
На  основу  члана  40. став  L Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), а  у  вс3и  са  чланом  58. Закона  о  социјалној  запЈтити  (,,службени  
гласник  Рспублике број  24/11), а  у  цињу  реализације , одрживости  и  
континуираности  пројекта  ,,Гјодршка  локалним  самоуправама  за  ширење  добрих  
политика  и  пракси  подршке  родитењству  који  спроводи  Стална  конференција  градова  и  
општина  Србије  - Савез  градова  и  општина  Србије  и  спровођења  Мера  за  унапређење  
подршке  nодстицајном  родитењству  и  раном  развоју  деце  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  50/21), ради  јачања  система  подрпіке  родитењима!старатењима  у  првим  
годинама  одрастања  детета , Скупштина  Града  І- овог  Сада  на  ХХІІІ  седници  од  23. 
децем6ра 2021. доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ОБРАЗОВАЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА , ЗАМЕНИКА  

ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  МЕЂУСЕКТОРСКОГ  РАДНОГ  ТЕЛА  ЗА  
ПОдРшКУ  ПОДСТИЦАЈНОМ  РОдИТЕЈБСТВУ  И  РАЗВОЈУ  ДЕДЕ  НА  

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАдА  НОВОГ  САдА  

ј  

Образује  се  Међусекторско  радно  тело  за  подршку  подстицајном  родитењству  и  
развоју  деце  на  територији  Града  Новог  Сада, као  повремено  радно  тело  Скупштине  
Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : Радно  тело). 
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Задаци  Радног  тела  су  да: 

- предузима  мере  и  активности  и  дефинише  кјучне  приоритете  у  области  
подстицајног  родитењства  и  развоја  деце ; 

- развија  и  унапређује  постојеће  јавне  политике  и  процедуре  ради  јачања  система  
подршке  родитеЈЂима /старатењима  у  нрвим  годинама  одрастања  детета; 

- учествује  у  изради  и  имплементацији  мера  на  територији  Града  Новог  Сада  (у  
дањем  тексту : Град), усмерених  на  унапређење  подрінке  подстицајном  
родитењству ; 

- координира  размену  информација  и  података  између  установа  и  других  облика  
организовања  које  се  на  територији  Града  не  баве  питањима  подршке  родитењству  
и  развоју  деце; 

-	 разматра  и  дефинише  мере  заједничког , интегрисаног  мултисекторског  деловања  у  
спровођењу  јавних  услуга  и  мера  подршке  у  овим  областима ; 

- учествује  у  процесу  дефинисања  тема  и  начина  комуникације  органа  Града  са  
родитењима  и  будућим  родитењима  у  вези  са  питањима  подршке  родитењству  и  
развоју  деце; 

-	 остварује  сарадњу  са  организацијама  цивилног  друштва, међународним  и  домаћим  
развојним  партнерима  који  дају  подршку  родитењству  и  развоју  деце; 
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- припрема  идеје  и  предлоге  за  спровођсње  локалних  програма, пројската  и!или  
услуга  подршке  у  овој  области  и  учествујс  у  изради  и  спровођењу  пројеката  и  
програма  за  подршку  родитењству  и  развоју  дсце; 

- остварује  редовну  комуникацију  са  медијима ; 
- предузима  и  друге  активности  неопходне  за  остваривање  навсдсних  задатака . 
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Радно  тело  има  председника , заменика  председника  и  шест  чланова, представника  
Градске  управе  за  социјалну  и  дечију  заштиту  Града  Новог  Сада, Градске  управе  за  
здравство  Града  Новог  Сада, дома  здравња  ,,Нови  Сад  Нови  Сад, Института  за  јавно  
здравње  Војводине, Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Сада  и  Предіпколске  установе  
,,Радосно  детињство  Нови  Сад, које  именује  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  период  од  
четири  године! 

3а  председника  Радног  тела  именује  се: 

- др  Лидија  Томаш , вд. начелника  Градске  управе  за  социјалну  и  дечију  заштиту  
Града  Новог  Сада. 

За  заменика  председника  Радног  тела  именује  се: 

- Никола  Крстић , В!д! заменика  начелника  Градске  управе  за  образовање  Града  
Новог  Сада! 

За  чланове  Радног  тела  именују  се: 

- Весна  Ђурић, извршилац  за  сарадњу  са  удружењима  грађана  у  области  социјалне  
заштитс, Градске  управе  за  социјалну  и  дечију  заштиту; 

- мр  драгана  Којадиновић , в.д, начелника  Градске  управе  за  здравство  Града  Новог  
Сада, 

- др  ЈЂерка  Попов , помоћник  директора  дома  здравња  ,,Нови  Сад  Нови  Сад; 

асист. мр  сци. мед. драгана  Балаћ, шеф  Одсека  за  правилну  исхрану  и  промоцију  
здравих  стилова  живота  у  Центру  за  промоцију  здравња, Института  за  јавно  
здравње  Војводипе ; 

- Ружица  Србњин  Зећировић, помоћник  дирсктора  Центра  за  социјални  рад  Града  
Новог  Сада; 

- Јелена  Ивапчевић  Петровић , социјални  радник  у  Предшколској  установи  
,,Радосно  детињство  Нови  Сад. 
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Іv 

Председник , заменик  председника  и  чланови  Раднот  тела  имају  право  на  накнаду  
за  учествовање  у  раду  седнице  Радног  тела, у  складу  са  чланом  4. Одлуке  о  накнадама  
одборника , платама, накнадама  и  друтим  примањима  изабраних  и  поставлених  лица  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  27/05, 6/06 др. одлука, 3 1/13 и  69/1 4). 

у  

Радно  тело  подноси  годишњи  извештај  о  свом  раду  Скупштини  Града  Новог  Сада. 

уј  

Стручне  и  административно -техничке  послове  за  потребе  Радног  тела  обавлаће  
Градска  управа  за  социјалну  и  дечију  заштиту  Града  Новог  Сада! 

ујј  

Ступањем  на  снагу  овог  решења  престаје  да  важи  Решење  о  образовању  и  
именовању  Кооринатора  и  чланова  Радног  тела  за  подршку  подстицајном  родитењству  и  
развоју  деце  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  26/21)! 

ујІј  

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТјЈНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 2214-1/2021-1 
23. децембар  2021! године  
нОВи  слд  

Председница  

MЅc. јелена  і%Тарпнковић  Радомировић  
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