
На  основу  члана 5. Одлуке  о  изградњи  новог  објекта  за  прихватилиште  за  одрасла  и  
стара  лица  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  54/20), Скупштина  Града  Новог  
Сада, на  Х  седници  од  8. фебруара  202 1 године, доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ЗА  

СОЦИЈАЛНУ  И  ДЕЧИЈУ  ЗАШТИТУ  ЗА  2021. гОдИНУ  

І. Овом  Одлуком  утврђује  се  програм  инвестиционих  активности  Градске  управе  за  
социјалну  и  дечију  заштиту  ( у  далем  тексту: Градска  управа) за  202 1. годину, за  који  
су  средства  обезбеђена  Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  202 1. годину  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  58/20) за  раздео  15. глава  15.01. Градска  управа  за  
социјалну  и  дечију  заштиту, 0901 Програм  11: Социјална  и  дечија  заштита, 0901-5020 
П: Изградња  објекта  за  прихватилиште  за  одрасла  и  стара  лица  у  Футогу. 

11. За  реализацију  овог  програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  202 1. 
Годину, у  укупном  износу  од  7.500.000,00 динара  и  то: 

Пројектно  планирање . к-то: 5 1 14 

Редни  
број  

Носилац  инвестиционе  
активности : 

Опис: Планиран  износ  
средстава : 

Израда  пројектно  
Град  Нови  Сад  техничке  

Градска  управа  за  социјалну  и  документације  за  • • 

дечију  заштиту  изградњу  
прихватилишта  за  
одрасла  и  стара  
лица  у  Футоту  

јН. Градска  управа  се  обавезује  да  активности  у  вези  са  реализацијом  овог  програма  изведе  
стручно  и  квалитетно  у  складу  са  законом, стандардима  и  нормативима  који  важе  за  ову  
врсту  активности . 

јУ. Градска  управа  гіодноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  годишњи  извештај  о  
реализацији  програма. 
Градска  управа  је  дужна  да, на  захтев  Градоначелника  Града  Новог  Сада, достави  
периодични  извештај  о  реализацији  програма. 

У. Градска  управа  реализује  овај  програм  у  складу  са  прописима  који  уређују  јавне  
кабавке  и  буџетски  систем . 



2 

уј. Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , 

РБHУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛІНА  ВОЈВОДHНА  
грлд  нОВи  САД  
СКУГЛПТHНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 36-1/2021-ј  
8. фебруар  2021. године  
НОВИ  САД  
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