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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САд  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
Број : 40-5/2022-83 1-11 
дана: 20.јуна 2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  аісгивности  
за  2022. годину, које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-правне  
послове  Града  Новог  Сада, са  Образложењем  и  3акЈЂучком  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, број : 40-5/2022-831-11 од  20. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  
Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  за  
2022. годину, које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-правне  
послове  Града  Новог  Сада, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  
Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 

ГР4дОНАЧЕЛНИК  



ГРАдОНАЧЕЛНИј( 
Милош .Вучевић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада  
поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  за  2022. годину  које  спроводи  Градска  управа  за  
имовину  и  имовинско -правне  послове  Града  Новог  Сада, на  седници  

148.  од  20.06. .  2022. године, доноси  

ЗАКЊУЧАК  

і. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  за  2022. годину  које  спроводи  Градска  
управа  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  Града  Новог  Сада. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  
достава  се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  
о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  за  2022. 
годину  које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско -правне  
послове  Града  Новог  Сада, са  предлогом  да  Скупштина  Града  Новог  
Сада  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту . 

IIі. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се: 

- Мира  Раденовић , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  

а  за  повереника: 

- Мирјана  Марковић, в.д. начелника  Градске  управе  за  имовину  и  
имовинско -правне  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 40-5/2022-831-јј  

дана: 20.06.2022.године  
НОВИ  САД  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОвИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-987-Vјјј  
17. јуН  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  имоВиНУ  u uMQBuHCKO-flPABHE ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  за  2022. годину  које  спроводи  Градска  
улрава  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  

Поводом  вашегдописа  број  ХХV-40-5/22-831-3 од  8. јуна  2022. године, којим  
тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  аісгивности  за  2022. годину  које  спроводи  Градска  управа  за  
имовину  и  имовинско -гіравне  поспове , обавештавамо  вас  да  је  Градска  управа  за  
финансије  размотрипа  предметни  материјал  из  оквира  своје  надлежности  и  нема  
примедби  на  укупно  планирана  средства  за  реализацију  Програма  у  износу  од  
1 .400.968.722,03 динара, имајући  у  виду  да  је  исти  износ  средстава  за  ову  намену  
планиран  и  Нацртом  одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину, а  с  обзиром  на  изјаве  о  неутралним  финансијским  ефектима  
акта, у  тачки  7. приложених  образаца  ПФЕ, Градска  управа  за  финансије  сагласна  
је  да  се  предметни  материјал  упути  у  дању  процедуру . 

В.д. НАЧЕЛНИКА  

Слободан  Прпа  



I ЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУІОНОМЊ \ ГјОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОЕИ  САД  
ГРАДСКА. УПРАА  : А  ПРОnuСЕ  
Број  ХV1-02-ОІ!2О22-340 
јн  2022. годиј-г  

HOEu СА  

ГРАДСКО  ВЋЕ  
Г}АдА  НОВОГ  САДА  

nPEJІMET: Мишлење  на  Нацрт  одлvкс  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активвости  за  2022. годину  које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  
имовивско-правне  пословс  

Градска  ynpaRa за  rіporrucc размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
HDorpaMy инвестиционих  ахтивностn а  2022. годину  које  спроводи  Градска  управа  за  
uмовину  и  имовинско-правнс  аословс . 

Градска  управа  за  прогшсе  нема  примедби  на  Нацрт  одлуке. 



ПР FдЛ0Г  
На  основу  члана  28. став  3. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  

Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  седници   од  
2022. године, доноси  

ОДЛУКУ  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  

О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022. 
ГОДИНУ  КОЈЕ  СПРОВОДИ  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  

ИМОВиНскО  - ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

у  одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  за  2022. годину  које  спроводи  Градска  
управа  за  имовину  и  имовинско -правне  послове  Града  Новог  Сада  послове  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  58/21) члан  3. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину  у  укупном  износу  од  1 .400.968.722,03 динара, и  то  из  извора  
финансирања  0 1 - Опјпти  приходи  и  примања  буцета  у  укупном  износу  од  
997.994.300,00 динара, извор  финансирања  07 - трансфери  од  других  нивоа  власти  у  
укупном  износу  од  230.000.000,00 динара, извор  финнсирања  17 - неутрошених  
средстава  трансфера  од  других  нивоа  у  укупном  износу  од  55.894.422,03 динара, извора  
финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  из  ранијих  година  у  
укупном  износу  од  117.080.000,00 динара. 

Средства  из  става  1. овог  члана  планирана  су  у  разделу  25 глава  25 .О  1, у  оквиру  
функције  620 - Развој  заједнице, а  за: 

- Програм  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  
Пројекта: Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  
4.500.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, а  за  Пројекат: Изградња  објекта  за  
потребе  ватрогасаца  у  Футогу  у  укупном  износу  од  200.000,00 динара  из  извора  
финансирања  01. 

