СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIII - Број 17

НОВИ САД, 10. април 2014.

ГРАД НОВИ САД

примерак 100,00 динара
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2014. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
70/13), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада , на 103. седници од 24. марта
2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"
НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ

Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа), може извршити прерасподелу планираних
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе
радова, ако постоје објективне околности које условљавају
потребу за извршењем одређених радова у већем обиму,
уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
VI
Захтев за пренос средстава из тачке III овог решења
Предшколска установа доставља Градској управи након
што спроведе поступак јавне набавке, уз који доставља
документацију о уговореним, односно извршеним радовима
и набављеној опреми.
Пренос средстава на рачун Предшколске установе врши
се на основу захтева који припрема Градска управа, у
складу са прописима.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.

I

VIII

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за Предшколску установу "Радосно детињство"
Нови Сад за 2014. годину (у даљем тексту: Програм), који
чини саставни део овог решења.

Предшколска установа подноси Градоначелнику Града
Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и
утрошку средстава према стварно изведеном обиму радова
и набављеној опреми.

II
Програм обухвата радове у Предшколској установи
"Радосно детињство" Нови Сад (у даљем тексту: Предшколска установа), на изградњи зграда и објеката, капиталном одржавању зграда и објеката, пројектно планирање
и набавку опреме.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2014. годину, у укупном износу
од 100.220.000,00 динара, с тим да се Програмом распоређује износ од 91.720.000,00 динара, с обзиром да је капитални пројекат из члана 9. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2014. годину, редни број 10, Предшколска установа "Радосно детињство" - надоградња вртића у Ј.
Влаховића у Петроварадину, у износу од 8.500.000,00
динара, планиран у 2013. години и завршен 31. 12. 2013.
године.
IV
Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Предшколска установа.

IX
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2014-62-II
24. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности Предшколске
установе "Радосно детињство", Нови Сад, у износу од
91.720.000,00 динара, распоређују се за финансирање:
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1. ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1 Радничка
Више објеката (Д. Брашована, Степановићево,
2
Стари Лединци)

Планирана средства
у динарима
40.000.000,00

ОПИС
Другa фазa изградње објекта
Изградња ограда

3.000.000,00
УКУПНО:

43.000.000,00

2. КАПИТАЛНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1 Народног фронта 42
2 Руменка

Планирана средства
у динарима
Реконструкција крова
3.900.000,00
Замена котловског постројења
2.550.000,00
УКУПНО:
6.450.000,00
ОПИС

3. ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА
р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1 Радничка
2 Јоже Влаховић
3 Ветерник - Фештер
4

Народног фронта 42

5

Сви објекти

6

Руменка

ОПИС
Пројектно планирање и стручни надзор
Пројектно планирање и стручни надзор
Пројектно планирање и стручни надзор
Надзор и пројектно техничка
документација за радове на
реконструкцији крова
Геодетско снимање објеката
Пројектно техничка документација за
радове на реконструкцији котларнице
УКУПНО:

Планирана средства
у динарима
2.220.000,00
2.750.000,00
2.850.000,00
1.200.000,00
3.200.000,00
100.000,00
12.320.000,00

4. ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ
р.
ВРСТА ОПРЕМЕ
бр.
1 Набавка возила
2 Набавка возила
3 Набавка возила

Планирана средства
у динарима
DUCATO FURGON, 2 возила
5.000.000,00
DUCATO SA KABINOM, 1 возило
2.000.000,00
FIAT DOBLO CARGO, 1 возило
2.000.000,00
УКУПНО:
9.000.000,00
ОПИС

5. АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ
р.
ОБЈЕКАТ
бр.
1 Радничка
2 Јоже Влаховић
3 Ветерник - Фештер
Више објеката (С. Новаковића, Народног
4
фронта 45, Ј. Чмелика, Б. Бркића и Б. Ћосића)
5 Управна зграда, кухиња 1 и кухиња 2

Административна опрема
Административна опрема
Административна опрема

Планирана средства
у динарима
6.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

Административна опрема

4.000.000,00

ОПИС

Административна опрема
УКУПНО:

5.000.000,00
20.000.000,00

6. МОТОРНЕ ОПРЕМЕ
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ
Више објеката

ОПИС
Моторна опрема (за одржавање зелених
површина)
УКУПНО:

Планирана средства
у динарима
950.000,00
950.000,00

10. април 2014.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13 – др. закон) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада
на 103. седници од 24. марта 2014. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2014. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за хитну медицинску помоћ
Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2014. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2014. годину, у укупном
износу од 16.000.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим нивоима власти, и то за:
- капиталне трансфере, у износу од 13.600.000,00
динара, и
- текуће трансфере, у износу од 2.400.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја један овог пргорама, у
износу од 13.600.000,00 динара распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
1) набавку медицинско-техничке опреме, у износу од
5.500.000,00 динара, за:
- мобилни пацијент монитор са интегрисаним
дефибрилатором и дијагностиком ЕКГ, 2 апарата,
- троканални ЕКГ, 2 апарата,
- сет за терапијску хипотерапију са транспортном торбом, 1 комад;
2) набавку рачунарске опреме и софтвера, у износу од
600.000,00 динара, за:
- рачунар са оперативним системом, 7 комада,
- штампач, 3 комада,
- УПС уређаја, 2 комада,
- лап-топ рачунар, 1 комад;
3) набавку возила, у износу од 7.500.000,00 динара, за:
- санитетско возило за транспорт болесника за
ургентне екипе, 1 возило,
- санитетско возило за превоз пацијената на
дијализу, 1 возило.
IV. Средства из тачке II. алинеја два овог програма, у
износу од 2.400.000,00 динара распоређују се за текуће
одржавање објеката и опреме, и то за:
- одржавање система диспечерског CALL центра.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.

Број 17 – Страна 273.

Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада
не остварују у планираном износу, средства из тачке II.
овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма,
Завод доставља Градској управи за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, уз
приложену документацију за набавку добара и услуга са
износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за
набавке са правом на поврат пореза на додату вредност,
за које Завод доставља захтев за пренос средстава без
износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за
здравство, у складу са прописима.
VII. Завод се обавезује да ће активности из тач. III. и IV.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у
складу са законом, стандардима и нормативима који важе
за ову врсту радова, односно набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за здравство.
IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
X. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-20/2014-II
24. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13 – др. закон) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада
на 103. седници од 24. марта 2014. године доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад (у
даљем тексту: Завод) за 2014. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2014. годину у износу од
3.000.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим нивоима власти, за капиталне трансфере.
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III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности набавке медицинско-техничке
орпеме, и то за:
- спектрофотометар, 1 апарат,
- apex standard пумпу различитог протока, 4 комада,
- мултифункционални апарат за мерење микроклиме
са сондом, 1 апарат,
- luks metar, 1 комад,
- сонду са термопаром различите величине.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
и то до износа средстава планираних овим програмом.
Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада
не остварују у планираном износу, средства из тачке II.
овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма
Завод доставља Градској управи за здравство након спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, уз
приложену документацију за набавку добара, са износом
обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке
са правом на поврат пореза на додату вредност, за које
Завод доставља захтев за пренос средстава без износа
пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтва за пренос који припрема Градска управа за
здравство, у складу са прописима.
VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III. овог
програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу са
законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-24/2014-II
24. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
107. седници од 31. марта 2014. године доноси

10. април 2014.

