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УВОД 
 
 

На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета Града Новог Сада за 2011. годину за реализацију пројеката из области политике за 
младе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/11 и 28/11) и Закључка Градоначелника Града Новог 
Сада, Бр 6 – 646 / 2011 – II од 10.августа 2011. године, Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија 
за младе расписала је Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 
2011. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - 
Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада у 2011. години. 
  
 Омладинска политика у Републици Србији област је која је тек у последњих неколико година 
почела да се уобличава и јасно дефинише. Формирањем Министарства за омладину и спорт (2007.), 
доношeњем Националне стратегије за младе (2008.) и израдом Закона о младима (2011.) стварају се 
услови за институционалну и системску бригу о младима - нарочито услови за подршку младима у 
организовању, друштвеном деловању и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит.  
 
 Омладинска политика може да се дефинише као сет стратешких мера које повезују низ области 
живота младих, а усмерене су на: 
- унапређење психо-физичког квалитета живота младих, обезбеђивање могућности за развој знања, 
вештина и ставова неопходних за бољу и лакшу интеграцију младих у друштво и преузимање активног 
учешћа у друштвеном животу. 
  
 Када је у питању политика за младе на локалном нивоу, најважнији стратешки документ и један 
од кључних елемената интегрисаног система подршке представља Локални акциони план политике за 
младе Града Новог Сада, који је реализован уз пуну партиципацију младих, и представља велики 
допринос и значајно искуство у стварању и развоју система омладинске политике на локалном нивоу.  
 
 Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада односи се на деловање за добробит 
свих младих Града Новог Сада у доби од 14 до 30 година, без обзира на њихов узраст, пол, социјални 
статус, национално, верско или политичко опредељење, сексуалну оријентацију, инвалидитет, 
интересовања или било какво друго својство или опредељење. Такође представља реализацију првог 
стратешког циља Националне стратегије за младе, а то је подстицање младих да активно учествују у 
друштву, кроз активности у Акционом плану за спровођење Националне стратегије за младе: 
 

 Пружање подршке програмима омладинских удружења односно организација и удружења 
односно организација која се баве младима на локалном нивоу 

 
 Пружање подршке процесу израде Локалних акционих планова за младе на локалном нивоу 

 
 Јачање капацитета и могућности младих да активно учествују у друштву на локалном нивоу као и 

других  стратешких циљева 
 

 Примена концепта заједничког управљања процесима и одлукама  коменаџмента и стално  
        оспособљавање учесника тог процеса 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦЕ  ПРОЈЕКАТА:  КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ? 

 
 Право на доделу дотација из буџета Града Новог Сада могу да остваре удружења односно 
организације којe своју активност реализују на територији Града Новог Сада и уписана су у регистар код 
надлежног органа. Удружења односно организације треба да имају седиште удружења односно 
организације на територији Града Новог Сада.  
 Као доказ да је уписан у регистар код надлежног органа и да своју активност реализује на 
територији Града Новог Сада, учесник Јавног конкурса за реализацију Локалног акционог плана 



политике за младе Града Новог Сада ( у даљем тексту : Јавни конкурс)  подноси копију новог 
решења из АПР-а.  
 Удружење односно организација може да конкурише са више предлога пројеката.  

 
ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА КОЈЕ СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ПРИЈАВА * 
 

1. Област: Образовање младих 
Циљ: 
1.1. Неформално образовање креирано и представљено младима на пријемчив и атрактиван 
начин 
Мере – активности: 

 Креирати и реализовати програме неформалног образовања, засноване на анализи потреба 
младих, а у сарадњи са школама, факултетима и релевантним институцијама 

 
Циљ: 
1.2. Млади правовремено добијају корисне и проверене информације о образовној понуди у 
Новом Саду 
Мере – активности: 

 Унапредити комуникацију и сарадњу између организација цивилног друштва у креирању и понуди 
образовних програма за младе 

 Дефинисати заједно са младима који су адекватни канали комуникације 
 

2. Област: Запошљавање младих 
Циљ: 
2.1. Услуга каријерног саветовања доступна младима у Новом Саду 
Мере – активности: 

 Обучавати средњошколце/ке и студенте/киње  за активно и ефикасно управљање својом 
каријером 

 
Циљ: 
2.2. Развијена свест  младих о значају додатних едукација у циљу лакшег проналажења посла и 
активније коришћење услуга НСЗ и других активних мера запошљавања 
Мере – активности: 

 Организација додатних едукација у циљу лакшег проналажења посла и самозапошљавања 
(курсеви, обуке, итд.) 

