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Члан 5. 

Ова  одлука  стугіа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  ,,СЈужбеном  nucіy 
Града  Новог  

РЕпУБЛиКА  СРБиЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  Нови  САд  
скугшІТинА  ГРАДА  новоГ  слдл Предсе  н  а  
Број : 51/2021-1 
8. фебруар  2021. године  
НОВН  САД MЅc і  a Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. тачка  8, ау  вези  са  чланом  16. тач. 13. и  15. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  11/19) и  чланом  209. 3акона  о  социјалној  
заштити  (,,Службени  гласник  Републике број  24/1 1), Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  Х  седници  од  8. фебруара  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНИ  И  дОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ  

ГРАДА  НоВог  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  социјалној  замтити  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 38/11, 10/12, 34/17-др.одлука, 42/18 и  55/19) у  члану  3. тачка  1. алинеја  друга  
тачка  са  запетом  замењује  се  запетом . 

После  алинеје  друге  додаје  се  алинеја  трећа  која  гласи: 
,,- свратиште  за  децу  

Члан 2. 

После  члана  13. додаје  се  подтачка  ,,1.3. Свратиште  за  децу  улице  и  члан  lЗа  који  
гласи: 

,,Члан  l3а  

Услуга  свратишта  обезбеђује  се  деци  и  младима  који  живе  или  раде  на  улици  и  који  
добровоЈЈно  затраже  или  пристану  на  ову  услугу, ради  пружања  привремених  или  
повремених  интервенција  и  задовоњавања  тренутних  потреба  корисника, као  и  
посредовања  у  обезбеђивању  доступности  других  услуга  у  заједници, и  обухвата  боравак, 
исхрану, одржавање  личне  хигијене, обезбеђивање  одеће  и  обуће, психо-социјалне  
подршке, едукације, посредовања  у  обезбеђивању  доступности  здравствених , образовних, 

социјалних , правних  и  других  активности  у  зависности  од  потреба  

Члан  3. 

У  члану  28. после  става  1. додаје  се  став  2. који  гласи: 
,,Лица  која  су  издржала  казну  затвора  у  трајању  од  најмање  годину  дана  имају  право  

на  једнократну  помоћ  у  оквиру  постпеналне  заштите, најкасније  у  року  од  30 дана  од  дана  
отпуста  са  издржавања  казне. 

Члан 4. 

Градско  веће  ће  акт  из  члана  23. ове  одлуке  који  се  односи  на  услугу  свратиште  за  
децу  улице  донети  у  року  од  шест  месеци  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке . 


	Page 1
	Page 2

