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NOVI SAD, 25. decembar 2008.

ГРАД НОВИ САД

primerak 40,00 dinara

ванредној седници одржаној 17. децембра 2008. године,
донео је

Градско веће
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На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада,
поводом разматрања Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о усклађивању цена услуга израде
урбанистичко-техничких услова и допунских трошкова,
на својој 30. седници од 22. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И
ДРУГИХ ДОПУНСКИХ ТРОШКОВА
I
Цене услуга урбанистичко-техничких услова и допунски трошкови усклађују се са растом цена на мало у Републици Србији и повећавају за 6% (словима: шест процената) у односу на цене утврђене Одлуком Управног
одбора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам број: 3000-VII-6-01/07 од 4.09.2007. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
објавиће се по добијању сагласности Градског већа Града Новог Сада.

Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању цена
услуга израде урбанистичко-техничких услова и допунских трошкова коју је Управни одбор Јавног предузећа
“Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад, донео на
својој I ванредној седници одржаној 17. децембра 2008.
године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 35-847/2008-II
22. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 10. Статута Јавног
предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад
(пречишћен текст, број: 165/2005 од 26.01.2005. године),
члана 19. Правилника о мерилима и критеријумима за
образовање цена израде урбанистичке документације,
урбанистичко-техничких услова и других послова
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 1/2000, 16/2001,
25/2002, 2/2005 и 4/2006) Управни одбор ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад, сходно одредби
члана 11. став 4. Пословника о раду (број: 1343/08) на I

ЈП “УРБАНИЗАМ”
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Бул. цара Лазара 3/III
Број: 1303-VIII-I-в./08
17. децембар 2008. године
Председник
Управног одбора ЈП “Урбанизам”
Гвозден Перковић,дипл.ек., с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008) на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
30. седници од 22. децембра 2008. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА АПОТЕКЕ НОВИ
САД ЗА 2008. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Апотеке Нови Сад за 2008. годину (“Служ-
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бени лист Града Новог Сада”, број 27/2008), у тачки 3.
подтачка 1) износ: “3.980.000,00 динара”, замењује се
износом: “2.490.000,00 динара”, а у подтачки 3) износ:
“4.900.000,00
динара”,
замењује
се
износом:
“4.580.000,00 динара” и додаје се нова подтачка 5) која
гласи:
“5) опремање организационих јединица Апотеке “23.
октобар”, “Булевар”, “Централни магацин”, “Ескулап”,
“Фрушка гора”, “Галениус”, “Хигија”, “Др Јован Туцаков”,
“Клиса”, “Лиман”, “Др Милоје Даниловић”, “1. мај”, “Сајмиште”, “Санитас”, “Телеп”, “Здравље”, “Футог”, “Каћ”,
“Ветерник” и “Матица”, расхладним витринама са терморегулацијом, у износу од 1.810.000,00 динара.”

3. Рок за извршење овог решења је 28. новембар
2008. године.
4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3733/08
13. новембар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић,с.р.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-73/2008-II
22. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градска управа за саобраћај

25. decembar 2008.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
("Службени гласник СР Србије", бр. 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и "Службени гласник Републике Србије", бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У БЛОКУ ОГРАНИЧЕНОМ
УЛИЦАМА ИНДУСТРИЈСКОМ, ЦАРА
ЛАЗАРА, ПРВОМАЈСКОМ И РАДЕ КОНДИЋА
У ФУТОГУ
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
("Службени гласник СР Србије", бр. 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и "Службени гласник Републике Србије", бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА И
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ВЕТЕРНИКУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја, постављањем саобраћајних знакова "обавезно заустављање" и табли за усмеравање, на раскрсници улица Девет
Југовића и Војводе Путника у Ветернику.
2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију према Плану
техничког регулисања саобраћаја, број 3819 од 9.
септембра 2008. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног
предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације у блоку ограниченом улицама Индустријском, Цара
Лазара, Првомајском и Раде Кондића у Футогу.
2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију према Плану
техничког регулисања саобраћаја, број 3575 од
10. септембра 2008. године, који је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 15. децембар
2008. године.
4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3734/08
13. новембар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић,с.р.