 
Циљ: 
2.3. Повећане могућности за стицање праксе у циљу лакшег запошљавања младих у Новом Саду 
Мере – активности: 

 Подстицати информисање и саветовање младих о могућностима стицања додатних знања и 
искустава путем праксе и волонтирања 

 
 

3. Област: Здравље младих 
Циљ: 
3.1. Млади у Новом Саду су у већем проценту информисани о здрављу, посебно о питањима 
правилне исхране, физичке активности, заштите менталног здравља (развојно-психолошких 
проблема), заштите репродуктивног здравља, превенције зависности од ПАС-а 
Мере – активности: 

 Организовати већи брoj превентивних програма ( репродуктивно здравље, превенција ППИ, 
ХИВ/СИДЕ, болести зависности, ментално здравље) у приградским насељима, као и 
превентивне програме из области заштите здравља намењене и прилагођене специфичним 
групама младих 

 



Циљ: 
3.2. Већи проценат младих има развијену свест о важности здравља и развијене вештине 
неопходне за бригу о здрављу (животне вештине) 
 
Мере – активности: 

 Организовати програме промоције здравља на местима где се млади окупљају 
 
Циљ: 
3.3. Здравствене услуге су прилагођене младима (физички и кадровски) и препознате од стране 
младих (млади одлазе у здравствене установе и користе њихове услуге) 
Мере – активности: 

 Организовати едукације за запослене у здравственим службама о приступу прилагођеном 
младима и промовисати здравствене услуге намењене младима 

 
4. Област: Култура младих 

Циљ: 
4.1. Постоји (већа) подршка стваралаштву младих 
Мере – активности: 

 Ауторски програми и пројекти младих и програми и пројекти којима се презентује стваралаштво 
младих  

 Организовање скупова у циљу усклађивања програмских планова институција, установа, 
организација, неформалних група... 

 
Циљ: 
4.3. Културна понуда је децентрализована 
Мере – активности: 

 Програми подршке  и развоја ауторског стваралаштва у насељеним местима 
 

5. Област: Слободно време младих 
Циљ: 
1.2. Повећан број садржаја за квалитетно провођење слободног времена 
Мере – активности: 

 Суфинансирање програма који имају за циљ активно укључивање младих у креирање програма 
за квалитетно провођење слободног времена 

 Суфинансирање програма који имају за циљ квалитетно провођење слободног времена младих 
 Суфинансирање спортско-рекреативних и стваралачких програма и активности у приградским 

насељима 

6. Област: Безбедност младих 
Циљ: 
1.1. Развијени квалитативни медијски и едукативни садржаји/програми који доприносе 
унапређењу безбедносне културе младих на територији Града Новог Сада 
Мере – активности: 

 Спровођење различитих когнитивно - едукативних програма/обука за младе и представнике/це 
медија за промоцију ненасиља, мировног образовања и безбедност младих у сарадњи са 
организацијама цивилног друштва и институцијама 

 Спроводити истраживања: о насиљу међу младима; саобраћајним незгодама; о поверењу 
младих у сектор безбедности; о повредама на раду, професионалним болестима младих као и 
мобингу над младима и системски прикупљати податке и публиковање анализа о насиљу међу 
младима 

 
Циљ: 
1.3. Развијено сигурносно и безбедно окружење младих на интернету, у школама, породици, послу, 
на факултетима и спортским објектима 
Мере – активности: 



 Организовати континуирану обуку за особље свих установа задужених за превенцију и борбу 
против насиља као и за препознавање насиља и помоћ жртвама насиља у породици 

 
 
 

7. Област: Активно укључивање младих у друштво и изградња цивилног друштва 
Циљ: 
7.2. Млади су мотивисани, поседују знања, вештине и вредносне ставове за активно учешће у 
друштву и тиме доприносе решавању својих проблема и унапређењу стања људских права 
младих; Унапређено активно учешће младих припадника/ца рањивих група: млади из приградских 
подручја, млади Роми, особе са инвалидитетом 
Мере – активности: 

 Спроведени програми обуке за јачање омладинских удружења и неформалних група младих за 
управљање пројектним циклусима и управљање организацијама као и умрежавање удружења 
младих, удружења за младе и неформалних група младих на локалном нивоу 

 
Циљ: 
7.3. Сви друштвени сектори мобилисани и активно доприносе имплементацији омладинске 
политике, међусобно сарађују и доприносе промоцији важне улоге младих у друштву као ресурса, 
и као партнера за изградњу демократског друштва 
Мере – активности: 