- Програм  1 1: Социјална  и  дечија  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: 
Обезбеђење  простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  33.000.000,00 динара  
из  извора  финансирања  0 1 10.600.000,00 динара, из  извора  финансирања  1 3 
22.400.000,00 динара. 

- Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укупном  износу  од  524.657.44636 
динар, односно  за  реализацију  Пројекта . Реконструкција  и  доградња  објекта  Мађарског  
културног  центра, у  укупном  износу  од  64.320.400,00 динара  из  извора  финансирања  01 
- 44.720.400,00 динара, из  извора  финансирања  13 19.600.000,00 динара, Пројекта: 
Реконструкција  КУД  Буковац  у  укупном  износу  од  13.500.000,00 динара  из  извора  
финансирања  01 - 6.640.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 6.860.000,00 динара, 



Пројекта: Инвестициони  радови  на  дечијсм  културном  центру  у  укупном  износу  од  
1. 1 15.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, Пројекта: Инвестициони  радови  на  дому  
културе  у  Лединцима  у  укупном  износу  од  2.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, 
Пројекта: Европска  престоница  културе, у  укупном  износу  од  445.720.046,36 динара, 
који  се  састоји  из  извора  финансирања  01 202.232.250,00 динара, извора  финансирања  
07 - 230.000.000,00 динара, извора  финансирања  17 - 13.487.796,36 динара. 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Функционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  
200.046.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Унапређење  привредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
128.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01 - 79.000.000,00 динара, извора  
финансирања  13 - 49.000.000,00 динара, за  финансирање  Пројекта: Изградња  објекта  у  
Радничкој  32 у  укупном  износу  од  67.172.625,67 динара  из  извора  финаnсирања  01 - 
24.766.000,00 динара  и  извора  финансирања  17 - 42.406.625,67 динара. 

- Програм  12: Здравствена  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: Изградња  
објекта  дома  здравла  на  Адицама  у  укупном  износу  од  7.422.650,00 динара, и  то  из  
извора  финансирања  01 1.922.650,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 5.500.000,00 
динара. 

- Програм  8: Предшколско  васпитање, односно  за  реализацију  Пројекта: Изградња  
вртића  у  насењу  Сајлово  у  укупном  износу  од  201.085.000,00 динара  из  извора  
финансирања  01, Пројекта: Изградња  вртића  у  Ветернику  у  укупном  износу  од  
229.885.000,00 динара  из  извора  финансирања  01 - 216.165.000,00 динара, из  извора  
финансирања  13 - 13.720.000,00 динара  и  Пројекта: Изградња  вртића  у  Мише  
димитријевића  у  укупном  износу  од  5.000.000,00 диuара  из  извора  финансирања  01. 

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  за  2022. годину  који  спроводи  Градска  
управа  за  имовину  и  имовинско -правне  послове  Града  Новог  Сада, који  чини  саставни  
део  ове  одлуке  мења  се  и  гласи: 

,,пРогРАм  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022. гоДиНу  KOIJE спРоВоди  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  иМовину  и  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  

ГРАДА  Новог  САДА  

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину  у  укупном  износу  од  1.400.968.722,03 динара, и  то  из  извора  
финансирања  0 1 Опіпти  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  
997.994.300,00 динара, извор  финансирања  07 трансфери  од  других  нивоа  власти  у  
укупном  износу  од  230.000.000,00 динара, извор  финансирања  17 - неутрошених  
средстава  трансфера  од  других  нивоа  у  укупном  износу  од  55.894.422,03 динара, извора  



финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  из  ранијих  година  у  
укупном  износу  од  1 17.080.000,00 динара, и  распоређују  се  по  следећим  наменама: 

НАЗиВ  HPOJEKTA 
ПЈјАниРАнА  
СРЕДСТВА  
(у  динарима) 

1.  Инвестиционо  одржавање  објекта  М3 Буковцу  4.220.000,00 

2.  Изградња  објекта  за  потребе  ватрогасаца  у  Футогу  100.000,00 

З. Изградња  објекта  дома  пензионера  у  Лединцима  32.170.000,00 

4.  Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  центра  62.600.000,00 

5.  Реконструкција  КУД  Буковац  11160.000,00 

6.  Инвестициони  радови  на  дечјем  културном  центру  1 .000.000,00 

7.  Инвестициони  радови  на  дому  културе  у  Лединцима  1 .000,00 

8.  Европска  престоница  културе  436.308.796,36 

9 
Реконструкција  трибина  и  подтрибинског  простора, трафо  
станица  и  друго  на  стадиону  у  Руменачкој  152 

195 000 000 00 
. . 