РЕШЕЊЕ
I. БАНЧИ ФЕРЕНЦ поставља се за в.д. директора
Дирекције за робне резерве, почев од 1. априла 2014.
године, до постављења директора Дирекције за робне
резерве, по спроведеном Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-20/č
31. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
107. седници од 31. марта 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, поставља се за в.д. начелника
Градске управе за прописе, почев од 1. априла 2014.
године, до постављења начелника Градске управе за прописе, по спроведеном Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-20/с
31. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
107. седници од 31. марта 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ поставља се за в.д. заменика
начелника Градске управе за прописе, почев од 1. априла
2014. године, до постављења заменика начелника Градске управе за прописе, по спроведеном Јавном огласу.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-20/d
31. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

201
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
107. седници од 31. марта 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИЛА УВЕРИЋ - РАДОВИЋ поставља се за в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 1. априла 2014.
године, до постављења начелника Градске управе за здравство, по спроведеном Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-20/b
31. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
107. седници од 31. марта 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЛИДИЈА ТОМАШ поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне послове, почев од 1. априла 2014.
године, до постављења начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном Јавном огласу.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-20/а
31. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
107. седници од 31. марта 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРЈАНА БАЈАГИЋ поставља се за в.д. директора
Бироа за пружање правне помоћи, почев од 1. априла 2014.
године, до постављења директора Бироа за пружање
правне помоћи, по спроведеном Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-20/ć
31. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

204
На основу члана 13. тачка 11, а у вези са чланом 16.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

АКЦИОНИ ПЛАН
РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2014.
ГОДИНУ
1. УВОД
Органска производња je у Србији све популарнији тренд
пољопривредне производње и значајнији са економског
аспекта, захваљујући потенцијалима који се пре свега
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огледају у уситњеном поседу, земљишту и води који нису
контаминирани штетним материјама и добрим агроеколошким условима. Овај вид пољопривреде може значајно
допринети развоју руралних подручја, а тиме и пољопривреде уопште. Због тога је органска производња постављена као један од приоритета развоја пољопривреде и
чини интегрални део стратегије за рурални и пољопривредни развој Републике Србије.
Акционим планом развоја органске и контролисане
производње у пољопривреди на територији Града Новог
Сада за 2014. годину (у даљем тексту: Акциони план)
утврђују се приоритети и мере за унапређење органске и
контролисане производње у пољопривреди на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).
Основна начела Акционог плана су:
- начело управљања природним и биолошким процесима, којe се односи на управљање природним и
биолошким процесима заснованим на еколошким
системима коришћења природних ресурса,
- начело ограничене употребе улазног репроматеријала (спољашњи инпут), које се односи на ограничење употребе улазног репроматеријала у контролисаној и органској производњи,
- начело строгог ограничења употребе хемиjских синтетизованих инпута, које се односи на строго ограничење употребе синтетизованих инпута у контролисаној и органској пољопривреди,
- начело прилагођавања, које се односи на прилагођавање метода контролисане и органске производње у регионалним и локалним климатским и
агроеколошким условима, санитарном стању, степену
развоја и специфичностима традиционалног начина
узгоја,
- начело одржавања и побољшања живота у земљишту
и природне плодности тла, стабилности тла и
биолошке разноврсности која спречава и онемогућује
сабијање и ерозију земљишта, као и храњење
биљака првенствено кроз еко систем тла.
Европска унија је још 1991. године препознала значај
органске производње, очувања животне средине и одрживог развоја на пољопривредним површинама и уредила
правни оквир за органску производњу.
У Републици Србији, Законом о органској производњи,
је уређена производња пољопривредних и других производа методама органске производње.
Контролисана пољопривредна производња спада у
добру привредну праксу која обухвата контролу плодности земљишта, коришћење нове генерације ђубрива, контролу појаве инсеката, патогена и корова, избор отпорних
пољопривредних култура, контролу квалитета ваздуха и
контролу квалитета земљишта.
Обрадиве површине су највећим делом (90%) у
приватној својини, док је преосталих 10% у јавној својини
Републике и предузећа. Већи део обрадивог земљишта је
закишељен, што је резултат неконтролисаног коришћења
хемијских средстава, а у Војводини и заслањен, што
сумарно посматрано умањује производне могућности
пољопривреде и истовремено увећава трошкове производње. Органска и контролисана пољопривреда је базирана на есенцијалној вези пољопривреде и природе, са
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акцентом на поштовању природне равнотеже. Путем органске и контролисане производње и понуде здравствено безбедне хране креирају се предуслови за подстицање извоза
и унапређење социјално-економског положаја руралне средине и националне економије.
Према званичним подацима, на територији Републике
Србије органска производња се обавља на преко 11000
ха обрадивог пољопривредног земљишта, а око 4000
пољопривредних газдинстава примењују методе органске
производње. Дистрибуција ових производа се углавном
врши преко великих трговинских ланаца (70%), док се
знатно мањи део (20%) директно продаје на зеленим
пијацама.
Град са својим природно-географским ресурсима и
друштвеним карактеристикама пружа могућност за развој
органске и контролисане производње. Органска производња
различитих органских производа на подручју Града у складу
је са захтевима потрошача за органском храном, уз примену
поступака који нису штетни за здравље људи, биљака,
животиња и животну средину.
На територији Града још су 2002. године започете
активности у правцу развоја органске производње, па се
већ десет година одржавају пијаце под називом "Мој
салаш", на којима се продају органски производи. Током
година ова акција је обухватала све више произвођача и
потрошача и постала је највеће дистрибутивно место
органских производа у Србији.
Такође, током 2011., 2012. и 2013. године донети су
Акциони планови развоја органске и контролисане
производње у пољопривреди на територији Града Новог
Сада чијом реализацијом је укључено 9 произвођача
органских производа на површини од 24,77 ха земље и
„Пољопривредна школа са домом ученика Футог“ са
површином од 30,6537 ха. У контролисану пољопривредну
производњу укључено је 5 произвођача( производња јабука)
на површини од 15 ха.

2. СЕРТИФИКАЦИЈА ОРГАНСКИХ И
КОНТРОЛИСАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА
Сертификација је поступак на основу кога овлашћена
контролна организација издаје писано уверење (сертификат) којим потврђује да је производ произведен у складу
са законом и прописима који се односе на ове типове
производње.
Временски период потребан за прелазак са конвенционалне на органску производњу јесте период конверзије
и он траје најдуже три године, а производи из овог периода имају ознаку „Производи из периода конверзије“.

3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УНАПРЕЂЕЊА
ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ
Циљеви и задаци органске и контролисане пољопривредне производње на територији Града за 2014. годину
су:
- производња квалитетне и здравствено безбедне хране,
- повећање броја призвођача укључених у програм,
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- повећање површина земљишта под контролисаном и
органском производњом,
- успостављање контролисане и органске производње
као целовитог система управљања и производње
хране, која се базира на еколошкој пракси, биодиверзитету, очувању природних ресурса и високих стандарда за добробит животиња,
- уравнотежена биљна и сточарска производња која
уважава природне системе и циклусе, побољшава
квалитет земљишта, воде и ваздуха,
- рационално коришћење енергије и природних ресурса:
земље, воде, органских материја и другог,
- производња различитих пољопривредних производа
уз примену поступака који нису штетни за здравље
људи, биљака, животиња и животну средину,
- економска одрживост кроз повећање компетитивности,
јачања тржишне оријентисаности, већа и ефикаснија
помоћ и подршка произвођачима,
- социјална одрживост кроз већу одговорност према
захтевима потрошача, подстицање производње квалитетније хране и њене безбедности и равномернији
рурални развој и
- еколошка одрживост кроз ефикасније усвајање и развој
еколошких и осталих стандарда за добробит заједнице.
Акционим планом се утврђују приоритети за реализацију
циљева и задатака органске и контролисане пољопривредне производње на територији Града, и то:
- установљавање мера за унапређење органске и контролисане пољопривредне производње,
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Субвенционисање изабраних пољопривредних
произвођача и организација и институција
Пројекат развоја органске и контролисане пољопривредне производње обухвата субвенционисање изабраних
пољопривредних произвођача, организација и институција,
које ће бити усмерено на:
а) органску пољопривредну производњу,
б) контролисану пољопривредну производњу и
ц) производњу са ознаком географског порекла.
а) Субвенције за органску пољопривредну производњу
ће обухватити субвенционисање произвођача који
су започели процес органске пољопривредне
производње 2011., 2012. и 2013. године као и
произвођаче који ће се укључити у току 2014. године.
Ове субвенције ће бити намењене за:
- сертификацију органских пољопривредних производа
(према приложеном рачуну од овлашћене сертификационе организације);
- трошкове набавке органског семена или органског
ђубрива (максимално 15.000,00 динара по ха према
приложеним рачунима).
За ове намене је предвиђено 1.500.000,00 РСД.
б) Субвенције за контролисану пољопривредну производњу ће обухватити субвенционисање произвођача
који су започели процес контролисане пољопривредне производње у 2013. години и који ће се
пријавити по јавном позиву за 2014. годину.

