
На  основу  члана  П. став  4. Закона  о  финансијској  подріпци  породици  са  дсцом  
(,,Сіужбени  гласник  РС . бр.  113/17. 50/18. 46/21 - одлука  УС. 51/21 - одлука  УС, 53/21 - 

одлука  ус  п  66/21) и  члана  39. тачка  Ѕ . Статута  Градаі-Говог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІј  седііицн  од  22. јула  2021. 

године , доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О  НАКНАДИ  ДЕЛА  ТРОШКОВА  МЕЋУМЕСНОГ  

ПРЕВОЗА  УЧЕНИКА  КОЈИ  ИМАЈУ  ПРЕБИВАЛИШТЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  
НОВОГ  САдА, А  ПОХАЂАЈУ  СРЕДЊУ  ШКОЛУ  ЧИЈЕ  ЈЕ  СЕДИШТЕ  НА  

ТЕРИТОРИЈИ  ДРУГЕ  ЈЕдИНИЦЕ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  накнади  дела  трошкова  међумесног  превоза  ученика  који  имају  
пребивалиште  на  територији  Града  Новог  Сада, а  похађају  средњу  школу  чије  је  седиште  
на  територији  другејединице  локалне  самоуправе  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
63/1 5, 4?/1 6 и  50/1 7), у  члану  4. став  2. тачка  2. алинеја  друга  мења  се  и  гласи: 

,-један  од  доказа  о  самохраности  који  се  іірилаже  уз  3ахтев : извод  из  матичне  књиге  
умрлих  или  решење  надлежног  органа  о  проглашењу  несталог  лица  умрлим, за  другог  
родитсва ; одлука  надлежног  органа  о  вршењу  родитеѕског  права ; извод  из  матичне  књиге  
рођених  за  дете ; решење  инвалидске  комисије  и  потврда  фонда  за  пензијско  и  инвалидско  
осигурање  да  дете  није  остварило  право  на  породичну  пензију ; потврда  надлежног  казнено -
поправног  завода. уколикоје  други  родите  на  издржавању  казне  затвора ; исправе  којима  
се  доказује  да  извршење  обавезе  издржавања  од  стране  другог  родитења  није  било  могуће  
обезбедити  постојећим  и  доступним  правним  средствима  и  

Члан 2. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 
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