25. decembar 2008.
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Стамбено-кредитни пронаталитетни фонд
Града Новог Сада

- дужина рока отплате кредита,

III. Основни критеријуми за избор банке су:

613

- висина осталих трошкова кредита,

- висина номиналне и ефективне каматне стопе,

На основу члана 11. став 1. алинеја 4. Одлуке о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда
Града Новог Сада и о условима и начину располагања
средствима Фонда (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 47/2006)

УПРАВНИ ОДБОР
СТАМБЕНО-КРЕДИТНОГ
ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА
ГРАДА НОВОГ САДА
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПОСЛОВНИХ БАНАКА
чији ће се стамбени кредити субвенционисати
средствима Стамбено-кредитног пронаталитетног
фонда Града Новог Сада

- финансијска способност банке према последњем
годишњем и периодичном обрачуну, и
- пласман банке у области стамбених кредита на територији Града Новог Сада у последњих годину дана.
По спроведеном поступку Управни одбор Фонда ће
изабрати највише три банке чији ће стамбени кредити,
односно кредити за побољшање услова становања, бити субвенционисани средствима Фонда.
IV.

Уз пријаву банке достављају и следеће:
• назив и седиште банке
• статут банке
• решењe регистарског суда са прилозима о
упису банке у судски регистар
• решење Народне банке Србије о издавању
дозволе за рад
• последњи годишњи и периодични биланс
стања и успеха
• последњи рекласификовани биланс стања
и успеха

I. Стамбено-кредитни пронаталитетни фонд Града
Новог Сада (у даљем тексту: Фонд) обезбеђује део
средстава стамбених кредита, односно кредита за побољшање услова становања.
Фонд одобрава средства у износу једне трећине
стамбеног кредита, а две трећине стамбеног кредита
одобрава банка.

• извештај овлашћеног ревизора о извршеној
ревизији последњег годишњег обрачуна

Циљ Фонда је обезбеђивање дела средстава стамбених кредита, односно кредита за побољшање услова
становања, ради подстицања наталитета. Овај циљ
Фонд реализује субвенционисањем стамбеног кредита
пословне банке (у даљем тексту: банка) изабране путем јавног позива.

• податке о лицима са посебним овлашћењима и одговорностима

Посао Фонда је расподела средстава Фонда ради
реализације циља Фонда.
II. Након спроведеног поступка за избор банке, Управни одбор Фонда закључиће уговор са банком о обезбеђивању дела средстава стамбених кредита, односно
кредита за побољшање услова становања, и депоновању средстава Фонда. Уговор се закључује на период
од једне године, са могућношћу продужења уговора на
дужи период.
Кориснику средстава Фонд одобрава средства у износу једне трећине стамбеног кредита, а две трећине
стамбеног кредита одобрава банка.
Средства Фонда у 2008. години за остваривање
циљева Фонда износе 20.000.000,00 динара (двадесетмилионадинара), од чега:
- 15.000.000,00 динара за обезбеђивање дела стамбених кредита (75%), и
- 5.000.000,00 динара за обезбеђивање дела средстава за кредите за побољшање услова становања
(25%).