- подстицање повећања пољопривредних површина
са органским производима,

Ове субвенције ће бити намењене за:
- контролу земљишта и плодова (према приложеном
рачуну надлежне установе);
- трошкове набавке репроматеријала (максимално
35.000,00 динара по ха према приложеним рачунима).

- помоћ у процесу сертификације производње и

За ове намене је предвиђено 1.100.000,00 РСД.

- популаризација, промоција и презентација органске
и контролисане производњe на територији Града.

ц) Субвенције за производњу производа са ознаком
географског порекла ће обухватити субвенционисање
пољопривредних произвођача производа са ознаком
географског порекла који ће се пријавити по јавном
позиву за 2014. годину.

- спровођење стручног усавршавања и стицања
додатних знања произвођача,

Успешнa реализација Акционог плана подразумева
активно учешће и сарaдњу свих релевантних чинилаца:
Градске управе за привреду Града Новог Сада, oрганизација и удружења, Пољопривредног факултета, произвођача органских производа и других.

4. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ И
КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗА 2014. ГОДИНУ
Приоритети, циљеви и задаци из Акционог плана
постижу се спровођењем мера за унапређење контролисане и органске пољопривредне производње.
Мере за унапређење органске и контролисане пољопривредне производње реализује Градска управа за
привреду Града Новог Сада у сарадњи са релеватним
институцијама, организацијама, удружењима и регистрованим пољопривредним газдинствима из области
контролисане и органске пољопривредне производње, а у
оквиру пројекта органске производње.

Ове субвенције ће бити намењене за:
- трошкове сертификације производа са ознаком
географског порекла (према приложеном рачуну од
овлашћене сертификационе организације).
За ове намене предвиђено је 400.000,00 РСД.
У току 2014. биће расписан јавни позив за нове учеснике
који желе да се укључе у овај пројекат.
Јавни позив за подношење пријава за учешће у пројекту
развоја органске и контролисане пољопривредне производње и за субвенционисање сертификације производа
са ознаком географског порекла расписаће Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).
Право учешћа на конкурсу имају пољопривредни произвођачи (физичка лица), организацијe и институцијe из
области пољопривреде који имају регистровано пољопривредно газдинство. Поред наведених лица, за субвенционисање сертификације производа са ознаком географ-
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ског порекла имају и регистрована удружења пољопривредних произвођача који су овлашћени корисници ознаке
географског порекла пољопривредних производа. Поднете
пријаве разматра комисија коју образује и именује Градоначелник. Комисију чине председник и два члана. Задатак
ове комисије јесте да размотри благовремене пријаве и
сачини предлог одлуке о одабиру пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту развоја органске и
контролисане производње. Одлуку о избору пољопоривредних произвођача, организација, институција и удружења из области пољопривреде који ће учествовати у овом
пројекту, на предлог комисије доноси Градоначелник.
Са изабраним пољопривредним произвођачима,
организацијама, институцијама и удружењима закључује
се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних учесника пројекта и Града. Овај уговор закључује
Градоначелник или начелник Градске управе за привреду
по овлашћењу Градоначелника.
За реализацију Акционог плана је задужена Градска
управа за привреду.

5. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Средства за реализацију Акционог плана планирана су
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 70/13) у укупном износу
од 3.000.000,00 РСД на разделу Градске управе за привреду, у оквиру Буџетског фонда који је отворен у складу
са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06, 65/08 - др. закон
и 41/09) и у складу са Стратегијом привредног развоја Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 49/09).
Градска управа за привреду, према Решењу Градоначелника о отварању Буџетског фонда за унапређење
пољопривреде, број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године,
управља Буџетским фондом.
Распоред средстава за реализацију мера за унапређење
органске и контролисане пољопривредне производње
Града, за 2014. годину:
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ И
КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
Бр.
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ
a.) Субвенције за органску пољопривредну
производњу:

Средства
у РСД
1.500.000,00

Градска управа за привреду подноси Градоначелнику
извештaj о реализацији Акционог плана до 31. марта 2015.
године.

6. ОБЈАВЉИВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Овај акциони план биће објављен у „Службеном листу
Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-8/2014-II
27. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању површина јавне намене („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 12/11 и 56/12) Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на План раскопавања површина
јавне намене за 2014. годину, који је усвојио Надзорни
одбор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду, на 17. седници одржаној 25. фебруара 2014. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-909/2014-II
27. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

- сертификација органских
пољопривредних производа;
- трошкове набавке органског семена
или набавке органског ђубрива.
б.) Субвенције за контролисану
пољопривредну производњу:
- контролу земљишта и плодова и
- трошкове набавке репроматеријала.
ц.) Субвенције за сертификацију производа
са ознаком географског порекла.
УКУПНО

10. април 2014.

1.100.000,00

400.000,00
3.000.000,00

РЕШЕЊЕ
1. МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ, дипломирани правник,
разрешава се дужности помоћника начелника за управни
поступак у Градској управи за комуналне послове Града
Новог Сада од 9. марта 2014. године.

10. април 2014.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-1149-II
7. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се на дужност помоћника начелника за управни
поступак у Градској управи за комуналне послове Града
Новог Сада од 10. марта 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-1154-II
10. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ТАТЈАНА МИЛОШЕВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се на дужности помоћника начелника за послове
јавних набавки и контролу наплате локалних комуналних
такси у Градској управи за комуналне послове Града Новог
Сада од 10. марта 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-1153-II
10. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ТАТЈАНА МИЛОШЕВИЋ, дипломирани економиста,
разрешава се дужности помоћника начелника за послове
јавних набавки и контролу наплате локалних комуналних
такси у Градској управи за комуналне послове Града Новог
Сада од 9. марта 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-1148-II
7. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Даје се сагласност на Извештај о финансијском пословању Фонда за унапређење вокалне уметности младих
„Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“
у Новом Саду у периоду од 1. јануара 2013.године до 31.
децембра 2013. године, који је усвојио Управни одбор
Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду на XIII седници одржаној 27. фебруара 2014. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2014-9-II
2. април 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „MOBILITY AND
TRANSPORT DIGITAL WALLET”
– “MOBIWALLET”
I. Овим решењем образује се Пројектни тим за реализацу пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet” –
“MobiWallet” (у даљем тексту: Пројектни тим).
II. Задатак Пројектног тима је да спроводи све неопходне активности у циљу благовремене и правилне
реализације пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet”
– “MobiWallet”.
III. Пројектни тим подноси Градоначелнику Града Новог
Сада тромесечне извештаје о активностима предвиђеним
пројектом.
IV. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Пројектног тима обављаће Канцеларија за локални
економски развој Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-2/b
3. март 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „MOBILITY AND
TRANSPORT DIGITAL WALLET”
– “MOBIWALLET”
I. У Пројекнти тим за реализацију Пројекта „Mobility and
Transport Digital Wallet” – “MobiWallet”, именују се:
1. ЗОРАН ИВОШЕВИЋ – Канцеларија за локални економски развој, Служба извршних органа Града Новог
Сада, Град Нови Сад,
2. ГОРДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ – Канцеларија за
локални економски развој, Служба извршниг органа
Града Новог Сада, Град Нови Сад,

10. април 2014.