10 

Капитално  одржавање  зграда  и  објеката  - Градска  кућа, 
Позоришни  трг  6, Жарка  3рењанина  2, Тврђава, Арсе  
Теодоровића  11, Школска  3, Трг  Младенаца  7, Булевар  
Михајла  Пупина  3 и  други  

48 000 000 00 
. . 

1 1. Пројектно  - техничка  документација  95.332.300,00 

12.  Административна  опрема  14.000.000,00 

13.  Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  1.000.000,00 

14.  Изградња  објекта  у  Радничкој  32 63.906.625,67 

15.  Изградња  објеката  дома  здравла  на  Адицама  6.500.000,00 

16.  Изградња  вртића  у  насењу  Сајлово  196.500.000,00 

17.  Изградња  вртића  у  Ветернику  226.220.000,00 

18.  Изградња  вртића  у  Мише  Димитријевића  4.950.000,00 

,, 



Члал  3. 

Ова  одлука  ступа  на  енагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  
Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА ПРЕДСЕДНИЦА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA Јелена  Маринковић  Радомировић  
ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
БРОЈ: 
ДАНА: 
нОвИ  САД  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  програму  инвестиционих  
активности  за  2022. годину  хоје  спроВоди  Градсха  управа  за  имовину  и  имовинскоправне  
послове  Града  Новог  Сада, садржан  је  у  члану  28. став  3. Статута  Града  Новог  Сада  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) којим  је  прописано  да  ако  се  према  
природи  посла  не  може  утврдити  надлежност  у  складу  са  ставом  2. истог  члана, надлежна  
је  Скупштина  Града  Новог  Сада. Ставом  1. овог  члана  прописано  је  да  послове  Града  врши  
орган  Града  у  охвиру  своје  надлежности , а  ставом  2. овог  члана  прописаноје  да  ако  законом  
или  другим  прописом  није  утврђено  који  орган  је  надлежан  за  обавњање  послова  из  
надлежности  Града, све  послове  који  се  односе  на  уређивање  односа  из  надлежности  Града  
врши  Скупштина  Града, а  послове  који  су  по  својој  природи  извршни, врши  Градоначелник . 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  
за  2022. годину  у  укупном  износу  од  1.400.968.722,03 динара, и  то  из  извора  финансирања  
01 - Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укунном  износу  од  997.994.300,00 динара, извор  
финансирања  07 - трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  230.000.000,00 
динара, извор  финансирања  17 - неутрошених  средстава  трансфера  од  других  нивоа  у  
укупном  износу  од  55.894.422,03 динара, извора  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  
прuхода  и  примања  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  1 17.080.000,00 динара. 

Средства  из  става  1. овог  члана  планирана  су  у  разделу  25 глава  25.01, у  оквиру  
функције  620 - Развој  заједнице, а  за: 

- Програм  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  Пројекта: 
Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједница  у  укупном  износу  од  4.500.000,00 
динара  из  извора  финаnсирања  01, а  за  Пројекат: Изградња  објекта  за  потребе  ватрогасаца  
у  Футогу  у  укупном  износу  од  200.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  1 1: Социјална  и  дечија  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: 
Обезбеђење  простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  33.000.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 10.600.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 22.400.000,00 
динара. 

Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укуnном  износу  од  524.657.446,36 
динара, односно  за  реализацију  Пројекта: Реконструкција  и  доградња  објекта  Мађарског  
културног  центра, у  укупном  износу  од  64.320.400,00 динара  из  извора  финансирања  01 
44.720.400,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 19.600.000,00 динара, Пројекта: 
Реконструкција  КУД  Буковац  у  укупном  износу  од  13.500.000,00 динара  из  извора  
финансирања  01 6.640.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 6.860.ООQОО  динара, 
Пројекта: Инвестициони  радови  на  дечијем  културном  центру  у  укупном  износу  од  
• 1 15 .000,00 динара  из  извора  финансирања  0 1, Пројекта: Инвестициони  радови  на  дому  

културе  у  Лединцима  у  укупном  износу  од  2.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, 
Пројехта: Европска  престоница  културе, у  укупном  износу  од  445.720.046,36 динара, који  
се  састоји  из  извора  финансирања  01 202.232.250,00 динара, извора  финансирања  07 - 
230.000.000,00 динара, извора  финансирања  17 - 13.487.796,36 динара. 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Фуuкционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  
200.046.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  3: Локални  екопомски  развој , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Унаnређење  привредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
128.000.000,00 динара  из  извора  финаnсирања  01 - 79.000.000,00 динара, извора  
финансирања  13 - 49.000.000,00 динара, за  финансирање  Пројекта: Изградња  објекта  у  
Радничкој  32 у  укупном  износу  од  67.172.625,67 динара  из  извора  финансирања  01 - 
24.766.000,00 динара  и  извора  финансирања  17 - 42.406.625,67 динара . 
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- Програм  12: Здравствена  заілтита, одНосНо  за  реализацију  Пројекта : Изградња  објекта  
дома  здравња  на  Адицама  у  укупном  износу  од  7.422.650,00 динара, и  то  из  извора  
финансирања  01 1 .922.650,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 5.500.000,00 динара. 

