
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–испр, 108/13,
142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града-Новог Сада“, број. 43/08), Скупштина Града
„Новог Сада, на ХХ1Х седници од 14. децембра 2017. године, доноси

·...
· одлуку

о ИЗМЕНИОДЛУКЕ0 БУЏЕТУГРАДА новог САДА ЗА 2017. годину

Члан 1.

У.Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града–
Новог Сада“, бр. 80/16 и 31/17), чији саставни део је и Решење о употреби средстава
текуће буЏетске резерве („Службени лист Града Новог Сада“, број 54/17) и решења
Градоначелника Града Новог Сада којима је у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском '

систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, ' ·“

62/13, 63/13-–исп_р, 108/13, 142/14, 68/15–др. закон, 103/15 и 99/16), ова одлука мењана,
члан 47. мења се и гласи:

„Члан 47
У складу са Закључком Градског већа, број. П–020–4/2017–68/а од 11. децембра

2017. године, број запослених код корисника буџета не може да пређе максималан број од
3.271 запосленог на неодређено време и 524 запослених на одређено време, односно
укупно 3.795 запослених и то:

1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним
корисницима, укупно 1.419 запослених, односно:

· 1.229запосленихна неодређено време и
–190 запослених на одређено време;

2) у Предш'колској установи „Радосно детињство“, укупно 2.015 запослених,
односно:

– 1.732 запослена на неодређено време и

- 283 запослених на одређено време;
3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 348 запослених, односно:

– 298 запослених на неодређено време и
·50 запослених на одређено време и

·

4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:

-_ 12 запослених на неодређено време и

· 1 запосленог на одређено време.“



Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања )! „Службеном
листу ГрадаНовог Сада“. .
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