3. МАРИЈА ЗИВЛАК – Канцеларија за локални економски развој, Служба извршних органа Града Новог
Сада, Град Нови Сад.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-2/с
3. март 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
МАКСИМА ГОРКОГ КОД К. БР. 41
У НОВОМ САДУ
I. Одређују се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Максима
Горког код к. бр. 41 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са саобраћајним пројектом број 8408 од 19. марта
2014. године, који је израдила Служба за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да
постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Завод.
V. Рок за извршење овог решења је 4. април 2014.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1086/2014
19. март 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

10. април 2014.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
БРАНИМИРА ЋОСИЋА КОД К. БР. 5
У НОВОМ САДУ
I. Одређују се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бранимира Ћосића код к. бр. 5 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са саобраћајним пројектом број 8426 од 24. марта
2014. године, који је израдила Служба за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да
постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Завод.
V. Рок за извршење овог решења је 25. април 2014.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1337/2014
4. април 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА КОД
К. БР. 37 У НОВОМ САДУ
I. Одређују се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту не Булевару Слободана Јовановића код к. бр. 37 у Новом Саду.

Број 17 – Страна 281.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са саобраћајним пројектом број 8438 од 26. марта
2014. године, који је израдила Служба за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Завод.
V. Рок за извршење овог решења је 25. април 2014.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1339/2014
4. април 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
КРАЉЕВИЋА МАРКА КОД К. БР. 11
У НОВОМ САДУ
I. Одређују се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Краљевића
Марка код к. бр. 11 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са саобраћајним пројектом број 8420 од 24. марта
2014. године, који је израдила Служба за развој и
управљање саобраћајем јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Завод.
V. Рок за извршење овог решења је 25. април 2014.
године.

282. страна – Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1338/2014
4. април 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-одлука
УС) и члана 192. тачка 1. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/10), доноси

РЕ Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ
МИЛОША ОБИЛИЋА У НОВОМ САДУ
1. Одређује се забрана паркирања испред колског улаза
у Улици Милоша Обилића бр. 1 у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да:
- обележи хоризонталну саобраћајну сигнализацију
према собраћајном пројекту број 8403 од 17. марта
2014. године, који је израдила Служба за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду;
- обележену саобраћајну сигнализцију унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 15. април 2014.
године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1222/2014
26. март 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 9/12 и 3/14), Комисија за борбу
против дрога расписује

10. април 2014.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ДРОГА ЗА 2014. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за 2014. годину које
реализују удружења, задужбине и фондације.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2014. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 70/13), у укупном износу од 2.075.000,00 динара.
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2014. години су:
1) пројекте промоције здравих стилова живота
младих без употребе дрога и промоције
волонтерства у превенцији злоупотребе дрога
Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези
са здрављем.
Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупотребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских активности и ангажовања шире друштвене заједнице у
превенцији злоупотребе дрога.
2) пројекте едукације о штетном утицају дрога и
превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију деце предшколског узраста,
- едукација деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци.
Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја
здравља.
Едукација деце школског узраста и младих има за циљ
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста и младих о штетном утицају и последицама употребе
дрога, као и едукацију ових лица (едукација вршњачких
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и
мотивисања деце школског узраста и младих за правилне
изборе и одупирање притисцима и изазовима савременог
друштва. Ови пројекти треба да буду информативног и
едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и
младих, прихватљиви и разумљиви.
Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру
комуникацију са децом и јачање способности породице за
решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима
укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача,
наставника, педагога, психолога и других запослених о
штетним утицајима и последицама употребе дрога на теле-
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сно, социјално и ментално здравље деце, као и едукацију
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце за правилне изборе
и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва
(едукација за вођење психолошких радионица, трибина,
организовање и спровођење анкета, истраживања и других креативних активности којима се доприноси превенцији
зависности од психоактивних супстанци).
Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се реализовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и
путем интернета и отворене телефонске линије за давање
информација о превенцији зависности од дрога, дрогама
и њиховој злоупотреби.
3) пројекте вршњачког саветовања младих и чланова њихових породица
Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и последицама употребе дрога и превентивним мерама.
4) пројекте секундарне и терцијарне превенције
Пројекти секундарне и терцијарне превенције су пројекти
који имају за циљ да се родитељима, старатељима, члановима породице и лицима код којих постоји злоупотреба
дрога пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у
решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се
изврши стабилизација њиховог психичког стања, посебно
у односу на узимање дрога кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију и социјалну реинтеграцију њиховим
укључивањем у различите облике друштвеног живота,
побољшањем квалитета живота и смањењем штетних
последица проузрокованих коришћењем дрога.
Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност,
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а
лица која имају развијену зависност да што пре започну
лечење.
Циљ је и секундарна превенција у смислу спречавања
последица зависности од дрога, првeнствено ХИВ и
хепатитис Ц инфекција, других телесних и психичких
болести и криминогеног понашања.
Пројекти секундарне и терцијарне превенције могу се
реализовати кроз непосредни контакт са зависницима,
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима
код којих постоји злоупотреба и/или зависност од дрога,
као и путем е-маил саветовања, успостављања отворене
телефонске линије за давање информација о дрогама,
њиховој злоупотреби и лечењу.
5) пројекте обележавања значајних датума и израде
и дистрибуције едукативног и промотивног
материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе
дрога.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења,
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе конти-
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нуираној превенцији зависности од дрога на територији
Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних трошкова који се предвиђају пројектом са
износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог
Сада и других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта
и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
- Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води
Агенција за привредне регистре, и
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан.
Учесници конкурса који подносе пројекте едукације о
штетном утицају дрога и превентивним мерама, дужни су
да уз пројекат доставе програм едукације и штампани
материјал намењен едукацији.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 10. априла
до 24. априла 2014. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада
за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса
неће се финансирати набавка основних средстава за рад
учесника конкурса.
XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу
активности планираних у пројекту.
Комисија за борбу против дрога има право да затражи
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта,
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним
активностима и резултатима реализације пројекта.
XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јаваног
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих
критеријума:
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- постојање јасно формулисаних циљева и циљне
групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са
планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у
којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су
реализовали у години која претходи години у којој се
расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће
се објавити на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).
XVI. Учесници конкурса, који остваре право на средства
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку
добара и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу
са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени
услови за спровођење ових поступака.
XVII. Комисија за борбу против дрога писаним путем
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили
право на средства из буџета Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/2014-73-1
31. март 2014. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић
и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав
Ђокић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина
Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић,
др Драгиша Б. Слијепчевић, Милан Станић, др Драган

10. април 2014.

Стојановић и Сабахудин Тахировић, на основу члана 167.
став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници
одржаноj 13. фебруара 2014. године, донео је

ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредбе члана 88, члана 116. став 1.
тачка 2. алинеја 1. и члана 124. став 1. тачка 37. и ст. 2. и
3. Одлуке о уређењу града ("Службени лист града Новог
Сада", бр. 39/10, 42/10-испр, 60/10, 23/11, 51/11 и 1/12), у
време важења, нису биле у сагласности са Уставом и
законом.
2. Утврђује се да одредбе члана 88, члана 116. став 1.
тачка 2. алинеја 1. и члана 124. став 1. тачка 40. и ст. 2. и
3. Одлуке о уређењу града Новог Сада ("Службени лист
града Новог Сада", бр. 56/12, 9/13 и 26/13) нису у сагласности са Уставом и законом.
3. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за
оцену уставности и законитости одредаба члана 6. Одлуке
из тачке 1. и чл. 5, 6. и 8. Одлуке из тачке 2.
4. Одбацује се захтев за обуставу извршења
појединачних аката и радњи предузетих на основу Одлуке
из тачке 2.

