На основу члана 39. тач. 3 1. и 49. Статута Града Новог Сада (,,Службени лисТ Града
Новог Сада , број 11/19), Скупј.птина Града Новог Сада на vіІ седници од 18. децембра
2020. године, доноси

одлукУ
о УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ЦЛАЋАЊА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ
У 2021. гОдИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за умањење обавеза плаћања комуналних
услуга у 202 1. години породицама са троје и више деце, које се плаћају путем јединственог
месечног рачуна, висина умањења обавеза плаћања, као и поступак за остваривање
умањења.
Члаі 2.
Право на умањење из члана 1. ове одлуке остварују породице са троје и више деце,
до завршетка њиховог редовног школовања, а најду.же до 26. године живота, чији чланови
имају пријавњено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за
расењена лица са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже умањење обавеза
плаћања комуналних услуга, и уколико редовно измирујујединствени месечни рачун који
гласи на њихово име.
Број чланова породичног домаhинства који је евидентиран на јединственом
месечном рачуну не може да буде мањи од броја чланова породичног домаћинства
наведеног у захтеву за умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 202 1. години (у
далем тексту захтев).
Уколико на адреси стана из става 1. овог члана станује випе породица, трошкови
који се обрачунавају по члану домаћинства умањују се за чланове породичног домаћинства
наведене у захтеву.
ЧланЗ.
Право на умањење из члана 1. ове одлуке остварује се за комуналне услуге које
пружају: Јавно комунално предузеће ,,Новосадска топлана Нови Сад, Јавно комунално
предузећс ,,Водовод и канализација Нови Сад и Јавно комунално предузеће ,,Чистоћа
Нови Сад, а наплаћује их ЈКП ,,Информатика Нови Сад (у далем тексту: Предузеће), лутем
јединственог месечног рачуна.
Члан 4.
Умањење обавеза плаћања комуналних услуга из члана 3. ове одлуке, утврђује се у
висини од 3О% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% за породице са шесторо,
седморо и осморо деце и 50% за породице са деветоро и више деце.
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Члан 5.
3ахтев се подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у дајтем тексту:
Градска управа), путем писарнице Градске управе за опште послове, односно путем
електронске попјте: pіѕarnіca®uprava.novіѕad.rѕ, најкасније до 25.јануара 2021. године.
Уз захтев се прилаже:
1.фотокопија личне карте, односно расееничке легитимације подносиоца захтева,
2.потврда о редовном школовању за децу, и
3.измирен јединствени месечни рачун за претходни месец.
Градска управа службеним путем прибав.ња:
ј . извод из матичне књиге рођених за децу у породици,

2.потврду о пријави пребивалишта, односно боравипіта, за родите.ње и пунолетну децу, и
3.доказ о редовном измиривању обавеза.
Чланб.
На основу поднетих захтева, Градска управа сачињава списак породица које
остварују право на умањење из члана 1. ове одлуке.
Списак из става ј . овог члана Градска управа доставјта Предузећу ради умањења
обавеза плаћања комуналних услуга из члана 3. ове одлуке, најкасније до 3 1. јануара 202 1.
године.
Градска управа редовно ажурира сnисак из става 1. овог члана и доставјта га
Предузећу најкасније до гјоследњег дана у месецу за текући месец.
Подносилац захтева који је остварио лраво на умањење у складу са овом одлуком
дужанје да о свакој промени којаје од утицаја на остваривање права на умањење обавести
Градску управу, у року од осам дана од настале промене.
Подносилац захтева који оствари право на умањење на основу неистинитих или
нетачних података или непријавЈћивањем промена које утичу на престанак права на
умањење, дужан је да надокнади штету, у складу са законом.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавЈћивања у ,,Службеном листу
Града Новог Сада , а примењиваће се од 1. јануара 202 1. године.
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