• последњи извештај о усклађености пословања са одредбама Закона о банкама и другим финансијским организацијама достављен Народној банци Србије

• датум оснивања филијале или представништва у Новом Саду
• преглед организационе мреже пословне
банке, статус и овлашћења организационих
делова у правном промету
• укупан пласман банке за исте намене у
2007. години на територији Републике Србије и Града Новог Сада, као и предвиђена
средства за ову намену у текућој години
• копију Уговора о регулисању међусобних
односа у пословима осигурања потраживања по основу стамбених кредита са Националном корпорацијом за осигурање стамбених кредита
• понуду везану за услове под којима ће банка одобравати средства за стамбено кредитирање на основу уговора са Фондом. Каматна стопа се исказује за период
кредитирања од 25 година, односно осам
година за кредите за побољшање услова
становања, и исказује се ИСКЉУЧИВО ИНДЕКСИРАНА У ЕВРИМА, по средњем курсу
Народне банке Србије. Номинална каматна
стопа се исказује као збир шестомесечног
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ЕУРИБОР-а и придодате каматне стопе.
Банка је обавезна да искаже и СВЕ додатне
трошкове одобравања стамбеног кредита,
односно кредита за побољшање услова
становања. Понуде које буду захтевале додатно осигурање имовине или лица (осим
код Националне корпорације за осигурање
стамбених кредита) неће бити разматране.
Поред документације из става 1. ове тачке, банке достављају обрачун отплате кредита, са свим кредитним
условима, на примеру банкарског кредита од 20.000
евра.
V. Фонд и банка која буде изабрана путем јавног позива заједнички ће конституисати и извршити укњижбу
хипотеке на непокретности прибављеној путем стамбеног кредита, односно кредита за побољшање услова
становања.
VI. Рок за подношење пријава на Јавни позив је 30
дана од дана објављивања. Понуде са варијантама нису дозвољене. Потписане и печатом оверене пријаве
слати на адресу: Стамбено-кредитни пронаталитетни
фонд Града Новог Сада, Управни одбор, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад (лично или поштом, путем писарнице Градске управе, Нови Сад, Трг слободе 1), у затвореној коверти, са назнаком: "ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
ПОЗИВ БАНКАМА, НЕ ОТВАРАТИ!" На полеђини коверте се мора читко написати назив, адреса и телефон
подносиоца пријаве.
Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
Благовременим ће се сматрати пријаве достављене
до последњег дана истека рока за достављање понуда.
VII. Поступак отварања пријава ће се обавити најкасније четрнаестог дана по истеку рока за подношење
пријава, у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина 2. О датуму и времену отварања пријава
учесници ће бити накнадно обавештени.
Отварање пријава је јавно. Присутни представници
банака, пре почетка отварања, Управном одбору Фонда
поднеће пуномоћје за учешће у поступку отварања
пријава.
VIII. Управни одбор Фонда ће донети Одлуку о избору пословне банке у року од 15 дана од дана отварања,
а одлука ће бити достављена подносиоцима пријава у
року од пет дана од дана доношења.
Управни одбор задржава право да одустане од избора банке, уколико ни једна пријава не одговара условима Јавног позива.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СТАМБЕНО-КРЕДИТНИ ПРОНАТАЛИТЕТНИ
ФОНД ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: XIII-5-285/2008
22. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
др Бранко Видицки,с.р.
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На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Одлуке о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада и о условима и начину располагања
средствима Фонда ("Службени лист Града Новог Сада",
број 47/2007), Управни одбор Стамбено-кредитног
пронаталитетног фонда Града Новог Сада (у даљем
тексту: Управни одбор), на I седници одржаној 19. децембра 2008. године доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА СТАМБЕНО-КРЕДИТНОГ
ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА
ГРАДА НОВОГ САДА
I
Расписује се конкурс за доделу средстава Стамбенокредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада (у
даљем тексту: Фонд) за следеће намене:
1. за обезбеђивање дела средстава стамбених кредита, у износу од укупно 15.000.000,00 динара, и
2. за обезбеђивање дела средстава за кредите за
побољшање услова становања, у износу од укупно 5.000.000,00 динара.
II
Средства Фонда могу се доделити брачним паровима
и ванбрачним партнерима са децом или самохраним
родитељима, ако испуњавају следеће услове:
- немају решено стамбено питање, односно немају
одговарајући стамбени простор или немају основне услове за становање,
- ако један члан брачне или ванбрачне заједнице,
односно самохрани родитељ има пребивалиште
на територији Града Новог Сада у последњих пет
година,
- ако нису отуђили стан или породичну стамбену
зграду на којој су они или чланови њиховог породичног домаћинства имали право својине у последњих пет година, и
- ако су кредитно способни.
III
Лице из тачке II овог конкурса нема решено стамбено питање ако он или члан његовог породичног домаћинства нема стан, односно породичну стамбену
зграду у својини и:
1. станује као подстанар,
2. станује у просторијама за привремени смештај
које се не могу сматрати станом, јер не пружају ни
минимум услова за становање, односно за живот
човека (шупа, дашчара, таванска и подрумска
просторија, магацин и сл.),
3. користи стан за службене потребе,
4. користи собу или лежај у самачком хотелу,
5. станује код својих родитеља или родитеља свог
брачног друга, односно ванбрачног партнера (мајка, отац, очух, маћеха, усвојитељ), деде, бабе,
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6. станује у бесправно подигнутом објекту за који је
донето правоснажно решење о рушењу,
7. ако је носилац станарског права, односно закупац
на неодређено време стана у својини грађана или
сустанар.
Под неодговарајућим стамбеним простором подразумева се стамбена површина мања од 17 m2 корисне
стамбене површине по члану породичног домаћинства.
Лица из тачке II овог конкурса немају основне услове
за становање ако стан или породична стамбена зграда
нема прикључке на комуналну инфраструктуру, односно нема електричне, водоводне и санитарне инсталације.
Чланом породичног домаћинства сматрају се: брачни и ванбрачни друг, деца рођена у браку, ван брака,
усвојена или пасторчад и друга лица која је учесник
конкурса или његов брачни друг дужан по закону да издржава, под условом да живе са учесником конкурса у
заједничком домаћинству.
IV
Начин и намена коришћења средстава Фонда регулишу се уговором који закључују корисник средстава
Фонда и Фонд.
V
Кориснику средстава Фонд одобрава средства у износу једне трећине стамбеног кредита за куповину
стана или породичне стамбене зграде, а две трећине
стамбеног кредита одобрава банка.
Управни одбор Фонда може кориснику средстава да
одобри највише 15.000 евра, по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора из тачке IV
овог конкурса.
Корисник средстава може са банком да закључи уговор под посебним банкарским условима за већи износ
стамбеног кредита од износа утврђеног овом одлуком,
с тим да износ средстава које обезбеђује Фонд не може
да буде већи од износа из става 2. ове тачке.
Средства Фонда одобравају се корисницима средстава бескаматно, са роком отплате до 25 година.