Образложење
Уставном суду поднете су две иницијативе за покретање
поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана
6, члана 88, члана 116. став 1. тачка 2. алинеја 1. и члана
124. став 1. тачка 37. и ст. 2. и 3. Одлуке о уређењу града
("Службени лист града Новог Сада", бр. 39/10, 42/10, 60/10,
23/11, 51/11 и 1/12) и одредаба чл. 5, 6, 8, 88. и члана 124.
став 1. тачка 40. и ст. 2. и 3. Одлуке о уређењу града Новог
Сада ("Службени лист града Новог Сада", бр. 56/12, 9/13
и 26/13). У иницијативи у којој се оспорава прва, раније
важећа Одлука о уређењу града, наводи се да се оспореним одредбама Одлуке установљава грађанскоправна обавеза власника и корисника зграда и њихова прекршајна
одговорност за одржавање фасаде зграде за чије
прописивање није овлашћен град Нови Сад, будући да,
према Уставу Републике Србије, Република Србија утврђује
и обезбеђује својинске односе и заштиту свих облика
својине. Надаље, иницијатор наводи да град Нови Сад
нема овлашћење да уређује и обезбеђује својинске односе
на зградама у вези са уређењем и одржавањем њихових
спољних делова, односно фасада и да прописује њихову
прекршајну заштиту, јер је Република Србија искористила
ово овлашћење доношењем Закона о одржавању стамбених зграда, а у вези са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи и није га поверила локалној самоуправи. Такође,
наводи да је незаконита одредба члана 88. став 2. Одлуке
којом је прописана грађанско-правна обавеза власника
зграде, односно њених корисника на обезбеђење уређења
изгледа њених спољних делова, будући да је ова обавеза
власника утврђена као законска обавеза у смислу члана
24. став 1. Закона о одржавању стамбених зграда. Осим
тога, иницијатор сматра да град Нови Сад није могао да
пропише прекршајну одговорност за повреду одредбе члана
88. ове одлуке, с обзиром на то да локална самоуправа
може прописивати прекршаје само за повреде прописа за
чије доношење је овлашћена.
У другој иницијативи оспорава се друга, важећа Одлука
о уређењу града Новог Сада, наводима да је Скупштина
града Новог Сада овом својом одлуком уредила појам јавне
површине и појам објекта на начин који је супротан законском одређењу, а такође је супротан и одредбама чл. 58,
83. и 194. и 195. Устава Републике Србије. Осим тога, Скупштина града је Одлуком проширила своју надлежност и на
фасаде и кровове зграда, колективног и индивидуалног
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становања који, по мишљењу подносиоца иницијативе,
представљају заједничку недељиву својину власника
зграде, односно станова и других посебних делова зграде,
са правима и обавезама из закона. Спорне су, по мишљењу
подносиоца иницијативе, и казнене одредбе у којима су
распон и висина новчаних казни непримерени и „драконски“
одређени нарочито према предузетницима и правним
лицима. Иницијатор се посебно позвао на Одлуку Уставног
суда IУо-85/2004 од 16. септембра 2004. године, која је
донета поводом оцене уставности и законитости Одлуке
о привременом постављању монтажних и других објеката
на јавним површинама ("Службени лист града Новог Сада",
број 6/03), у којој је изражен став да је доносилац акта
прекорачио овлашћење када је својим прописом на
другачији начин уредио појам јавне површине, који у смислу
закона чини само простор, тако што је проширио значење
овог појма и на фасаде и кровове стамбених зграда
колективног и индивидуалног становања. Подносилац
иницијативе је предложио Уставном суду да, до доношења
коначне одлуке, обустави од извршења све појединачне
акте и радње предузете на основу оспорене Одлуке.
У одговору доносиоца аката наводи се, поред осталог,
да се оспореном Одлуком о уређењу града не уређују
својински односи власника зграде, већ се прописују услови
за опште и комунално уређење града Новог Сада, уређују
поступак, начин и услови за постављање урбане опреме
на површинама јавне намене и грађевинском земљишту у
јавној својини у корист града, као и друга питања од значаја
за опште и комунално уређење града у које спада и
уређење и одржавање спољних делова зграде. Наводи се
да је чланом 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07) прописано да се општина, преко
својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о
одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање
стамбених зграда, тако да не стоје наводи да је чланом 88.
Одлуке незаконито прописано одржавање, јер управо Закон
о локалној самоуправи даје овлашћење општини да се
стара о одржавању стамбених зграда. Закон о одржавању
стамбених зграда ("Службени гласник РС", бр. 44/95 и
46/98), на који се позива иницијатор, управо и предвиђа да
надзор над применом одредаба овог закона и прописа
донетих на основу њега, врши општинска, односно градска управа, тако да нису тачни наводи да је незаконито
прописана надлежност инспекције. Када је у питању
овлашћење града Новог Сада за прописивање прекршаја
у случају да власници и корисници зграда редовним
одржавањем не обезбеђују уредан изглед спољних делова
зграда, у одговору се наводи да је Уставом Републике
Србије дато право општини да, у складу са законом,
прописује прекршаје за повреде општинских прописа, док
је Законом о локалној самоуправи дато овлашћење
општини, односно граду, да се, преко својих органа, у
складу са Уставом и законом, стара о одржавању стамбених зграда, а статутом града Новог Сада је предвиђено да
се град, у вршењу своје надлежности, преко својих органа,
стара о одржавању стамбених зграда и безбедности
њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за
одржавање стамбених зграда.
У спроведеном претходном поступку Уставни суд је
утврдио да је Одлуку о уређењу града ("Службени лист
града Новог Сада", број 39/10) донела Скупштина града
Новог Сада, на седници одржаној 23. септембра 2010.
године на основу члана 146. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка
и 64/10-Одлука УС) и члана 24. тачка 22. Статута града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист града Новог
Сада" број 39/10). Измене и допуне наведене Одлуке
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објављене су, такође у "Службеном листу града Новог
Сада", број 42/10-исправка, број 60/10, број 23/11, број 51/11
и број 1/12. Ова оспорена Одлука престала је да важи на
основу члана 132. нове Одлуке о уређењу града Новог
Сада ("Службени лист града Новог Сада", бр. 56/12, 9/13
и 26/13).
Оспореним одлукама прописани су услови за опште и
комунално уређење града Новог Сада (у даљем тексту:
град), утврђени посебни услови за опште и комунално
уређење града у зонама под посебним режимом заштите,
уређени поступци, начин и услови за постављање урбане
опреме на површинама јавне намене и грађевинском
земљишту у јавној својини у корист града (у даљем тексту:
јавна површина) и другим површинама на територији града,
као и друга питања од значаја за опште и комунално
уређење града и коришћење, одржавање и заштиту јавних
површина у граду (члан 1.). Опште уређење града, у смислу
обе одлуке, обухвата – услове и начин постављања,
одржавања и заштите урбаног мобилијара и објеката и
уређаја на јавним површинама, уређење, коришћење,
одржавање и заштиту јавних површина, те уређење и
одржавање спољних делова зграда (члан 2.).
Оспореним одредбама како раније важеће, тако и сада
важеће Одлуке, а које су идентичне садржине, прописано
је: да јавна површина, у смислу ове одлуке, јесте простор
на територији града одређен прописаним документима за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавна
површина за коју је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са законом и грађевинско земљиште у јавној
својини, и то улице, тротоари, пешачке и бициклистичке
стазе и траке, пешачка острва, разделне траке и појасеви,
тргови, надвожњаци, подвожњаци, потходници, степеништа
која повезују саобраћајне површине, мостови, трим стазе,
аутобуске станице и стајалишта, такси стајалишта и паркиралишта, површине око аутобуских и железничких станица, површине око бензинских станица и пристаништа,
јавне зелене површине између и око зграда, улични
травњаци, паркови, скверови, парк-шуме, дрвореди, терени
за спорт и забаву, пијаце, јавне плаже, обале, гробља, пролази, дечја игралишта и друге изграђене површине
намењене за јавно коришћење (члан 5.); да су спољни
