
На  основу  члана  28. став  3. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  Н/19), Скуппітина  Града  Новог  Сада, на  xxVІІ  седници  од  27. јуна  
2022, године, доноси  

оДлуку  
о  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  

2022. гОдИну  КОЈЕ  спРОвОДи  ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ИмОвИНУ  И  
ИМОВИПСКО  - ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  за  2022. годину  које  спроноди  
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: 

,,Члаіј  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирана  су  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину  у  укупном  износу  од  1.400.96Ѕ .722,03 динара , и  то  из  извора  
финансирања  0 - Опінти  приходи  и  примања  буџета  у  укупном  износу  од  997.994.300,00 

динара, извор  финансирања  07 - траiiсфери  од  других  нивоа  власти  у  укупном  износу  од  
230.000.000,00 динара, извор  финансирања  17 неутроілених  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  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: Социјал iга  и  дечија  заштита , односно  за  реализацију  Пројекта: 

ОбезбеђегБе  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 

диiiара. 

- 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  изііосу  од  
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1 15.ООQОО  динара  из  извора  финансирања  О  1, 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  
200.046000,00 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  финансирања  01 - 
24.766.000,00 динара  и  извора  финансирања  17 - 42.406.625,67 динара . 

- Програм  12: здравствена  завјтита , односно  за  реализацију  Пројекта : Изградња  
објекта  дома  здрав.ња  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  
229.8Ѕ5.000,00 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. 

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  
ИНВЕСТИЦИОИИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  2022. гОдИну  КОЈЕ  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 - Општи  приходи  и  примања  буuета  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  укупггом  износу  од  55.894.422,03 динара , извора  финансирања  13 - 



,, 

ј  

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

Е  
НАЗііВ  пРОЈЕКТА  

ПЛАНРАНА  
СРЕДСТВА  
(у  діінарііма ) 

Ј . Инвестиционо  одржавање  објекта  МЗ  Буковцу  4.220.00000 

2.  Изградња  објектаза  потребе  ватрогасаца  у  Футогу  100.000,00 

3.  Изградња  објекта  дома  пензионера  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  културном  центру  l .000.000,00 

7.  Инвестициони  радови  на  дому  културс  у  Лединцима  ј  .000,00 

8.  Европска  престоница  културе  436.308.796,36 

9 
Реконструкција  трибина  и  подтрибинског  простора, трафо  станица  
идругонастадионууРуменачкој  152 

ј 95 000 000 00 
. . 

10. 
Капитално  одржавање  зграда  и  објеката  - Градска  кућа, гlозорипіни  
трг  6, Жарка  Зрењанина  2, Тврђава, Арсе  Теодоровића  11, HЈколска  
3, Трг  Младенаца  7, Булевар  Михајла  Гlупина  3 и  други  

48.000.000,00 

і . Гlројектно  - техничка  документација  95332.300,00 

12. Административна  опрема  14,000.000,00 

1 3. Огірема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  1 .000.000,00 

14.  Изградња  објекта  у  Радничкој  32 63906.625,67 

15.  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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Члан  З, 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавивања  у  Службеном  
листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 40-5/2022-83 1-І  
27.јун  2022. године  
НОВИ  САД  MЅc ЈеМаривковић ровић  
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