
ј-ја  основу  члана  39. тачка  8, а  у  вези  са  чланом  16. тач! 13. и  15. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  І-Іовог  Сада , број  11/19) и  чланом  209. 3акона  о  
социјалној  заштити  (,Службени  гласник  Републике  Србије , број  24/1 1), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  2. марта  2021. године, доноси  

ОДЛУКУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ  

ГРАДАНОВОГСАДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  социјалној  заштити  Града  ј-јовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 38/11, 10/12, 34/17-др.одлука, 42/18, 55/19 и  5/21) у  члану  39. став  1. алинеја  
друга  везник: .,и  брише  се. 

У  алинеји  трећој  тачка  се  замењује  запетом  и  додаје  се  везник : ,,и . 

После  алинеје  треће  додаје  се  алинеја  четврта  која  гласи: 

,,- мртворођену  децу  у  здравственој  установи  и  живорођену  децу  која  су  преминула  
непосредно  након  рођења  у  здравственој  установи , чије  мајке  имају  последње  познато  
пребивалиште  на  територији  Града  Новог  Сада, а  које  су  писаним  путем  одбиле  да  
изврше  преузимање  тела  и  сахрањивање . 

После  става  2. додаје  се  нови  став  3. који  гласи : 

,,3ахтев  за  сахрањивање  лица  из  става  1. алинеја  четврта  овог  члана, са  потребном  
документацијом , Центру  за  социјални  рад  ће  доставати  здравствена  установа  у  којој  је  
дете  рођено, а  налог  за  сахрањивање  се  може  дати  по  прибавѕLању  одговарајућих  извода  
из  матичних  књига.. 

досадашњи  став  З . постаје  став  4. 

У  досадашњем  ставу  4. који  постаје  став  5. после  речи : додају  се  
речи: ,,изузев  за  лица  из  става  1. алинеја  четврта  овог  члана,. 

досадашњи  ст. 5-8. постају  ст. 6-9. 

Члан  2. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавѕLивања  у  ,,Слу)кбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 
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