делови зграде, у смислу ове одлуке, фасада са орнаментима и свим другим деловима фасаде зграде, терасама,
прозорима, излазима, порталима, капијама, вратима, пасажима и другим отворима на згради, кров, димњаци, снегобрани, олуци, надстрешнице као саставни делови зграде
и други грађевински елементи зграде (члан 6.); да су монтажни и други објекти и уређаји на јавним површинама (у
даљем тексту: објекти и уређаји), у смислу ове одлуке,
киосци и бараке, превозна средства реконструисана у монтажне објекте предвиђене за обављање одговарајуће
комерцијалне делатности, летње и зимске баште, покретне
тезге, изложбени простори, слободно стојеће и зидне
витрине, уређаји за кокице, друге печењарске производе,
расхладни уређаји, објекти за извођење забавних програма, рекламни панои и перде, као и грађевински
материјал и други објекти и уређаји у функцији извођења
грађевинских радова (члан 8.); да се под уређењем
спољних делова зграде подразумева извођење радова
(малтерисање, кречење, бојење и други слични радови) за
које се не издаје грађевинска дозвола, да су сувласници и
корисници зграда дужни да редовним одржавањем обезбеде уредан изглед спољних делова зграда, да када
спољни делови зграде нису уредни и у функционалном
стању, довођење у уредно и функционално стање се
обавља одмах, као и да се под уредним и функционалним
стањем спољних делова зграде подразумева да су уредно
омалтерисани, окречени, обојени, да нису оштећени,
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запрљани на ниским спратовима, односно да на други
начин својим изгледом. не нарушавају општи естетски
изглед Града (члан 88.); да је у вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор дужан да, у оквиру обављања
послова на општем и комуналном уређењу града, контролише уређење и одржавање спољних делова зграда (члан
116. став 1. тачка 2. алинеја 1.); да ће се новчаном казном
од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казнити за
прекршај правно лице ако не обезбеди уредан изглед и
функционално стање спољних делова зграде у складу са
чланом 88. ове одлуке (члан 124. став 1. тачка 37. раније
важеће Одлуке, односно члана 24. став 1. тачка 40. сада
важеће Одлуке), а за прекршај из става 1. овог члана,
казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара, као и
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00
динара (члан 124. ст. 2. и 3.).
Уставом Републике Србије утврђено је: да се општине
оснивају и укидају законом (члан 189. став 1.), да град има
надлежности које су Уставом поверене општини, а законом
му се могу поверити и друге надлежности (члан 189. став
2.); да општина, преко својих органа, у складу са законом
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности, као и да општина, у складу са законом,
прописује прекршаје за повреде општинских прописа (члан
190. став 1. тачка 1. и став 5.); да скупштина општине
доноси опште акте из своје надлежности, усваја буџет и
завршни рачун општине, доноси план развоја и просторни
план општине, расписује општински референдум и врши
друге послове одређене законом и статутом (члан 191.
став 2.); да статути, одлуке и сви други општи акти
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
морају бити сагласни са законом (члан 195. став 2.)
Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07) прописано је: да општина, преко својих
органа, у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује
обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање
и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање
паром и топлом водом, линијски градски и приградски
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће
у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних
паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање
гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, а стара
се и о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање
стамбених зграда (члан 20. тач. 5) и 6)); да скупштина
општине, у складу са законом, доноси прописе и друге
опште акте (члан 32. тачка 6)); да се одредбе овог закона
које се односе на скупштину општине примењују и на
градску општину (члан 66. став 3.).
Према члану 146. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/14 и 54/13), постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге
и други покретни мобилијар), споменика и спомен обележја
на површинама јавне намене, балон хала спортске намене,
надстрешница за склањање људи у јавном превозу и
пловећих постројења на водном земљишту, обезбеђује и
уређује јединица локалне самоуправе.
Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11) прописано је: да су комуналне
делатности снабдевање водом за пиће, пречишћавање и
одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
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дистрибуција топлотне енергије, управљање комуналним
отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање
гробљима и погребне услуге, управљање јавним
паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења,
управљање пијацама, одржавање улица и путева,
одржавање чистоће на површинама јавне намене,
одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге,
делатност зоохигијене, да скупштина јединице локалне
самоуправе може као комуналне одредити и друге
делатности од локалног интереса и прописати услове
њиховог обављања (члан 2. ст. 3. и 5.); да ради коришћења,
чувања и одржавања средстава за обављање комуналне
делатности, одржавање чистоће и заштите животне
средине јединица локалне самоуправе може да пропише
опште услове одржавања комуналног реда и мере за
њихово спровођење, као и да јединица локалне самоуправе
може својом одлуком, у складу са статутом, предвидети
да градска општина, месна заједница или други облик
месне самоуправе обавља одређене послове у вези са
обезбеђивањем услова за обављање комуналних
делатности (члан 4. ст. 4. и 5.); да инспекцијски надзор над
спровођењем прописа јединице локалне самоуправе
донетих на основу овог закона врши јединица локалне
самоуправе, преко комуналних инспектора (члан 32. став
2.); да комунални инспектор има право и дужност да у
вршењу инспекцијског надзора – 1) прегледа опште и
појединачне акте, евиденције и другу документацију
вршилаца комуналне делатности и других правних и
физичких лица, 2) саслуша и узме изјаве од одговорног
лица код вршилаца комуналне делатности и других правних
и физичких лица, 3) прегледа објекте, постројења и уређаје
за обављање комуналне делатности и пословне просторије
ради прикупљања неопходних података, 4) наложи
решењем да се комунална делатност обавља на начин
утврђен законом и прописима на основу закона, 5) наложи
решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања
мера за отклањање недостатака у обављању комуналне
делатности, 6) прегледа објекте, постројења и уређаје који
служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне
које представљају унутрашње инсталације и припадају
кориснику комуналне услуге, 7) наложи решењем кориснику
отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и
да приступи тим инсталацијама приликом извршења
решења којим је наложио отклањање недостатка или
искључење корисника са комуналног система, 8) изриче и
наплаћује новчане мандатне казне по пропису јединице
локалне самоуправе на лицу места, односно подноси, у
складу са законом, прекршајну пријаву, у случајевима када
учинилац прекршаја не плати новчану казну изречену на
лицу места, 9) подноси захтев за покретање прекршајног
поступка, односно пријаву за привредни преступ или
кривично дело, 10) наложи решењем уклањање ствари и
других предмета са површина јавне намене ако су они, ту
остављени противно прописима, 11) наложи решењем
уклањање, односно премештање возила, као и постављање
уређаја којима се спречава одржавање возила са површина
јавне намене, ако су остављена противно прописима, 12)
забрани решењем одлагање отпада на местима која нису
одређена за ту намену, 13) забрани решењем стављање
отпада изван за то одређеног постројења, 14) забрани
решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених
комуналних контејнера, 15) забрани решењем одлагање
комуналног отпада на местима која нису одређена као
регистроване комуналне депониј, 16) забрани решењем
одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и
осталог грађевинског материјала ван за то одређене
локације, 17) забрани решењем одлагање отпада и
