да  је  
Градска  управа  за  финансије  размотрила  предметни  материјал  из  оквира  
своје  надлежности  и  нема  примедби  на  укупно  планирана  средства  за  
реализацију  Програма  у  износу  од  97.546.654,00 динара, имајући  у  виду  да  
је  исти  износ  средстава  за  ову  намену  гіланиран  и  Предлогом  одпуке  о  
буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, а  с  обзиром  на  Изјаву  о  
неутралним  финансијским  ефектима  акта , у  тачки  7. лриnоженог  Обрасца  
ПФЕ, Градска  управа  за  финансије  сагласна  је  да  се  предметни  материјаn 
упути  у  дању  гтроцедуру. 
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Градска  управа  за  происе  азмотрипаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  
иахтицnон%х  активности  Јавног  градског  саобраајног  предузећа  ,,Нови  

д - озu Сад  за  2022. гсдику  
Гсадска  упрааа  за  прописе  вема  присдби  на  Нацрт  одлуке . 



пРДлог  
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  

Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
____ 

седници  од  
 године, доноси  

°Длуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВнОГ  
ГРАДСКОГ  САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  НОВИ  САД ,  НОвИ  САД  ЗА  2022. 

ГОДИНУ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину  ( Службени  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  капиталне  субвенције  у  износу  од  97.546.654,00 динара. 

део  средстава  из  става  1. овог  члана  у  износу  од  24.832.000,00 динара  
финансира  се  из  општих  прихода  и  примања  буџета, а  део  у  износу  од  
72.714.654,00 динара  се  финансира  из  примања  од  иностраних  задуживања  - 
кредита  Европске  банке  за  обнову  и  

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  
Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину, који  је  саставни  део  ове  одлуке, мења  се  и  
гласи: 



11 ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  НОВИ  САД  НОВИ  САД  ЗА  2022. 
ГОДИНУ  

Редни  
број  

ОПРЕМА  изНос  у  динарима  

1.  Санација  и  реконструкција  МоТорног  И  лимарског  
одегења  (друга  фаза) 

20.632.000,00 

2.  Возило  - комби  теренских  механичара  4.200.000,00 
3.  Набавка  до  10 електричних  аутобуса  и  инфраструктуре  

за  пуњење  аутобуса  
72.714.654,00 

УКУПНО: 97.54б.б54 ОО  

Члан  З. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  
ііисту  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грд  нови  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  Новог  САДА  
Б  р  ој: 

да  н  а: 
нови  САД  

ПРЕДСЕДНИЦА  

Јелена  Маринковић  Радомировић  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  nредузећа  Кови  Сад , 
Нови  Сад  за  2022. годину , садржан  је  у  члану  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  
Сада  ( службени  гіист  Града  Новог  Сада , брсј  11119), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  у  складу  са  закономдоноси  програме  инвестиционих  активности  
за  јавва  комунапна  предузећа  и  друштва  капитала  за  обавгbање  делатности  од  
општег  интереса  чији  је  оснивач  Град. 

Јавно  градско  саобраћајно  предузегіе  Нови  Сад , Нови  Сад, доставило  је  
Предлог  за  измене  Одлуке  о  Лрограму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  Кови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину  који  је  Надзорни  
одбор  Јавног  градског  саобраћајног  гіредузећа  Нови  Сад , Кови  Сад, усвоио  на  
25. седници  одржаној  20.6.2022. године. 

Планирана  средства  за  остваривање  Програма  инвестиционих  активности  
Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину  
смањена  су  за  877.685.346,00 динара  и  сада  износе  97.546.654,00 динара. 
Планирана  средства  се  обезбеђују  из  капиталних  субвенција  буџета  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину, од  којих  се  24.832.00000 динара  финансира  из  општих  
прихода  и  примања  буџета, а  72.714.654,00 динара  из  примања  од  иностраних  
задуживања  - кредита  Европске  банке  за  обнову  и  развој . 

Наведено  умањење  планираних  средства  у  износу  од  877.885.346,00 динара  
односи  се  на  средства  намењена  за  реализацију  гіројекта  ,,Набавка  до  10 
електричних  аутобуса  и  инфраструктуре  за  пуњење чија  је  коначна  
реализација  првобитно  планирана  за  2022. годину. 

за  реализацију  пројекта  покренут  је  поступак  набавке  предметних  добара  у  
2021. години  и  закгучен  уговор  број  2405 у  2022. Години  са  роком  реапизације  13 
месеци, односно  до  средине  2023. године. Вредност  уговора  је  6.200.000,00 еур  
без  пдв-а  односно  7.440!000,00 еур  са  пдвом  Уговорена  динамика  плаћања  је: 
аванс  10% уговорене  вредности  по  потписивању  уговора, аванс  10% уговорене  
вредности  по  испоруци  аутобуса  на  царињење  и  80% по  завршетку  уговорене  
обавезе  добавњача. У  априлу  2022. године  су  лренете  капитапне  субвенције  ЈГСП  
у  износу  од  72.714.654,00 динара  без  гідв-а  (аванс  10% уговорене  вредности), а  с  
обзиром  да  се  испорука  очекује  у  нареднојгодини  реаnизација  остатка  пnанираних  
средстава  у  вредности  од  877.685.346,00 динара  је  пренета  на  2023. годину! 

Имајући  у  виду  наведено , предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  
донесе  одлуку  кас  у  предложеном  тексту. 



ПРЕГЛЕД  
ОДРЕДАБА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  

ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  НОВИ  САДІІ  ЗА  2022. 
ГОДИНУ  КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Члан  З. 

3а  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину  - капиталне  субвенције  у  износу  од  975!232.000,ОО  динара . 

део  средстава  из  става  1. овог  члана  у  износу  од  24.832.000,ОО  динара  
финансира  се  из  општих  прихода  и  примања  буџета, а  део  у  износу  од  
95О.400.000 ОО  динара  се  финансира  из  примања  од  иностраних  задуживања  
кредита  Европске  банке  за  обнову  и  развој! 

Средства  за  плаћање  пореза  на  додату  вредност  за  реализацију  
инвестиционих  активности  планираних  Програмом , након  реализације  поступака  
јавних  набавки , користиће  се  за  реализацију  капиталних  расхода  Предузећа . 

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  НОВИ  САді!  НОВИ  САД  ЗА  2022. 
гОдиНу  

Редни  
број  

ОПРЕМА  износ  у  динарима  

1.  Санација  и  реконструкција  моторног  и  лимарског  
одењења  (друга  фаза) 

20.632.00000 
(без  пдв-а) 

2.  Возило  - комби  теренских  механичара  4.200.000,00 
(без  пдв-а) 

3.  Набавка  до  10 електричних  аутобуса  и  инфраструктуре  
за  пуњење  аутобуса  

950.400.000,00 
(са  пдв-ом) 

УКУПНО: 975.232.000,00 
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