VII
Стамбене кредите из тачке V и VI овог конкурса
одобраваће:
- EFG Eurobank штедионица а.д. Београд.
VIII
Кориснику средстава који има неодговарајући стамбени простор, или нема основне услове за становање,
а прибавља нову непокретност, износ стамбеног кредита из тачке V овог конкурса умањује се за вредност непокретности коју поседује, и има право на стамбени
кредит у висини разлике између износа стамбеног кредита из тачке V овог конкурса, и вредности непокретности.
IX
Корисник средстава са једним дететом враћа целокупни износ одобрених средстава Фонда.
Корисник средстава са двоје деце враћа 75% одобрених средстава Фонда.
Корисник средстава са троје деце враћа 25% одобрених средстава Фонда.
Корисник средстава Фонда са четворо или више деце ослобађа се обавезе враћања одобрених средстава
Фонда.
Уколико у току трајања обавезе враћања одобрених
средстава Фонда, корисник средстава увећа број чланова породице рођењем или усвојењем, одобрава му
се повластица на неотплаћена средства Фонда, у складу са ст. 1-4. ове тачке.
Х
Уз пријаву на конкурс подносе се следећи докази и
документација:
1) За доказивање да је подносилац пријаве у брачној, односно ванбрачној заједници или да је самохрани
родитељ са најмање једним дететом:
а) за брачну заједницу:
- извод из матичне књиге венчаних, и
- извод из матичне књиге рођених за свако дете;
б) за ванбрачну заједницу:

VI
Кориснику средстава Фонд одобрава средства у износу једне трећине кредита за побољшање услова
становања, а две трећине кредита за побољшање услова становања одобрава банка.
Управни одбор Фонда може кориснику средстава да
одобри највише 5.000 евра, по средњем курсу Народне
банке Србије на дан закључења уговора из тачке IV
овог конкурса.
Корисник средстава може са банком да закључи уговор под посебним банкарским условима за већи износ
кредита за побољшање услова становања од износа
утврђеног овом одлуком, с тим да износ средстава које
обезбеђује Фонд не може да буде већи од износа из
става 2. ове тачке.
Средства Фонда одобравају се корисницима средстава бескаматно, са роком отплате до осам година.

- оверена изјава подносиоца пријаве да живи
у ванбрачној заједници, и
- извод из матичне књиге рођених за свако
дете;
в) за самохраног родитеља:
- извод из матичне књиге умрлих или решење
надлежног органа о проглашењу несталог
лица умрлим, или
- одлука надлежног органа о самосталном
вршењу родитељског права, и
- извод из матичне књиге рођених за свако
дете;
2) За доказивање стамбеног статуса:
а) За доказивање да лице нема решено стамбено
питање:
1. да станује као подстанар:
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- уговор о подстанарском односу или оверена изјава два сведока да лице с члановима породичног домаћинства станује као
подстанар;
2. да станује у просторијама за привремени
смештај које се не могу сматрати станом,
јер не пружају ни минимум услова за становање (шупа, дашчара, таванска и подрумска
просторија, магацин и сл.):
- решење о привременом смештају или
оверена изјава два сведока да лице станује у просторијама које се не могу сматрати станом, јер не пружају ни минимум
услова за становање;
3. да користи стан за службене потребе:
- решење о давању на коришћење стана за
службене потребе или потврда предузећа, односно установе да лице које конкурише користи стан за службене потребе;
4. да користи собу или лежај у самачком хотелу:
- потврда да лице које конкурише користи
собу или лежај у самачком хотелу;
5. да станује код својих родитеља или родитеља свог брачног друга (мајка, отац, очух,
маћеха, усвојитељ), деде, бабе:
- доказ о власништву на стану или породичној стамбеној згради свог или родитеља брачног друга (извод из земљишних
књига или правоснажно решење о окончању оставинског поступка или оверени
уговор о стицању непокретности или др.);
- уверење МУП-а о пријави пребивалишта
или оверена изјава са два сведока да лице са члановима породичног домаћинства
станује код својих или родитеља брачног
друга;
6. да станује у бесправно подигнутом објекту
за које је донето правоснажно решење о рушењу:
- правоснажно решење о рушењу бесправно подигнутог објекта у којем лице које
конкурише живи;
7. да је носилац станарског права, односно закупац на неодређено време стана у својини
грађана или сустанар:
- оверени уговор о давању на коришћење, односно закупу на неодређено време, стана у
својини грађана, односно акт о заснивању
сустанарског односа на стану.
У случајевима наведеним од 1. до 7. прилаже се и
уверење о имовном стању из катастра непокретности, и
доказ о датуму од када лице нема решено стамбено питање.
б) За доказивање да лице нема одговарајући
стамбени простор:
- доказ о власништву на стану или породичној стамбеној згради (извод из земљишних
књига или правоснажно решење о окончању
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оставинског поступка или оверени уговор о
стицању непокретности или др.), и
- доказ о квадратури (оверена фотокопија
последњег решења о утврђивању пореза на
имовину физичких лица надлежне пореске
управе или извод из евиденције станова ЈП
"Информатика"), и
- доказ о датуму од када лице нема одговарајући стамбени простор.
в) За доказивање да лице нема основне услове
за становање:
- доказ о власништву на стану или породичној стамбеној згради (извод из земљишних
књига или правоснажно решење о окончању
оставинског поступка или оверени уговор о
стицању непокретности или др.), и
- доказ о датуму од када лице нема основне
услове за становање.
По потреби, процену стамбеног простора у погледу