отпадних материјала у водотоке и на обале водотока, 18)
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забрани решењем бацање грађевинских предмета у
комуналне контејнере и корпе за отпад, 19) забрани
решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта,
20) забрани решењем уништење зелених површина, 21)
предузима друге мере утврђене законом и подзаконским
прописима (члан 34. став 1.).
Законом о одржавању стамбених зграда ("Службени
гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01-Одлука УС, 101/05-др.
закон, 27/11-Одлука УС и 88/11) прописано је: да се овим
законом утврђују права и обавезе власника станова и других посебних делова зграде у погледу одржавања и
коришћења стамбене зграде и станова и других посебних
делова у згради, одређују радови на одржавању којима се
спречава или отклања опасност по живот и здравље људи,
односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде
и околине и уређује начин управљања стамбеном зградом
(члан 1.); да су радови на одржавању стамбене зграде
чијим извођењем се спречава или отклања опасност по
живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине, поправка или замена
оштећених или дотрајалих фасада, степеништа или других
заједничких делова зграде, које представљају опасност по
живот и здравље људи (члан 16. став 5.); да се радови на
одржавању стамбене зграде изводе на основу одлуке
органа управљања стамбеном зградом донете у складу са
овим законом, а средства за одржавање стамбене зграде
обезбеђују власници станова и других посебних делова
зграде, на начин и под условима утврђеним овим законом
(члан 9. ст. 1. и 2.); да је управљање стамбеном зградом,
у смислу овог закона, старање о одржавању стамбене
зграде као целине и заједничких делова у згради,
одлучивање о обезбеђивању и коришћењу финансијских
средстава за одржавање, о начину коришћења заједничких
делова зграде и о другим питањима од значаја за
одржавање стамбене зграде (члан 10.); да скупштина
зграде доноси програм одржавања зграде, одлучује о
начину организовања радова на одржавању зграде, доноси
одлуке о извођењу радова на одржавању зграде, усваја
годишњи извештај о реализацији програма одржавања
зграде, утврђује висину и начин обезбеђивања средстава
за одржавања зграде, одређује услове и начин одржавања
реда у згради, одлучује о осигурању зграде, уређује начин
коришћења заједничких делова зграде, одлучује о
побољшању услова становања у згради и о другим
питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом,
у складу са законом (члан 14. став 1.); да о начину
организовања послова одржавања одлучује скупштина
зграде сагласношћу власника станова и других посебних
делова зграде којима припада више од половине укупне
површине станова и других посебних делова зграде (члан
26. став 1.); да скупштина зграде може организовати
обављање послова на одржавању зграде, тако да
обављање свих или појединих послова уступи јавном
предузећу за стамбене услуге, другом предузећу или
предузетнику или на други начин којим се обезбеђује
њихово организовано извођење (члан 27. став 1.); да ако
скупштина зграде не обезбеди извођење радова на
одржавању стамбене зграде из члана 6. овог закона, по
налогу лица које врши надзор над применом одредаба овог
закона, надлежни орган општине ће извођење ових радова
обезбедити преко јавног предузећа за стамбене услуге,
односно другог предузећа или предузетника, а на терет
стамбене зграде, као и да скупштина општине, односно
града, односно града Београда (у даљем тексту: општина)
може оснивати јавно предузеће за стамбене услуге ради
извођења радова на одржавању стамбених зграда којима
располаже, радове на одржавању стамбених зграда чије
је одржавање поверено јавном предузећу за стамбене
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услуге, као и радова из члана 6. овог закона (члан 29. ст.
1. и 3.); да ће власници станова, односно других посебних
делова зграде, односно корисници омогућити обављање
неопходних радова на одржавању стамбене зграде у мери
која је потребна за отклањање непосредне опасности по
живот и здравље људи и материјална добра (члан 30.); да
ће се у поступку надзора стамбеној згради, односно јавном
предузећу за стамбене услуге, односно другом предузећу
коме су поверени послови одржавања стамбене зграде,
наложити решењем без одлагања да у остављеном року
изврше радове на одржавању којима се спречава
угрожавање живота и здравља људи и безбедности
околине, а ако стамбена зграда не изврши радове из става
2. овог члана лице које врши надзор обавестиће о томе
општинску, односно градску управу, која ће извршење
радова обезбедити преко другог лица, а на терет стамбене
зграде (члан 31. ст. 2. - 4.); да ће се новчаном казном од
20.000,00 до 100.000,00 динара казнити стамбена зграда
ако не изврши радове на одржавању стамбене зграде
којима се спречава угрожавање живота и здравља људи
и безбедности околине (члан 31. став 2.) (члан 33.).
Одредбама члана 4. Закона о прекршајима ("Службени
гласник РС", бр. 101/05, 116/08 и 111/09), који закон се и
даље примењује на прекршајне поступке који су започети
до дана почетка примене новог Закона о прекршајима
("Службени гласник РС", број 65/13), одређено је: да се
прекршаји могу прописивати и законом или уредбом, односно одлуком скупштине аутономне покрајине, скупштине
општине, скупштине града и скупштине града Београда
(став 1.); да органи овлашћени за доношење прописа о
прекршајима могу прописивати само казне и заштитне мере
предвиђене овим законом и у границама које одређује овај
закон (став 2.); да органи овлашћени за доношење прописа из става 1. овог члана могу прописивати прекршајне
казне и заштитне мере само за повреде прописа које они
доносе у оквиру своје надлежности утврђене Уставом и
законом, под условима одређеним овом законом (став 3.).
Полазећи од изложеног, а посебно одредаба члана 146.
Закона о планирању и изградњи и члана 4. Закона о комуналним делатностима, Скупштина града Новог Сада је
била овлашћена да, како раније важећом, тако и сада
важећом Одлуком, пропише услове за опште и комунално
уређење града, начин и услове за постављање урбане
опреме на површинама јавне намене и грађевинском
земљишту у јавној својини у корист града, као и друга
питања од значаја за опште и комунално уређење града и
коришћење, одржавање и заштиту јавних површина у граду.
Када је у питању одредба члана 5. важеће Одлуке, којом
је дефинисана јавна површина, чланом 2. става 6. Закона
о планирању и изградњи "површина јавне намене" означена је као простор одређен планским документом за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.). Из наведене законске одредбе произлази да
законом није таксативно утврђено шта се сматра јавном
површином у смислу овог закона, већ су само примера
ради побројани неки карактеристични простори за ове
намене чиме је јединици локалне самоуправе препуштено
да својим актом прецизно дефинише који се простор на
територији јединице локалне самоуправе има сматрати
површином јавне намене, уважавајући при томе критеријуме
из наведеног закона.
Такође су у границама законских овлашћења скупштине
општине и одредбе члана 6. раније важеће Одлуке и чл.
6. и 8. важеће Одлуке, којима је дефинисано шта се сматра спољним деловима зграде, као и објектима и уређајима
у смислу ове одлуке, будући да је одредбом члана 2. тачка
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22) Закона о планирању и изградњи јединици локалне самоуправе поверено ближе одређивање грађевина које се
имају сматрати објектима у контексту законске одредбе.
Позивање подносиоца иницијативе на Одлуку број IУо85/2004 од 16. септембра 2004. године није од утицаја на
одлучивање у овој уставноправној ствари, имајући у виду
да је одредбом члана 4. став 2. Одлуке о привременом
постављању монтажних и других објеката на јавним
површинама ("Службени лист града Новог Сада" број 6/03),
која је била предмет оцене Уставног суда, било прописано
да су, јавне површине у смислу наведене Одлуке и
спољашњи делови објеката видљиви са јавних површина,
фасаде и кровови зграда колективног становања и
индивидуалног становања, уколико се објекат делом налази
на јавној површини.
Како је Уставни суд нашао да је иницијатива у овом делу
неприхватљива, јер изнетим разлозима оспоравања није
поткрепљена тврдња да има основа за покретање поступка