- Програм  8: Предшколско  васпитање, односно  за  реализацију  Пројекта: Изградња  
вртића  у  насењу  Сајлово  у  укупном  износу  од  201 .085 .000,00 динара  из  извора  финансирања  
01, Пројекта: Изградња  вртића  у  Ветернику  у  укупном  износу  од  229.885.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 216.165.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 13.720.000,00 
динара  и  Пројекта: Изградња  вртића  у  Мише  Димитријевића  у  укупноМ  износу  од  
5.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

Предлогом  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  за  
2022. годину  које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  Града  
Новог  Сада  извршене  су  измене: 

На  позицији  буџета  596, позицији  фин. плана  596.01 Капитално  одржавање  зграда  и  
објеката , синтетика  5113 планирају  се  средства  у  износу  од  4.220.000,00 динара  (извор  
финансирања  01). Планирани  износ  средставаје  повећан  за  800.000,00 динара. Средства  су  
планирана  за: 

Радове  на  партерном  уређењу  и  друге  радове  на  Месној  заједници  у  Буковцу  
у  износу  од  4.220.000,00 динара  (извор  финансирања  01). 

Средства  се  односе  на  тачку  1. у  Табели. 

На  позицији  буџета  596, позицији  фин. плана  596.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5114 планирана  су  средства  у  укуnном  износу  од  280.000,00 динара  (извор  финансирања  
01). Планирани  износ  средстава  је  nовећан  за  200.000,00 динара  и  то  за  стручди  надзор  и  
друго  на  Месној  заједници  у  Буковцу . 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели. 

На  позицији  буџета  597, nозицији  фин. плаnа  597.01 Изградња  зграда  и  објеката , 
синтетика  5112 планирају  се  средства  у  износу  од  100.000,00 динара  (извор  финансирања  
01). Планирани  износ  средставаје  умањен  за  29.200.000,00 динара. Средства  су  планирана  
за  изградњу  објекта  за  потребе  ватрогасаца  у  Футогу, Цара  Лазара  13. 
Средства  се  односе  на  тачку  2. у  Табели . 

На  позицији  буџета  597, nозицији  фин. плана  597.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5114 планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  100.000,00 динара  (извор  финансирања  
01). Планирани  износ  средстава  је  умањен  за  600.000,00 динара  и  то  за  стручни  надзор  и  
друго  на  изградњи  објекта  за  потребе  ватрогасаца  у  Футогу. 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели . 

На  позицији  буџета  598, позицији  фин. nлана  598.01 Изградња  зrрада  и  објеката , 
синтетика  51 12 планирају  се  средства  у  износу  од  32.170.000,00 динара  за  изградњу  објекта  
у  јавној  својини  rрада  Новог  Сада  - дома  пензионера  у  Лединцима, Змај  Јовина  19 (извор  
финансирања  01- 9.770.000,00 динара, извор  финансирања  13 - 22.400.000,00 динара). 
Планирани  износ  средстава  nовећан  је  за  22.400.000,00 динара. Изградња  новог  објекта  
површине  до  500 м2, на  простору  поред  месне  заједнице , приземње  и  спрат. Средства  се  
односе  на  тачку  3. у  Табели . 

На  позицији  буџета  598, позицији  фин. nлана  598.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5114 планирају  се  средства  у  износу  од  830.000,00 динара  (извор  финансирања  01). 
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Планирани  износ  средстава  је  повећан  за  600.000,00 динара  за  стручни  надзор  над  
извођењем  радова  и  друго  на  објекту  дома  пензионера  у  Лединцима . 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели. 

На  позицији  буџета  599, нозицији  фин. плана  599.01 Капитално  одржавање  зграда  и  
објеката , синтетика  5113 планирају  се  средства  у  износу  од  62.600.000,00 динара  (извор  
финансирања  01 - 43.000.000,00 динара, извор  финансирања  13 - 19.600.000,00 динара). 
Планирана  средства  су  повећана  за  19.600.000,00 динара. Средства  су  планирана  за  
наставак  радова  из  2021. године  на  главном  објекту  Мађарског  културног  центра, 
приклучке  и  друго. Радови  се  односе  на  реконструкцију , санацију  и  адаптацију  објекта. 
Средства  се  односе  на  тачку  4. у  Табели . 

