
На  основу  члана  121. став  1. тачка  5. а  у  вези  са  чланом  102. Закона  о  становању  и  
одржавању  зграда  (,,Службени  гласник  рс , бр. 104/16 и  9!20 -Др.  закон) и  члана  39. тачка  
25. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  ујј  седници  од  18. децембра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПОМОЋЛ  ЗА  ОЗАКОЊЕЊЕ  СТАНА  ИЛИ  

ЛОРОдИЧНЕ  КУЋЕ  КАО  ВИД  СТАМБЕНЕ  ПОДРШКЕ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  помоћи  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће  као  вид  стамбене  
подршке  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/19), члан  4. став  3. мења  се  и  гласи : 

,,Уз  предлог  одлуке  из  става  2. овог  члана  Градском  већу  се  доставла  и  текстјавног  
позива  који  припрема  Градска  управа  и  који  је  саставни  део  одлуке  из  става  1. овог  члана. 

Члан 2. 

Члан  7. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  7. 

Захтев  за  остваривање  помоћи  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће  лице  из  
члана  2. ове  одлуке, подноси  Комисији  путем  Градске  управе. 

Неблаговремен  захтев  Комисија  неће  разматрати , о  чему  ће  обавестити  подносиоца  
захтева. 

Ако  захтев  садржи  формални  недостатак  који  сгіречава  поступање  по  истом, или  
акоје  неразумлив  и  непотпун , Комисија  ће  писаним  путем  позвати  подносиоца  захтева  да  
у  року  од  осам  дана  отклони  недостатке . 

Уколико  подносилац  захтева  у  року  из  става  3. овог  члана  н  отклони  недостатке , 
Комисија  захтев  неће  дале  разматрати  и  бодовати, о  чему  ћс  обавестити  подносиоца  
захтева. 

Захтеве  који  не  испуњавају  услове  из  јавног  позива  у  складу  са  Законом  и  
подзаконским  актима, Комисија  неће  бодовати, о  чему  ће  обавестити  подносиоца  захтева. 

Члан  8. мења  се  и  гласи: 
Члан  3. 

,,Члан  8. 

На  основу  спроведеног  бодовања  потпуних  и  благовремених  захтева  који  
испуњавају  услове  изјавног  позива  у  складу  са  Законом  и  гіодзаконским  актима, Комисија  
сачињава  Предлог  листе  реда  првенства  за  остваривање  помоћи  за  озакоњење  стана  или  
породичне  кућс  (у  дањем  тексту: Предлог  листе  реда  првенства) и  објавлује  у  дневном  
листу  и  на  сајту  Града. 
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Члан 4. 

Члан  11. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  11, 

На  основу  правоснажне  одлуке  из  члана  9. став  3. ове  одлуке, начелник  Градске  
управе  и  лице  које  остварује  помоћ  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће  као  вид  
стамбене  подршке  закл3учују  уговор  о  остваривању  помоћи  за  озакоњење  стана  или  
породичне  куће  као  вид  стамбене  

Члан  5. 

Поступци  за  остваривање  помоћи  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће  који  су  
започети  лре  ступања  на  снагу  ове  одлуке, а  у  којима  није  закЈБучен  уговор  о  остваривању  
помоћи  за  озакоњење  стана  или  лородичне  куће  као  вид  стамбене  подршке, окончаће  се  по  
одредбама  Одлуке  о  помоhи  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће  као  вид  стамбене  
подршке  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/19). 

Чланб. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавЈБивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈнНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПЈНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Врој : 020-279/2020-1 
18. децембар  2020. године  
НОВИСАД  

 

Председница  

 

 

ена  Маринковић  Радомировић  ;У  
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