
РЕHУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  HOKPAJHHA ВОЈВОДHHА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 352- 1/2022-2 10-11 
Дана: 18.јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  грлдл  ноВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скугпптине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Тржница  Нови  Сад  за  2022. годину, са  
образложењем  и  3аіоЂучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 352-1/2022-
2-1-0-П-од  -1-8. јуна  2022. годјше -с--молбом  да-ее-піњд-лог  одлуке--о-изменама  
о  Програму  инвестиционих  аісгивности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Тржница  
Нови  Сад  за  2022 годину, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  
Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милош  Вучевић  



ГРАДОНАЧЕЛНИК  

МилошВучевић  

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  инвестиционих  ахтивности  Јавног  комуналног  предузећа Нови  Сад  
за  2022. годину, Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  од  18. јуна  2022. године, 
доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлот  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Тржница  Нови  Сад  за  2022. годину. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ІіТржницаі  Нови  Сад  
за  2022. годину  и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  
предложеном  тексту. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скуnштине  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  уnраве  за  комуналне  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2022-2 10-11 
дана:18.јуна  2022. године  
НОВИ  САД  



.дhІАЧЕЛНИКА  

Слрбодан  Прпа  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грлд  нови  САд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-980-VјІј  
17. јуН  2022. године  
НоВИ  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  и3МеНаМа  Одпуке  
о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Тржница  Нови  Сад  за  2022. годину  

Поводом  вашег  дописа  број  ІІј-352-1/22-210 од  13. јуна  2022. 
године, којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Тржница  Нови  Сад  за  2022. годину, обавештавамо  вас  да  је  Градска  
управа  за  финансије  размотрила  лредметни  материјал  из  оквира  своје  
надлежности  и  нема  примедби  на  укупно  планирана  средства  за  
реализацију  Програма  у  износу  од  27.300.000,00 динара , имајући  у  виду  да  
је  исти  износ  средстава  за  ову  намену  планиран  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  сагnасна  је  да  се  предметни  материјал  упути  у  дању  
процедуру. 



-Вд  НАЧЕЛНј4ЦЕ  
зораЂор  евиГј  

РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  

ГРАД  НСЈВИ  САД  

ГРдСА  УПРАВА  А  ПРОПИСЕ  

L:оQ: хvј 0l2-01/2О22285 

6.јун  2022. године  

ОР-ОГ  САДА  

Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  иввестиционих  

активности  јавног  комуналног  предузећа  , Тржнииа  Нови  Сад  

за  2022. годиНу  

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  
о  

ииЕеткциоНих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,ТрЖНИ L а  Нови  Сад  за  

Градска  упраза  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  одлуке. 



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  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ТРЖНИЦА  НОвИ  САД  ЗА  2022. гОдиНУ  

Члан  1. 

У  Одпуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  
Тржница  Нови  Сад  за  2022! годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  57/21), 

члан  2. мања  се  и  гласи: 

,,Члан  2. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  - капиталне  субвенције  у  износу  од  27.300.000,00 динара.. 

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  •Ітржница i! 

Нови  Сад  за  2022. годину ј  који  је  саставни  део  ове  одлуке , мења  се  и  гласи: 

ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
ТРЖНИЦА  НОвИ  САД  ЗА  2022. годИНУ  

Б  рој  
позиције  

НАЗИВ  ПРОГРАМСКЕ  ПОЗИЦИЈЕ  
Вредност  
у  динарима  

I. НАЈЛОН  ПИЈАЦА  

Израда  пројеwгно-техничке  документације  за  изградњу  
савремене  Најлон  пијаце  

12.300.000,00 

Свега : 12.300.000,00 

2. ПИЈАЦЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАдА  НОВОГ  САДА  

2.1. 

Набавка  платформе  за  електронску  евиденцију  и  наплату  
пијачнине  са  пратећим  модулом  за  електронско  дигитално  
обавештавање  и  икформисање , са  пратећом  
инфраструктуром  

15.000.000,00 

Свега  : 15.000.000,00 

УКУПНО : 27.300.000,00 
-- г,го  -. 

--------------------------------------------------------------------- Напомена: Финансијске  вредности  позиција  Програма  инвестиционих  активности  

Члан  З. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавгbивања  у  ,Службеном  

листу  Града  Новог  Сада . 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
акгивности  Јавног  комуналног  предуаећа  Тржница  Нови  Сад  за  2022. годину, садржан  је  у  
члану  39.•  тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,1Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11119), којим  је  прописано  да  Скупіітина  Града  Новог  Сада, у  скіаду  са  законом , доноси  
програме  инвестиционих  активности  за  јавна  комунална  предузећа  и  друштва  капитала  за  
обавњање  делатности  од  општег  интереса , чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

Предлог  измене  Програма  инвестиционих  акгивности  Јавног  комуналног  предузећа  
Тржница • Нови  Сад  за  2022. годинуl  утврдио  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  
предузећа  •Тржница1  Нови  Сад, на  37. седници  одржаној  3. јуна  2022. године. 