На  позицији  буuста  599, позицији  фин. плана  599.02 Пројектно  планирање , сиі-јтетика  
5114 nланирају  се  средства  у  износу  од  1.720.400,00 динара  за  стручни  надзор  и  друго  на  
главном  објекту  Мађарског  културног  центра. Планирани  износ  средстава  повећан  је  за  
400.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели. 

На  позицији  буџета  600, позицији  фин. плана  600.01 Капитално  одржавање  зграда  и  
објеката , синтетика  5 113 планирају  се  средства  у  износу  од  13. 160.000,00 динара  (извор  
финансирања  01 6.300.000,00 динара, извор  финансирања  13 - 6.860.000,00 динара) за  
радове  на  објекту  КУД  Буковац, приклучке  и  друго . Планирана  средства  су  повећана  за  
6.860.000,00 динара . 
Средства  се  односе  на  тачку  5. у  Табели. 

На  позицији  буџета  600, позицији  фин. плана  600.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5114 планирају  се  средства  у  износу  од  340.000,00 динара  (извор  финансирања  01) за  
стручни  надзор  и  друго  на  објекту  КУД  Буковац. Планирана  средства  су  повећана  за  
140.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели. 

На  позицији  буџета  602, позицији  фин. плана  602.01 Капитално  одржавање  зграда  и  
објеката , синтетика  5 1 13 планирају  се  средства  у  износу  од  1 .000,00 динара. Средства  су  
намењена  за  инвестиционе  радове  на  Дому  културе  у  Лединцима  и  друго. Планирани  износ  
средставаје  умањен  за  19.539.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  7. у  Табели. 

На  позицији  буџета  602, позицији  фин. плана  602.02 планирање , синтетика  
5 1 14 планирају  се  средства  у  износу  од  1 .000,00 динара. Средства  су  намењена  за  стручни  
надзор  и  друго  над  извођењем  инвестиционих  радова  на  дому  културе  у  Лединцима. 
Планирани  износ  умањен  је  за  459.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели . 

На  позицији  буџета  603, позицији  фин. плана  603.01 Капитално  одржавање  зграда  и  
објеката , синтетика  5113, планирају  се  средства  у  износу  од  436.308.796,36 динара  (извор  
финансирања  01 192.821.000,00 динара, извор  финансирања  07 - 230.000.000,00 динара, 
извор  финансирања  17 - 13.487.796,36 динара). 

Средства  су  планирана  за  наставак  извођења  радова  на  реконструкцији , санацији  и  
адаптацији  објеката  у  комплексу  ,,Кинеске  четврти  и  то  за  објекат  6 планирано  је  
176.308.796,36 динара  (извор  финансирања  01 162.821.000,00 динара, извор  финансирања  
17 13.487.796,36 динара), за  трафо, приклучке  на  објектима  и  друго  планирано  је  
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30.000.000,оо  динара  (извор  финансирања  01), а  за  радове  и  друго  на  објекту  8 планирано  је  
230.000.000,00 динара  (извор  финансирања  07) из  средстава  Аутономне  покрајине  
Војводине  ( Раздео  07, Глава  0700 Предлога  финансијског  плана  за  2022. годину  
Покрајинског  секретаријата  за  културу, јавно  информисање  и  односе  с  верским  
заједницама). Планирани  износ  средставаје  умањен  за  359.441.203,64 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  8. у  Табели. 

На  позицији  буцста  603, позицији  фин. плана  603.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5114, планирана  су  средства  у  износу  од  9.411.250,00 динара  (извор  финансирања  01). 
Средства  се  односе  на  стручни  надзор  и  друго  за  објекте  у  комплексу  ,,Кинеска  четврт  и  
то  за  објекат  6 планираноје  3.651.250,00 динара, за  објекат  8 планирана  су  средствау  износу  
од  5.300.000,00 динара, надзор  за  трафо, приклучке  и  друго  460.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  11. у  Табели . 

