
На  основу  члана  3. став  2. Одлуке  о  помоћи  за  озакоњење  стана  или  породичне  
куће  као  вид  стамбене  подрпіке  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  43/19 и  59/20), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХјјј  седници  од  23. децембра  2021. године, доноси  

одлуку  
о  ПРОГРАМУ  СТАМБЕНЕ  НОДРШКЕ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  ПОМОЋИ  ЗА  

ОЗАКОЊЕЊЕ  СТАНА  ИЛИ  ПОРОДИЧНЕ  КУЋЕ  У  2022. гОдИНи  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђујс  се  Програм  стамбене  подршке  за  остваривање  помоћи  за  
озакоњење  стана  или  породичне  куће  у  2022. ГОДИНН )  КОЈИ  је  саставни  део  ове  одлуке , 
начин  на  који  може  да  се  оствари  помоћ  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће, као  и  
средства  за  реализацију  ове  одлуке. 

Члан  2. 

Стамбену  подршку  може  да  оствари  лице, као  једночлано  домаћинство , чији  
максимални  приход  не  прелази  износ  од  0,5 просечне  зараде  без  пореза  и  доприноса  у  
Граду  Новом  Саду, остварен  у  периоду  од  піест  месеци  који  претходни  месецу  у  коме  је  
расписанјавни  позив  за  доделу  стамбене  подршке . 

За  вишечлана  домаћинства  максимални  приход  се  обрачунава  множењем  
максималног  прихода  једночланог  домаћинства  са  коефицијентом  који  се  израчунава  
према  формули  утврђеној  Законом  о  становању  и  одркавању  зграда  (,,Слу)кбени  гласник  
Републике бр. 104/16 и  9/20 др. закон). 

Код  особа  са  инвалидитетом  коефицијент  за  израчунавање  максималног  прихода  
се  увећава  за  додатних  0,5. 

Члан  3. 

Услов  да  оствари  помоћ  за  озакоњење  стана  или  породичне  куће  има  лице  које  
станује  у  стану, односно  породичној  кући  на  землишту  у  његовој  својини  Изтрађеној  
суnротно  закону  којим  се  уређује  изградња  објеката, које  је  поднело  захтев  за  озакоњење  
објекта . 

Члан  4. 

За  реализацију  ове  одлуке  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину )  за  раздео  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-правне  nослове  у  
функцији  610 - стамбени  развој , позиција  буцета  591 зграде  и  трађевински  објекти , 
nозиција  финансијског  плана  591.02 - пројектно  планирање  нз  извора  финансирања  13, у  
укупном  износу  од  I.000.000,00 динара . 

і4зраду  техничке  и  Геодетске  документације  за  озакоњење  стана  или  породичне  
куће  вршиће  пројектна  организација  која  буде  изабрана  путем  nоступкајавних  набавки  за  
ову  врсту  nocna, y складу  са  одлуком  коју  доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада, до  
износа  средстава  из  става  1. овог  члана. 
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Јавну  набавку  из  тава  2. овог  члана  спровешће  Градска  управа  за  имовину  и  
имовинско -правне  послове . 

Пројектној  организацији  изабраној  у  поступку  из  става  З . овог  члана, средства  за  
израду  техничке  и  гсодетске  документације  преносиће  се  према  израђеној  документацији . 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  , Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , а  примењиваће  се  од  1. јануара  2022. године. 

ПРОГРАМ  
СТАМБЕНЕ  ПОДРШКЕ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  ПОМОЋИ  ЗА  ОЗАКОЊЕЊЕ  СТАНА  

ИлИ  ПОРОДИЧНЕ  КУЋЕ  У  2022. гОдИнИ  

Редни  број  Позиција  Износ  

1. 
Израда  техничке  и  геодетске  
документације  за  озакоњење  
стана  или  породичне  куће  

1.000.000,00 динара  

i.000.000,00 динара  укУПНо  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
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