
ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД 
Футошки пут 46, Нови Сад   
Нови Сад, 21.12.2014. године 
ЈП 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НОВИ  САД“, НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Предлаже се Скупштини Града Новог Сада да из Буџета Града новог Сада обезбеди 
средства за следеће инвестиционе активности Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“, Нови Сад за 2015. годину: 
 
 

Редни  
број 

Инвестиционе активности Извори 
средстава 

Вредност 
(у РСД) 

1. 
Набавка 6 нископодних аутобуса на дизел 
гориво 

 
Буџет Града 
Новог Сада 

за 2015. годину 
 
 
 

97.243.500,00 

2. 

Пренете обавезе за уговорену набавку 5 
нископодних аутобуса са додатном 
опремом и погоном на дизел гориво из 
2014. године 

Буџет Града 
Новог Сада 

за 2015. годину 
 
 

 
 
 

7.756.500,00 
 
 
 

 Укупно за инвестиције:  165.000.000,00 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
У Програму пословања Предузећа за 2015. годину планирана је набавка 10 
нископодних аутобуса на дизел гориво  у износу од 97.243.500,00 динара из средства 
буџета Града Новог Сада. Већ више година није вршена набавка аутобуса иако би 
требало сваке године да се врши обнова возног парка за 10% од броја возила у возном 
парку. Како је просечна старост возног преко 13 година неопходно је у 2015. години 
извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса повећала би се и техничка 
исправност возног парка, а тиме би била и већа безбедност и сигурност превоза 
путника у градском и приградском саобраћају. 
 
У Измени Програма  инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“, Нови Сад за 2014. годину  планирана су средства из буџета Града Новог 
Сада за 2014. годину за набавку  5  нових соло нископодних аутобуса са додатном 
опремом и погоном на дизел гориво. Поступак јавне набавке за 5 нових нископодних 
аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво је спроведен  и закључен је 
уговор о куповини истих са Акционарским друштвом  Икарбус – фабрика аутобуса и 



специјалних возила Београд (Земун), наш деловодни број  8871 од 10.10.2014. године и 
испорука истих је у року који нeможе бити дужи од 100 календарских дана од дана 
закључења уговора. По наведеном уговору Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови 
Сад“ је у обавези да  исплату уговорене цене изврши по следећој динамици:  

- исплату првог дела аванса у износу од 50% од укупне цене аутобуса са 

порезом на додату вредност односно износ од 46.539.000,00 динара у 

року од осам дана од дана закључења уговора, а на основу испостављене 

профактуре Продавца, 

- исплату другог дела аванса у износу од 40% од укупне цене аутобуса са 

ПДВ-ом, односно износ од 37.231.200,00 динара у року од 30 дана од дана 

уплате првог дела аванса, на основу испостављене профактуре Продавца 

и 

- преостали износ од 10% од укупне цене аутобуса са ПДВ-ом, односно 

износ 9.307.800,00 ће се измирити у року од седам дана од дана 

потписивања протокола о примопредаји аутобуса. 

 У 2014. години  ће бити исплаћен први и други део аванса док ће обавеза у износу од 
10% укупне цене аутобуса доспети да се измири у 2015. години. Како су средства за 
набавку аутобуса планирана из буџета Града Новог Сада  и преостали износ за 
измирење обавезе по основу набавке аутобуса у износу од 7.756.500,00 динара се 
планира из средстава буџета Града Новог Сада за 2015. годину. 
 
 
                                                                          в.д. Директора, 
 
                                                            Милан Станивуковић дипл. економиста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Предлог 
 
На основу члана 36. тачка 4. Статута Јавног  градског  саобраћајног  предузећа 
„Нови Сад“, Нови Сад бр. 3471 oд 22.03.2013. гoдине , 6522 од 6.6.2013. године 
и 9967 од 20.09.2013. године,  Надзорни одбор  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа „Нови Сад“,  на ______. редовној седници одржаној _______2014. 
године  је донео 

 
 
ОДЛУКУ БРОЈ ____/2014 
 
 

1. Усваја се Предлог за доношење Одлуке о Програму инвестиционих 
активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“,  Нови 
Сад за 2015. годину у приложеном тексту. 

 
2. Предлог за доношење Одлуке о Програму инвестиционих активности 

Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“,  Нови Сад за 2015. 
годину  упућује се Скупштини Града Новог Сада ради доношења 
Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног 
предузећа „Нови Сад“,  Нови Сад за 2015. годину у приложеном тексту. 
 

3. Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука број ____/2014 од 
28.11.2014. године.  

 
 
 
                                                                                                Председник 
                                                                                            Надзорног одбора 
 
                                                                                             Миливој Вуковић 
 
 
Предлог урадила: 
Јелица Подрашчанин 
 

 


