
На  основу  члана  39. тачка  71. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  •лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  20. став  1. тачка  15. 3акона  о  локалној  
самоуправи  (,,Службени  гласник  РС , бр.  129/07, 83/14 

- др. закон, 101/16 др.  закон, 
47/18 и  111/21 др.  закон) и  чланом  21. 3акона  о  запітити  од  пожара  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 1 11/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони ), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІІ  
седвици  од  22. децембра  2021. године , доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  Од  ПОЖАРА  

ЗА  2022. гОдину  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  коришћења  средстава  за  занітиту  од  пожара  за  
2022. годину  (у  даем  тексту: Програм), који  чини  саставни  део  ове  одлуке. 

Члан  2. 

Програм  обуквата  набавку  ватрогасног  возила- аутоцистерне  са  припадајућом  
опремом  и  навалног  ватрогасног  возила  са  припадајућом  опремом  - наставак  реализације  
из  2021. године . 

Члан  3, 

Средства  за  реализацију  Програма  обезбеђују  се  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  у  износу  од  33.200.000,00 динара. 

Члан  4. 

Ватрогасно  возило  - аутоцистерна  са  припадајућом  опремом  и  навално  ватрогасно  
возило  са  припадајућом  опремом  из  члана  2. ове  одлуке  даће  се  на  коришћење  
Министарству  унутрашњих  послова  Сектор  за  ванредне  ситуације  - Управа  за  ванредне  
ситуације  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту : Корисник) у  складу  са  законом. 

Ближи  услови  за  давање  на  коришћење  ватрогасног  возила  аутоцистерне  са  
припадајућом  опремом  и  навалног  ватрогасног  возила  са  припадајућом  опремом  из  става  
1. овог  члана, као  и  међусобна  права  и  обавезе  уређују  се  уговором  који  закњучују  
Градоначелник  Града  Новог  Сада  или  лице  које  он  овласти  и  Корисник . 

Члан  5. 

Програм  реализује  Градска  управа  за  комуналне  послове  (у  дањем  тексту : Градска  
управа). 
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Члан  б. 

Градска  управа  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  годиіпњи  извештај  о  
реализацији  Програма . 

Члан  7. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавзњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , а  примењиваће  се  од  1 јануара  2022. године. 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  Од  ПОЖАРА  ЗА  2022. гОдиНУ  

Редни  
број  

ОПРЕМА  ПЛАН  за  2022. годину  
(удинарима ) 

3.200.000,00 1. Ватрогасно  возило  - аутоцистерна  са  припадајућом  опремом  

2 Навално  ватрогасно  возило  са  припадајућом  опремом  - 
наставак  реализације  из  2021. године  30.000.000,00 

УКУПНО: 33.200.000,00 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 352-L2021-455-І  
22. децембар  2021. године - 

НОВИСАД MЅc. Јелна  Маринкови h Радомировић  
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