Ла  позицији  буцета  614, позицији  фин! плаuа  614.01 Капитално  одржавање  зграда  и  
објекат&, синтетика  5113 планирају  се  средства  у  износу  од  48.000.000,00 динара  (извор  
финансирања  01 - 30.000.000,00 динара, извор  финансирања  13 18.000.000,00 динара). 
Средства  су  nланирана  за  завршетак  радова  на  хидрантским  мрежама  на  Булевару  Михајла  
Пуnина  3, у  Школској  3 и  Градској  кући  у  износу  2.500.000,00 динара  (извор  финансирања  
13), наставак  радова  на  уградњи  лифта  у  Жарка  Зрењанина  2 у  износу  од  1.600.000,00 
динара  (извор  финансирања  13), завршетак  реконструкције  објекта  у  улици  Арсе  
Теодоровића  11 у  износу  од  3.000.000,00 динара  (извор  финансирања  13), завршетак  радова  
на  Тргу  младенаца  7 у  износу  од  9.400.000,00 динара  (извор  финансирања  01 - 500.000,00 
динара, извор  финаnсирања  13 - 8.900.000,00 динара) и  на  радове  Позоришном  тргу  6 у  
износу  од  5.000.000,00 (извор  финаuсирања  01), за  радове  на  хидрантској  мрежи  у  Жарка  
Зрењанина  2 и  на  Тврђави  планирано  је  6.000.000,00 динара  (извор  финансирања  01), за  
уградњу  климе  и  противпожарног  система  у  Градској  кући  планирано  је  20.500.000,00 
динара  (извор  финансирања  01 - 18.500.000,00 динара, извор  финансирања  13 - 2.000.000,00 
динара), радови  су  плаuирани  и  надругим  објектима. Плапирани  износ  средставаје  повећан  
за  5.500.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  10. у  Табели. 

На  позицији  буџета  614, позицији  фин. плана  614.02 планирање , синтетика  
5 ј  14 планирају  се  средства  у  износу  од  65.000.000,00 динара  (извор  финансирања  01 
44.000.000,00 динара, извор  финансирања  13 - 2 1 .000.000,00 динара), а  односе  се  на  стручни  
надзор  за  завршетак  радова  на  уградњи  лифтова  у  Жарка  Зрењанина  2, на  завршетак  радова  
на  хидрантским  мрежама  на  Булевару  Михајла  Пупина  3, у  Школској  3 и  Градској  кући  
уградњи  климе  и  противпожарног  система  у  Градској  кући, хидрантске  мреже  у  Жарка  
Зрењанина  2 и  на  Тврђави, и  на  радове  Позоришном  тргу  6, на  услуге  израде  пројектно-
техничке  документације  за  потребе  реконструкције , адаптације , иградње, за  израду  
пројеката  изведеног  стања  са  аснекта  противпожарне  заііітите  и  израду  осталих  пројеката  
за  објекте  од  интереса  за  Град, озакоњења  - легализације  објеката, укњижбе, стручни  надзор  
и  друго  за  остале  објекте, за  израду  урбанистичко -техничких  услова, а  за  објекте  за  које  је  
у  складу  са  важећим  прописима  о  планирању  и  изградњи  потребна  пројектно  - техничка  
документација . Планирана  средства  су  повећана  за  20.000.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  11. у  Табели . 

На  позицији  буџета  615, позицији  фин. плана  615.01 Административна  опрема , 
синтетика  5122 планирана  су  средства  у  износу  од  14.000.000,00 динара. 

За  набавку  административне  опреме  рачунарске , електронске , каuцеларијске  и  друге  
опреме  за  потребе  спортских  хала, базена  tСлана  бара  и  других  простора  у  износу  
од  14.000.000,00 динара. (извор  финансирања  01 - 4.000.000,00 динара, изувор  
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финансирања  13 - 10.000.000,00 динара). Планирани  износ  средстава  је  повећан  за  
10.000.000,00 динара. 

Средства  се  односе  на  тачку  12. у  Табели. 

На  позицији  буцета  617, позицији  фин. плана  617.01 Изградња  зграда  и  објеката , 
синтетика  5112 nланирају  се  средства  у  износу  од  63.906.625,67 динара  (извор  финансирања  
01 - 21.500.000,00 динара, извор  финансирања  17 - 42.406.625,67 динара). 
Срсдства  су  планирана  за  завршетак  радова  на  изградњи  објекта  у  Радничкој  32 у  складу  са  
Уговором  о  суфинансирању  изградње  пословног  објекта  - Полицијске  испоставе  Стари  
град  у  Новом  Саду, улица  Радничка  32, ради  изградње  пословног  објекта  за  потребе  
Министарства  унутрашњих  послова, број  020- 168/202 1-11/1 од  3 1 .08.202 1. године  и  
3ајслучком  Владе  Републике  Србије  05 Број  351-7212/2021 од  29. јула  2021. године. 
Планирајји  износ  средставаје  повећан  за  6.906.625,67 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  14. у  Табели. 

ІІа  позицији  буџета  620, позицији  фин. плана  620.01 Изградња  зграда  и  објеката , 
синтетика  5 1 12 планирају  се  средства  у  износу  од  226.220.000,00 динара  (извор  
финансирања  01 - 212.500.000,00 динара, извор  финансирања  13 - 13.720.000,00 динара). 
Средства  су  планирана  за  заврілетак  изградње  вртића  у  Ветернику  у  2022. години  у  складу  
са  планом  деталне  регулације , објекат  површине  2.051 м2, улица  Милана  Тепића. 
Планираuа  средства  су  повећана  за  13.720.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  17. у  Табели . 