испуњавања основних услова за становање врши Комисија за доделу средстава Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада, непосредно или
ангажовањем стручног лица.
3) За доказивање да један члан брачне или ванбрачне заједнице односно самохрани родитељ, има пребивалиште на територији Града Новог Сада у последњих
пет година:
- уверење МУП-а о пријави пребивалишта, са податком о датуму прве пријаве пребивалишта на
територији Града Новог Сада, или фотокопија
личне карте из које се наведен податак може
утврдити;
4) За доказивање да подносилац пријаве нити члан
његовог домаћинства нису отуђили стан или породичну
стамбену зграду на којој су имали право својине у последњих пет година:
- оверена изјава подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства;
5) За доказивање кредитне способности, односно
испуњености кредитних услова банке за укупан тражени износ средстава, од банке и Фонда:
- потврда о кредитној способности учесника конкурса или брачног друга, односно ванбрачног партнера, од
пословне банке код које лице има отворен текући рачун;
6) За доказивање инвалидности, телесног оштећења, односно дуже или теже болести учесника конкурса или члана домаћинства:
- решење надлежног органа о утврђеном степену
инвалидитета, телесном оштећењу, односно
мишљење надлежне лекарске комисије о дужој
или тежој болести учесника конкурса или члана
домаћинства.
XI
Изјаве и фотокопије се оверавају у надлежној градској управи или суду.
Извод из земљишне књиге, уверење о имовном стању,
извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о
пријави пребивалишта и оверена изјава са два сведока
не могу бити старији од шест месеци.
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Пријаве на конкурс, са доказима и потребном документацијом, подносе се Комисији за доделу средстава
Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе путем писарнице Градске управе, Нови Сад, Трг слободе 1, а достављају се у затвореним ковертама, са назнаком "Пријава на конкурс - за
доделу средстава Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада".
Пријаве поднете после рока утврђеног у конкурсу Комисија неће узети у разматрање.
XIII
Комисија је дужна да предлог листе реда првенства
објави на огласној табли зграде Скупштине Града Новог
Сада, Жарка Зрењанина 2, и исти достави Управном
одбору Фонда, у року од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
XIV
Образац пријаве може се преузети у:
- писарници Градске управе, Нови Сад, Трг слободе 1,
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- просторијама EFG Eurobank штедионице а.д,
Београд, или
- на сајту Града Новог Сада.
Додатна обавештења и информације у вези са конкурсом могу се добити на телефоне:
021/4882-836 и
021/420-299 локал 236,
или лично, у просторијама Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, II спрат, канцеларија број 50.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СТАМБЕНО-КРЕДИТНИ ПРОНАТАЛИТЕТНИ
ФОНД ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: XIII-5-284/2008
22. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Др Бранко Видицки,с.р.
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ГРАД НОВИ САД
Градско веће
608

Решење о давању сагласности на
Одлуку о усклађивању цена услуга
израде урбанистичко-техничких услова и допунских трошкова

1209

609

Одлука о усклађивању цена услуга
израде урбанистичко-техничких
услова и других допунских трошкова

1209

Решење о изменама и допунама
Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Апотеке
Нови Сад за 2008. годину

1209

610

Градска управа за саобраћај
611

612

Решење о измени режима саобраћаја
на раскрсници улица Девет Југовића и
Војводе Путника у Ветернику

1210

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у блоку ограниченом
улицама Индустријском, Цара Лазара,
Првомајском и Раде Кондића у Футогу

1210

Стамбено-кредитни пронаталитетни фонд
Града Новог Сада

613

Јавни позив за избор пословних банака

1211

614

Одлука о расписивању Конкурса за
доделу средстава Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града
Новог Сада

1212

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

