
На  основу  члана  б. Одлуке  о  прибавњању  непокретности  у  јавну  својину  Града  
Новог  Сада  путем  изградње  два  нова  објекта  јавне  намене  од  посебног  значаја  за  Град  
Нови  Сад, намењена  за  Пружање  услуга  социјалне  заштите  (,,Службсни  лист  Града  Новог  
Сада , број  33/2 І ) и  члана  5. Одлуке  о  изградњи  новог  објекта  за  прихватилиште  за  
одрасла  и  стара  лица  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 54/20 и  24/21) 
Скупппина  Града  Новог  Сада, на  ХХјјГ  седници  од  23. децембра  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ЗА  

СОЦИЈАЛНУ  И  дЕЧИЈУ  ЗАШТИТУ  ЗА  2022. ГОДИНУ  

І . Овом  Одлуком  утврђује  се  програм  инвестиционих  активности  Градске  управе  за  
социјалну  и  дечију  заштиту  ( у  дањем  тексту: Градска  управа) за  2022. годину . 

11. За  реализацију  овог  програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  
за  2022. годину , у  укупном  износу  од  14.640.000,00 динара , и  то: 

Редни  
број  

Носилац  
инвестиционе  
активности : 

Опис : Програм : / К-то  Планиран  извос  
средстава : 

Израда  Програм  11: Извор 0l: 
Град  Нови  Сад  пројектно  Социјална  и  І  1.500.000,00 

І . Градска  
управа  за  

техничке  
документације  

дечија  запЈтита , 
0902-5021 П: 

социјалну  и  
дечију  
заіптиту  

за  изградњу  два  
новаобјекта  

јавне  намене  од  
посебног  значаја  

Изградња  нових  
објекатаза  

пружање  услуга  
социјалне  

за  Град  Нови  заштите ! 5 114 - УКУПНО : 11.500.000,00 
Сад, намењена  
за  пружање  

услуга  социјалне  
заштите  

Пројектно  
планирање  

2. Град  Нови  Сад  
Градска  

Израда  
пројектно  

Програм  І  1: 
Социјалнаи  

Извор  0 1: 1.200.000,00 

управа  за  
социјалну  и  

техничке  
документације  

дечија  заштита , 
0902-5020 П: 

Извор  13: 1.940.000,00 

дечију  
заштиту  

за  изградњу  
прихватилишта  
за  одрасла  и  

Изградња  
прихватилишта  
за  одрасла  и  

стара  лица  у  стара  лица  / 5 І  14 УКУПНО : 3 . 140.000,00 

Футогу  - Пројектно  
планирање  
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111. 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 . 

Іv. Градска  управа  лодноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  годишњи  извеіптај  о  
реализациј  и  програма . 

Градска  управаје  дужна  да, на  захтев  Градоначелника  Града  Новог  Сада, достави  
периодични  извештај  о  реализацији  програма. 

У. Градска  управа  реализује  овај  нрограм  у  складу  са  прописима  који  уређују  
јавне  набавке  и  буг,гетски  систем. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРЛЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 2353/2021-1 
23. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Предедница  

MЅc. Jeneua Маринковић  Радомирови h 
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