 Спроведене активности (медијске кампање, јавне трибине, штампане публикације) које 
доприносе широј промоцији улоге младих у друштву, и сарадње три друштвена сектора (Јавни, 
цивилни и пословни сектор) на пољу омладинске политике 

 
8. Област: Волонтерски рад 

Циљ: 
8.1.Могућности за волонтерски ангажман младих су промовисане на младима блиске и 
прихватљиве начине, а њихов волонтерски ангажман и значај истог је прихваћен и препознат у 
јавности 
Мере – активности: 

 Организовати пројекте који за циљ имају промоцију различитих видова волонтерског рада међу 
младима 

 Подстицати креирање волонтерских позиција за младе у Јавним институцијама и промовисати их 
међу младима 

 
Циљ: 
8.3. У Новом Саду постоје и реализују се волонтерски програми у којима су ангажовани млади у 
различитим областима друштвеног живота (социјалне области, програми везани уз стручно 
образовање младих, спорт, итд.) 
Мере – активности: 

 Основати и развијати локални волонтерски сервис (ЛВС) за младе; креирати базу волонтера/ки и 
волонтерских програма 

 Креирати волонтерске програме за младе у оквиру имплементације културних, спортских и 
других манифестација у граду 

9. Област: Мобилност и информисање младих 
Циљ: 
9.1. Развијени квалитетни медијски садржаји који су младима пријемчиви и задовољавају њихове 
реалне потребе 
Мере – активности: 

 У сарадњи са постојећим медијима развити програме за младе који се баве темама: 
запошљавање, студије, путовања у земљи и иностранству и сличним темама које младе 
интересују 



 Стварање образовно - струковног модула за подршку и активно укључивање младих 
заинтересованих за рад у медијима 

 

Циљ: 
9.2. Развијени механизми у постојећим институцијама/организацијама/установама за пружање 
конкретних и употребљивих информација од интереса за младе 
Мере – активности: 

 Креирати онлајн  базу (веб портал) информација намењених младима у Новом Саду 
 Спроводити обуке за омладинске раднике/це  о омладинском раду на улици као и на социјалним 

веб сајтовима 
 Спроводити  обуке о омладинском информативном раду и програме за информисање младих у 

образовним институцијама 
 
Циљ: 
9.3. Развијени механизми за пружање информација о мобилности младих у земљи и иностранству 
Мере – активности: 

 Информисати и обучити омладинске раднике/це о коришћењу програма мобилности младих кроз 
неформално и информално образовање 

 
10. Област: Заштита животне средине и одрживи развој 

Циљ: 
10.1. Повећан ниво информисаности и знања младих о заштити животне средине и одрживом 
развоју 
Мере – активности: 

 Информативно едукативне кампање у циљу повећања нивоа информисаности и знања младих о 
заштити животне средине и одрживом развоју 

 Еко кампови и едукативни програми у циљу повећања нивоа информисаности и знања младих о 
заштити животне средине и одрживом развоју 

 
Циљ: 
10.3. Боље стање зелених површина у Граду и њихов већи број 
Мере – активности: 

 Конкретне активности уређења зелених површина 
 

11. Област: Социјална политика према младима 
Циљ: 
11.1. Млади су информисани о услугама социјалне заштите и својим правима у овој области 
Мере – активности: 

 Информисање младих (кроз трибине, округле столове, пропагандни материјал, уличне 
активности, итд.) о правима која се могу остварити у систему социјалне  заштите и о услугама 
које се нуде о области социјалне заштите 

 
Циљ: 
11.2. Постоји разноврсност услуга и подршка сервисима за младе у области социјалне заштите 
(саветовалишта, сос телефони, вршњачке едукације, волонтерски центри...) 
Мере – активности: 

 Подршка постојећим сервисима за младе (едукативна, информативна, логистичка, мониторинг, 
размена искустава, итд.) и иновативним програмима за младе у области социјалне заштите (нпр. 
арт терапија, музико терапија итд.) 

 
Циљ: 
11.3. Смањена дискриминација према одређеним осетљивим групама младих 
Мере – активности: 



 Подршка едукативним и другим програмима који развијају свест и информишу  младе о 
постојању и видовима дискриминације појединих или свих осетљивих група  младих 

 
 
 
 

 Приликом реализовања циљева прецизираних Локалним акционим планом политике за младе 
Града Новог Сада за период 2010. – 2014. године, потребно је да пројекти доприносе реализацији 
следећих приоритета: 
 

 Већем степену информисаности младих о активностима кроз које се реализује Локални акциони 
план политике за младе Града Новог Сада за период 2010 – 2014. године 

 Изградњи препознатљивости удружења односно организација које учествују у реализацији 
активности 

 Умрежавању и међусобном повезивању удружења односно организација и надлежних 
институција кроз размену информација и комуникацију, како би се у будућности задовољила 
потреба Града за оснивањем Инфо центра за младе, у складу са могућностима и расположивим 
средствима локалне самоуправе. 

