
На основу члана 11. став 4. и члана 37. став 2. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/ 17 и 50/ 18) и члана 24.
тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на ХЕ седници од 28. септембра 2018. године,
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМАОДЛУКЕ О ПРАВИМАНА ФИНАНСИЈСКУ

ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Члан 1.

У Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист
Града Новог Сада“, број 68/17) у члану 29. тачка на крају реченице замењује се зарезом и
додају се речи: „под условом да дете није уписано у предшколску установу.“

Члан 2.

У члану 30. став 2. тачка на крају реченице замењује се зарезом и додају се речи: „као
и доказ да дете није уписано у предшколску установу.“

Члан 3.

Члан 32. брише се.

Члан 4.

Члан 34. мења се и гласи:

„Члан 34.

Финансијска подршка из члана 31. ове одлуке исплаћује се у текућем месецу за
претходни месец.

Градска управа службеним путем прибавља доказ о уплати родитеља на текући рачун
приватне предшколске установе и оверен месечни извештај приватне предшколске установе
о присутности деце, за свако дете које остварује финансијску подршку.

Извештај из става 2. овог члана садржи име, презиме, датум рођења и ЈМБГ детета, &
број решења Градске управе, период за који важи решење, фактурисан износ родитељу и
датум уплате родитеља.

Приватна предшколска установа у којој борави дете које остварује финансијску
подршку у обавези је да доказ о уплати родитеља на њен текући рачун и оверен извештај о
присутности за свако дете достави Градској управи најкасније до двадесетог у месецу за
претходни месец.
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Уколико приватна предшколска установа не достави благовремено доказ о уплати
родитеља и оверен извештај о присутности деце за претходни месец, исплата финансијске
подршке за тај месец неће се вршити док приватна предшколска установа то не учини.

Уколико је фактурисани износ из става 3. овог члана нижи од утвђеног износа по
детету, према врсти боравка, исплаћује се фактурисани износ.

Исплата финансијске подршке врши се за радну годину за коју је донето решење о
признавању права на финансијску подршку и исплаћује се најкасније до краја календарске
године у којој се завршава радна година.“

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Новог Сада".
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