Јавно  комунално  предузеће  ,,Тржница  Нови  Сад  планира  да  имплементира  
платформу  за  елеіпронску  евиденцију  и  наплату  пијачнине  са  пратећим  модулом  за  
електронско  дигитално  обавештавање  и  информисање 1  као  и  модулом  за  електронску  
публикацију  и  администрацију  цена  на  пијачним  местима  са  пратећом  инфраструктуром  у  
укупној  вредности  од  25.900.000,00 динара. 

Министарство  државне  управе  и  локалне  самоуправе  донело  је  4. марта  2022. године  
Одлуку  о  расподели  средстава  (,,Службени  гласник  РС , број  30/22) којом  су  Граду  Новом  
Саду  додењена  средства  у  износу  од  15.000.000,00 динара  за  финансирање  Пројеwга  
,,Побој-bшање  рада  Градске  управе  за  комуналне  послове  унапређењем  и  контролом  
система  наплате  и  евиденције  пијачнина  елеwгронским  путем  на  територији  Града  Новог  
Сада  - Фаза  1 и  Фаза  2. 

Укупна  вредност  платформе  за  електронску  евиденцију  и  наплату  пијачнине  са  
пратећим  модулом  за  електронско  дигитално  обавештавање  и  информисање 1  као  и  
модулом  за  епејпронску  публикацију  и  администрацију  цена  на  пијачним  местима  са  
пратећом  инфраструктуром  износи  25.900000,00 динара , од  чега  су  15.000.000,00 динара  
средства  Буџета  Града  Новог  Сада  (намењена  за  набавку  пnатформе  за  електронску  
евиденцију  и  напnату  пијачнине  са  пратећим  модулом  за  електронско  дигитално  
обавештавање  и  информисање , са  пратећом  инфраструктуром ), а  10.900.000,00 динара  
сопствена  средства  Јавног  комуналног  предузећа  •Тржница  Нови  Сад  (делом  намењена  
за  набавку  платформе  за  електронску  евиденцију  и  наплату  пијачнине  са  пратећим  
модулом  за  електронско  дигитално  обавештавање  и  информисање , са  пратећом  
инфраструктуром , а  делом  за  набавку  модула  за  електронску  публикацију  и  
администрацију  цена  на  пијачним  местима  са  пратећом  инфраструктуром ). 

закњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  од  8. марта  2022. године , број  352-

112022-127-11 задужује  се  Јавно  комунално  предузеће  •Тржница 1  Нови  Сад  да  спроведе  
поступке  јавних  набавки , као  и  све  друге  правне  и  фактичке  радње  на  реализацији  Уговора  

о  расподели  средстава  за  реализацију  Пројекта  ,,Побоњшање  рада  Градске  управе  за  
комуналне  послове  унапређењем  и  контролом  система  наплате  и  евиденције  пијачнина  

електронским  путем  на  територији  града  Новог  Сада  -. Фаза  1 и  Фаза  2, укњучујући  и  
подношење  извештаја  надпежном  министарству . 

Предлогом  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  
комуналног  предузећа  Тржница  Нови  Сад  за  2022. годину  укупна  планирана  финансијска  
средства  за  реализацију  Програма  увећана  су  са  12.300.00000 динара  на  27.300.000,00 

динара. 
Предлогом  одлуке  у  оквиру  Програма  уведена  је  тачка  ,,2. ПИЈАЦЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  

ГР4дА  НОВОг  САДА  са  новом  програмском  позицијом  2.1. Набавка  платформе  за  

еnектронску  евиденцију  и  наплату  пијачнине  са  пратећим  модулом  за  елеіпронско  
дигитално  обавештавање  и  информисање , са  пратећом  инфраструктуром  у  износу  од  
15.000.00000 динара . 

Предлогом  одлуке  утврђено  је  да  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  
објавњивања  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада , абог  неопходности  реализације  
Програма  

На  основу  наведеног, предлаже  се  да  Скупштна  Града  Ковог  Сада  донесе  Одлуку  о  

изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  аqивнdсти  Јавног  комуналног  предузећа  
Тржница  Нови  Сад  за  2022 годину  у  предлоеном  тексту  - 

В.д.НАЧЕјНИКА  
Зоран  СмабојевиГ  



ПРЕГЛЕД  ОДРЕДАБА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  
АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОNIУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ТРЖНИЦА1  НОви  САД  

ЗА  2022. гОДИНУ, КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Члан  2. 

за  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годиНу  - капиталне  субвенције  у  износу  од  12.300.000,00 динара. 

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ТрЖНИЦА  НОВИ  САД  ЗА  2022. ГОДИНУ  

Број  
позиције  НАЗИВ  ПРОГРАМСКЕ  ПОЗИЦИЈЕ  

Вредност  
у  динарима  

1. НАЈЛОНПИЈАЦА  

1.1. 
Израда  пројектно  -техничке  документације  за  изградњу  
савремене  Најлон  пијаце  

12.300.000,00 

УКУПНО : 12.300.000,00 

Напомена: Финансијске  вредности  позиција  програма  инвестиционих  акгивности  су  изражене  без  ПДВ-а  

ђ  
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