 
Реализација наведених приоритетних тема треба да се одвија уз: 
 

 правовремено и примерено информисање младих; 

 уважавање права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе у 
тешким условима и младих из осетљивих група; 

 подстицање активног учешћа младих у друштву; 

 различите облике неформалног oбразовања и вршњачке едукације када је то одговарајуће. 
 

 У оквиру области морате одабрати искључиво један циљ, док у оквиру циља можете одабрати 
више мера. 
------ 
*Напомена: Приоритетни циљеви и мере за сваку од области преузети су из текста Локалног акционог плана политике за 
младе Града Новог Сада за период 2010.- 2014. године, који можете преузети на интернет презентацији Градске управе за 
спорт и омладину- Канцеларије за младе www.sio.novisad.rs 
 

 
ИЗНОС СРЕДСТАВА И ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 

 
 За финансирање пројеката из члана 2. тачка 1. алинеје друга и трећа  Правилника о начину и 
поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2011. годину за 
реализацију пројеката из области политике за младе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/11 и 
28/11) опредељује се у свакој години 4/5 (словима: четирипетине) од укупних средстава планираних у 
буџету Града на позицији: "Пројекти из области политике за младе" - раздео: Градска управа за спорт и 
омладину.  
 
 Укупан износ дотација из буџета Града Новог Сада за Јавни конкурс за доделу средстава путем 
дотација из буџета Града Новог Сада за 2011. годину за реализацију пројеката из области политике за 
младе од значаја за Град Нови Сад - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним 
акционим планом политике за младе Града Новог Сада за 2011. годину износи 11.349,994,00 динара.  
 
 Пројекат мора бити реализован до краја фискалне године (последњи трошак реализовати до 31. 
децембра 2011. године). 

 



КРИТЕРИЈУМИ ВЕЗАНИ ЗА ТРОШКОВЕ КОЈИ СЕ МОГУ УКЉУЧИТИ У БУЏЕТ 

 Укупна вредност пројекта може да буде већа од износа траженог од Града Новог Сада, а разлика 
подразумева учешће других донатора, при чему је важно да се тражена средства не преклапају. Град 
Нови Сад дотира максималан износ од 50% од укупне суме вредности пројекта. 

Трошкови пројекта морају бити: 
 неопходни за извођење пројекта; 
 стварни трошкови током периода реализације пројекта; 
 евидентирани током реализације пројекта у oбрачунима или пореским документима; 
 препознатљиви, проверљиви и подржани оригиналном документацијом на основу чијих оверених 

копија се правдају 

Трошкови пројекта који нису прихватљиви су: 
 покривање губитака и дуговања; 
 куповина опреме  
*Напомена: као неприхватљив сматраће се трошак који се односи на куповину опреме која није неопходна за рeализацију 
пројекта.  
 ставке које се већ финансирају из других пројеката 

 
 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА (где и како се шаљу пријаве) 
 
 Образац пријаве на Јавни конкурс, Образац предлога пројекта, Образац извештаја о реализацији 
пројекта као и Смернице за подносиоце предлога пројекта, могу се преузети на интернет презентацији 
Градске управе за спорт и омладину - Канцеларија за младе  www.sio.novisad.rs. 
 

 Пријаве на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 
2011. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - 
Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада у 2011. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) подносe се Градској управи за спорт и 
омладину - Канцеларији за младе, на посебном обрасцу, на Писарници Градске управе Града Новог 
Сада, Трг слободе 1, или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком: 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

НОВИ САД,  ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 2 
"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада 
за 2011. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - 

Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада у 2011. години" 

Пројекат се подноси за област  ________________ Локалног акционог плана политике за младе Града 
Новог Сада за период 2010 - 2014. године 

Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: _________________ 
Контакт особа и бр. телефона:___________________________ 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 Образац  пријаве на Јавни конкурс (Прилог 1),  
 Образац предлога пројекта (Прилог 2) ,  
 Образац буџета предлога пројекта (Прилог 2а),  
 Образац наративног буџета предлога пројекта (Прилог 2б) ,  
 Биографије лица у пројектном тиму 

 
 



 Решење о упису у регистар код надлежног органа 
 Фотокопија уговора о отварању текућег рачуна 
 Фотокопија картона депонованих потписа 
 Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у 

 
 
 Образац пријаве на Јавни конкурс и Образац предлога пројекта морају бити читко попуњени, 
компјутером, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање удружења односно 
организација. 
 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, као и пријаве поднете у рукопису, неће 
бити разматране. Рок за достављање пријаве на Јавни конкурс је двадесет дана од дана објављивања 
Јавног конкурса. 
 