На  позицији  буцета  620, позицији  фин. плана  620.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5114 планирају  се  средства  у  износу  од  3.665.000,00 динара. Средства  су  планирана  за  
стручни  надзор  над  извођењем  радова  и  друго  на  изградњи  вртића  у  Ветернику. Планирана  
средства  су  повећана  за  280.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели. 

На  позицији  буџета  621, позицији  фин. плана  621.01 Изградња  зграда  и  објеката , 
синтетика  5112 планирају  се  средства  у  износу  од  4.950.000,00 динара  (извор  финансирања  
01). Средства  су  планирана  за  изградњу  вртића  у  Мише  Димиијевића  74. Објекат  
предшколске  установе, приземње  и  спрат, намењен  за  140 деце, са  дворишним  уређем, 
површине  око  1.500 м2. Планирана  средства  су  умањена  за  63.440.000,00 динара. 
Средства  се  односе  иа  тачку  18. у  Табели. 

На  позицији  буџета  621, позицији  фин. плана  621.02 Пројектно  планирање , синтетика  
5 114 планирају  се  средства  у  износу  од  50.000,00 динара. Средства  су  планирана  за  стручни  
надзор  над  извођењем  радова  и  друго  на  изградњи  вртића  у  Мише  димиијевића . 
Планирана  средства  су  умањена  за  1 .560.000,00 динара. 
Средства  се  односе  на  тачку  1 1. у  Табели. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада  из  разлога  што  је  неопходно  покренути  поступке  јавних  пабавки  за  
извођење  радова  на  објектима  на  којима  се  планирају  средства, односцо  ради  његове  
благовремене  реализације . 

рдЗАМЕНИКА  НАЧЕЛНИКА  
•: : Веорић  
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ПРЕГЛЕД  ОДРЕДБИ  

ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022. гоДиНУ  

КОЈЕ  СПРОВОДИ  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИмОВИнУ  И  
ИМОВИНСКО  - ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА, КОЈ] СЕ  

МЕЊЛЈУ  

Члаn 3. мења  се  и  гласи : 

Члан  1. 

,, Члан  З. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  
за  2022. годину  у  укупноМ  износу  од  1.400.968.722,03 динара, и  то  из  извора  финансирања  
01 - Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  997.994.300,00 динара, извор  
финансирања  07 - трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  230.000.000,00 
динара, извор  финансирања  09 извор  финансирања  17 неутрошених  средстава  трансфера  
од  других  нивоа  у  укупном  износу  од  55.894.422,03 динара, извора  финансирања  13 
Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  
117.080.000,00 динара. 

Средства  из  става  1. овог  члана  планирана  су  у  разделу  25 глава  25.01, у  оквиру  
функције  620 - Развој  заједнице, а  за: 

- Програм  15: Опште  услуге  локалне  самоуправе , односно  за  реализацију  npojeіna: 
Обезбеђивање  простора  за  потребе  месних  заједниіја  у  укупном  износу  од  4.500.000,00 
динара  из  извора  финансирања  01, а  за  Пројекат: Изградња  објекта  за  потребе  ватрогасаца  
у  Футогу  у  укупном  износу  од  200.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

-. Програм  1 1: Социјална  и  дечија  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: 
Обезбеђење  простора  за  потребе  пензионера  у  укупном  износу  од  33.000.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 10.600.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 22.400.000,00 
динара. 

- Програм  13: Развој  културе  и  информисања  у  укупном  износу  од  524.657.446,36 
динар, односно  за  реализацију  Пројекта: Реконструкција  и  доградња  објекта  Мађарског  
културног  центра, у  укупном  износу  од  64.320.400,00 динара  из  извора  финансирања  01 
44.720.400,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 19.600.000,00 динара, Пројекта: 
Реконструкција  куд  Буковац  у  укупном  износу  од  13.500.000,00 динара  из  извора  
финансирања  01 - 6.640.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 6.860.000,00 динара, 
Пројекта: Инвестициони  радови  на  Дечијем  културном  центру  у  укупном  износу  од  
1.115.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, Пројекта: Инвестициони  радови  на  дому  
културе  у  Лединцима  у  укупном  износу  од  2.000,00 динара  из  извора  финансирања  01, 



Пројекта: Европска  престоница  културе, у  укупНоМ  износу  од  445.720.046,36 динара, који  
се  састоји  из  извора  финансирања  01 - 202.232.250,00 динара, извора  финансирања  07 
230.000.000,00 динара, извора  финансирања  17 - 13.487.796,36 динара. 

