
На  основу  члана  б. Одлуке  о  прибавлању  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  загптите  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  33/2) 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), 
Скуліптина  Града  Новог  Сада  на  хху  седници  од  10. фебруара  2022. године , доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О  ПFОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  

ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ЗА  СОЦИЈАЛНУ  И  ДЕЧИЈУ  ЗАШТИТУ  ЗА  2022. гОдИНу  

ј . У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Градске  управе  за  социјалну  и  
дечију  заштиіу  за  2022. годину  (,,Службени  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  58/21), тачка  11. 
мења  се  и  гласи : 

,,јІ . За  реализацију  овог  програма  нланирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину , у  укупном  износу  од  18.440.000,00 динара, и  то: 

едНИ  Носилац  
инвестиционе  
активности :  

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

ј . Град  Нови  Сад  
Градска  управа  
засоцијалну  и  
дечију  заінтиту  

Израда  пројектно  
техничке  

документације  за  
изградњу  два  нова  

објектајавне  
намене  од  

посебног  значаја  
за  Град  Нови  Сад, 

намењена  за  
пружање  услуга  

социјалне  заінтите  

Програм  ] 1: 
Социјална  и  дечија  
заштита, 0902-502 1 
П: Изградња  нових  

објекатаза  
пружање  услуга  

социјалне  заштите  
/ 5114 - Пројектно  

планирање  

Извор  01: 11.500.000,00 

УКУПНО: 1 1.500.000,00 

2. Град  І-lови  Сад  
Градска  управа  
за  социјалну  и  
дечију  заштиту  

Израдапројектно  
техничке  

документације  за  
изградњу  

прихватилиі nта  за  
одрасла  и  стара  
лицауФутогу - 

насгавак  
реал  изациј  е  
активности  

започетих  у  202 1. 
години  

Програм  11: 
Социјална  и  дечија  
заштита , 0902-5020 
П: Изградња  

прихватилиі nта  за  
одрасла  и  стара  
лица !5114- 
Пројектно  
план  ирање  

Извор  01: 5.000.000,00 

Извор  13: 1.940.000,00 

УКУПНО: б  .940.000,00 
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Іі. Ова  одлука  ступа  на  снагу  варедног  дана  од  дана  објавливања  у  , Службеном  
лисТу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОј-{ОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 74/2022-ј  
10. фебруар  2022. године  
НОВи  САД  
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