 

ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРOJEKATA 
 
 Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за реализацију Локалног акционог плана политике 
за младе Града Новог Сада која је образована Решењем о образовању Комисије за реализацију Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11). 
  
 Оцену предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисије за реализацију 
Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада у складу са одредбама Пословника о раду 
Комисије за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада. 
  
 При оцени предлога пројеката Комисија за реализацију Локалног акционог плана политике за 
младе Града Новог Сада пре свега ће узимати у обзир: 
- да ли је предлог пројекта задовољио све услове наведене у тексту Јавног конкуса, 
- да ли је пројекат одговорио на постављени пројектни задатак, 
- да ли су предложена решења и изабране методе примерени младима, 
- да ли су пројектне активности реално испланиране и да ли их је могуће реализовати, 
- да ли је у пројекту јасна повезаност циљева, задатака и активности, 
- да ли су реално одређени очекивани резултати и индикатори - показатељи који доказују остварење 
резултата, 
- да ли је буџет предлога пројекта реалан и у складу са активностима. 
- да ли се пројекат реализује на територији Града Новог Сада и у временском року предвиђеном за 
реализацију пројеката за 2011. годину. 
 
 Комисија за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада сачиниће 
табелу критеријума за процену сваког појединачног предлога пројекта и одредити бодове којима ће се 
вредновати испуњеност сваког од задатих критеријума. Приоритет приликом одлучивања о додели 
средстава имаће предлози пројеката који испуњавају или у највећој мери испуњавају следеће 
критеријуме: 
 

1. Техничка испуњеност услова наведених у Јавном конкурсу (да ли је у питању правно лице које 
може да конкурише; да ли је приложена сва потребна документација; да ли је Образац пријаве на 
Јавни конкурс и Образац предлога пројекта комплетно попуњен; и др.) 
2. Усклађеност са циљевима Јавног конкурса (да ли је пројекат одговорио на пројектни задатак 
постављен у Јавном конкурсу; да ли су циљеви пројекта у складу са циљевима дефинисаним 
Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2010 - 2014. године;) 
3. Квалитет идеје (атрактивност; креативност/оригиналност; колико су идеје јасне; колико су идеје 
примерене младима;) 
4. Капацитети за управљање пројектом (да ли удружење односно организација/ангажована лица 
познају проблематику којом ће се бавити; да ли удружење односно организација има довољно 
особља, волонтера/ки, опреме, искуства за управљање и реализацију пројекта - уколико је то 
неопходно за успешност реализације конкретних активности; и др.) 



5. Изводљивост (да ли су активности добро испланиране; да ли су јасно дефинисане улоге, обавезе 
и време особа укључених у реализацију пројекта; да ли је активности могуће реализовати са 
капацитетима које удружење односно организација и особе ангажоване на пројекту поседују;) 
6. Очекивани резултати и индикатори (да ли су јасно и реално одређени очекивани резултати сваке 
активности; да ли су јасно и адекватно одређени индикатори - показатељи који доказују остварење 
резултата; да ли су наведени извори провере остварености очекиваних резултата; да ли су 
индикатори у складу са индикаторима наведеним у Локалном акционом плану политике за младе 
Града Новог Сада за период 2010 - 2014. године;) 
7. Укљученост младих и видљивост пројекта (да ли је јасно дефинисана циљна група; да ли су 
предвиђени начини укључивања младих у реализацију пројектних активности; на који начин је 
предвиђено информисање младих о активностима;) 
8. Буџет предлога пројекта (да ли је Буџет предлога пројекта реалан и у складу са активностима.) 
9. План одрживости пројекта (на који начин је испланиран наставак пројекта, који су дугорочни 
планови и како ће се то уклопити у даљу реализацију Локалног акционог плана политике за младе 
Града Новог Сада). 

 
 

 
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Све додатне информације у вези са Јавним конкурсом могу се добити у Градској управи за спорт и 
омладину - Канцеларији за младе, лично, или телефоном, 
---------------- 
Канцеларија за младе 
Жарка Зрењанина 2 
021/4882-871 
kzmnovisad@gmail.com 
---------------- 
Радно време: 
Понедељак, среда, петак  7:30 -15:30 
Уторак, четвртак   11:30-19:30 
 
 