- Програм  14: Развој  спорта  и  омладине, односно  за  реализацију  програмске  
аіСгивности : Функционисање  локалних  спортских  установа  у  укупном  износу  од  
200.046.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

- Програм  3: Локални  економски  развој , односно  за  реализацију  програмске  
активности : Унапређење  nривредног  и  инвестиционог  амбијента  у  укупном  износу  од  
128.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01 - 79.000.000,00 динара, извора  
финансирања  13 - 49.000.000,00 динара, за  финансирање  Пројеісга : Изградња  објекта  у  
Радничкој  32 у  укупном  износу  од  67.172.625,67 динара  из  извора  финансирања  01 - 
24.766.000,00 динара  и  извора  финансирања  17 - 42.406.625,67 динара. 

- Програм  12: Здравствена  заштита, односно  за  реализацију  Пројекта: Изградња  објекта  
дома  здравња  на  Адицама  у  укупном  износу  од  7.422.650,00 динара, и  то  из  извора  
финансирања  01 - 1.922.650,00 динара  и  из  извора  финансирања  13 - 5.500.000,00 динара. 

- Програм  8: Предшколско  васпитање , односно  за  реализацију  Пројекта : Изградња  
вртића  у  насењу  Сајлово  у  укупном  износу  од  201.085.000,00 динара  из  извора  финансирања  
01, Hpojewra: Изградња  вртића  у  Ветернику  у  укупном  износу  од  229.885.000,00 динара  из  
извора  финансирања  01 - 216.165.000,00 динара, из  извора  финансирања  13 - 13.720.000,00 
динара  и  Пројекта: Изградња  вртића  у  Мише  димитријевића  у  укупном  износу  од  
5.000.000,00 динара  из  извора  финансирања  01. 

Члан  2. 

Члан  3. Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  програму  инвестиционих  активности  за  2022. 
годину  које  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  Града  Новог  
Сада  мења  се  и  гласи: 

,, Члан  3. 

Програм  инвестиционих  аwгивности  за  2022. годину  који  спроводи  Градска  управа  
за  имовину  и  имовинско-правне  послове  Града  Новог  Сада, који  чини  саставни  део  ове  
одлуке  мења  се  и  гласи: 

,,ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022. ГОДИНУ  КОЈЕ  СПРОВОДИ  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРА,ЦА  
НОВОГ  САДА  



Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  
за  2022. годину  у  укулном  износу  од  1.400.968.722,03 динара, и  то  из  извора  финансирања  
01 Општи  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  997.994.300,00 динара, извор  
финансирања  07 - трансфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  230.000.000,00 
динара, извор  финансирања  09 - извор  финансирања  17 - неутротених  средстава  трансфера  
од  других  нивоа  у  укупном  износу  од  55.894.422,03 динара, извора  финансирања  13 - 
Нераспоређени  витак  прихода  и  примања  из  ранијих  година  у  укупном  износу  од  
117.080.000,00 динара, и  распоређују  се  по  следећим  наменама : 

РЕ  
БР  НАЗИВ  ПРОЈЕКТА  

ПЛАНИРАНА  
СРЕДСТВА  
(у  динари ?иа) 

1.  Инвестиционо  одржавање  објекта  МЗ  Буковцу  4.220.000,00 

2.  Изградња  објекта  за  потребе  ватрогасаца  у  Футогу  100.000,00 

3.  Изградња  објекта  дома  nензионера  у  Лединцима  32.170.000,00 

4.  Реконструкција  објекта  Мађарског  културног  центра  62.600.000,00 

5.  Реконструкција  КУД  Буковац  13.160.000,00 

6.  Инвестициони  радови  на  дечјем  кудтурном  центру  1.000.000,00 

7.  Инвестициони  радови  на  дому  културе  у  Лединцима  1.000,00 

8.  Европска  nрестоница  културе  436.308.796,36 

9 
Реконструкција  трибина  и  подтрибинског  простора, трафо  
станица  и  друго  на  стадиону  у  Руменачкој  152 

195 000 000 00 
. . 

10 

Капитално  одржавање  зграда  и  објеката  - Градска  кућа, 
Позоритни  трг  6, Жарка  Зрењанина  2, Тврђава, Арсе  
Теодоровића  11, Школска  3, Трг  Младенаца  7, Булевар  
Михајла  Пупина  3 и  други  

48 000 000 00 
. . 

11.  Пројектно  - техничка  документација  95.332.300,00 

12.  Административна  оnрема  14.000.000,00 

13.  Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  1.000.000,00 

14.  Изградња  објеіпа  у  Радничкој  32 63.906.625,67 



1 5. Изградња  објеката  дома  здравња  на  Адицама  6.500.000,00 

16.  Изградња  вртића  у  насењу  Сајлово  196.500.000,00 

17.  Изградња  вртића  у  Ветернику  226.220.000,00 

18.  Изградња  вртића  у  Мише  димитријевића  4.950.000,00 
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