за оцену уставности и законитости, Уставни суд је
иницијативу у овом делу одбацио у тачки 3. изреке,
сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду
("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11 и 18/13-Одлука
УС).
У вези са оценом уставности и законитости одредаба
члана 88. оспорених одлука, којима је утврђена обавеза
власника и корисника зграда да редовним одржавањем
обезбеде уредан изглед спољних делова зграде, Суд је
имао у виду следеће:
- да је одредбом члана 20. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи дато овлашћење општини да се преко својих
органа, у складу са Уставом и законом, стара о одржавању
стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и да
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
- да се према одредбама Закона о одржавању стамбених зграда, стамбена зграда одржава на начин којим се
обезбеђује употребност и исправност заједничких уређаја
и опреме, заједничких делова зграде, употребљивост
зграде као целине и безбедност њеног коришћења (члан
3. став 1.);
- да власници и корисници станова и других посебних
делова зграде, стан, односно други посебни део зграде и
заједничке делове зграде користе на начин којим се неће
проузроковати штета на згради као целини и на њеним
посебним и заједничким деловима и којим се неће ометати
коришћење станова, других посебних делова и заједничких
делова зграде (члан 4. Закона о одржавању стамбених
зграда);
- да су радови на одржавању стамбене зграде према
природи, обиму и динамици извођења – 1) радови на инвестиционом одржавању и 2) редови на текућем одржавању
(члан 5. став 1. Закона);
- да су радови на одржавању стамбене зграде којима
се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи
или за околину (пожар, поплава, интервенције на
електроинсталацијама, заглављивање у лифту и сл.)
радови хитних интервенција у смислу овог закона и изводе
се без одлагања (члан 7. став 1. Закона);
- да се радови на одржавању стамбене зграде изводе
на основу одлуке органа управљања стамбеном зградом
донете у складу са овим законом, а средства за одржавање
стамбене зграде обезбеђују власници станова и других
посебних делова зграде на начин и под условима утврђеним
овим законом (члан 9. Закона);
- да скупштина зграде доноси програм одржавања
зграде, одлучује о начину организовања радова на
одржавању зграде, доноси одлуке о извођењу радова на
одржавању зграде, усваја годишњи извештај о реализацији
програма одржавања зграде, утврђује висину и начин
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одржавања реда у згради, одлучује о осигурању зграде,
уређује начин коришћења заједничких делова зграде,
одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом (члан 14. став 1. Закона);
- да о начину организовања послова одржавања
одлучује скупштина зграде сагласношћу власника станова
и других посебних делова зграде којима припада више од
половине укупне површине станова и других посебних
делова зграде, а скупштина зграде може организовати
обављање послова на одржавању зграде, тако да
обављање свих или појединих послова уступи јавном
предузећу за стамбене услуге, другом предузећу или
предузетнику, или на други начин којима се обезбеђује
њихово организовано извођење (члан 26. став 1. и члан
27. став 1. Закона);
- да када су у питању радови на одржавању стамбене
зграде чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи или за околину, надлежни
орган општине ће извођење ових радова обезбедити преко
јавног предузећа за стамбене услуге, односно другог
предузећа или предузетника, а на терет стамбене зграде,
ако стамбена зграда не обезбеди извођење наведених
радова (члан 29. став 1. Закона);
- да општинска, односно градска управа, у поступку надзора стамбене зграде, односно јавном предузећу за стамбене услуге, односно другом предузећу коме су поверени
послови одржавања стамбене зграде, може решењем наложити, без одлагања, да у остављеном року изврши радове
на одржавању, којима се спречава угрожавање живота и
здравља људи и безбедности околине (члан 31. став 2.
Закона).
Из изложеног се може закључити да о начину
организовања како текућих, тако и инвестиционих радова,
одлучују власници станова и других посебних делова зграда
преко скупштине зграде, а скупштина зграде може
обављање свих или појединих послова уступити јавном
предузећу за стамбене услуге, другом предузећу или предузетнику или на други начин којим се обезбеђује њихово
организовано извођење. Када су у питању радови на
одржавању стамбене зграде, чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи или
за околину, важно је истаћи да наведени радови имају третман хитних интервенција у смислу закона и изводе се без
одлагања, при чему надлежни орган општине може
извођење ових радова обезбедити преко јавног предузећа
за стамбене услуге, односно другог предузећа или предузетника, ако стамбена зграда не обезбеди извођење наведених радова.
Овде није спорно да је уређење и одржавање спољних
делова зграде као што су малтерисање, кречење, бојење
и слични радови обавеза стамбених власника у контексту
њихове законске обавезе да одржавањем обезбеде
употребљивост зграде као целине и безбедност њеног
коришћења.
Код одговора на постављено питање у иницијативама
потребно је имати у виду да се под одржавањем стамбене
зграде подразумевају све активности неопходне да зграда
буде безбедна за коришћење и очува своју функционалну
вредност. Одржавање стамбених зграда и станова обухвата радове како на инвестиционом, тако и на текућем
одржавању заједничких делова стамбене зграде и радове
на инвестиционом одржавању стана. То подразумева
редовно извођење радова на заштити зграде, њених
заједничких и посебних делова, уређаја, инсталација и
опреме, оправку оштећених и замену дотрајалих делова
којима се обезбеђује њихова исправност, употребљивост
и сигурност. Текуће одржавање заједничких делова стам-
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бене зграде обухвата одржавање хигијене улаза, степеништа, заједничких просторија, чишћење простора око
зграде, чишћење олука, равних кровова, редовно
сервисирање лифтова, поправке или замену аутомата за
заједничко осветљење, прекидача и др. Ту спадају и
редовни прегледи и сервисирање хидрофора, инсталација
централног грејања, инсталација водовода и канализације
у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло,
уређаја за канализацију и вентилацију зграде, бојење
заједничких просторија и други радови који обезбеђују
задовољавајуће коришћење зграде. Инвестиционо
одржавање заједничких делова зграде обухвата поправке
или замену кровног покривача, конструкције или других
елемената крова, лифтова, олука, водоводне, канализационе, електро, интерфонске, телефонске, кабловске,
грејне мреже, или других елемената у заједничким просторијама, оштећених фасада и друге радове.
Када су у питању овлашћења општине везана за одржавање стамбених зграда, одредбом члана 20. тачка 6) Закона
о локалној самоуправи прописано је да се општина, преко
својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о
одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења и с тим у вези, утврђује висину накнаде. При
том је важно истаћи да је реализација наведеног законског
овлашћења условљена чињеницом да је скупштина зграде
својом одлуком поверила обављање послова на одржавању
зграде јавном предузећу за стамбене услуге, односно другом предузећу или предузетнику, као и у ситуацији неопходних интервенција када скупштина зграде не предузима
неопходне радове којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, у ком случају надлежни
орган општине може извођење предметних радова обезбедити на терет стамбене зграде.
Дакле, закон налаже да се радови на одржавању стамбене зграде којима се спречава угрожавање живота и
здравља људи и безбедност околине, предузимају одмах,
а уколико стамбена зграда не обезбеди извођење наведених радова, подлеже санкцијама у виду новчане казне
утврђене Законом о одржавању стамбених зграда.
Радови обухваћени оспореним одредбама члана 88.
обе одлуке подразумевају да су спољни делови зграда
уредно омалтерисани, окречени, обојени, да нису оштећени,
запрљани, ни исписани графитима, односно њиховим
неизвођењем се по правилу не угрожавају животи људи и
безбедност околине и стога не захтевају неопходну
интервенцију етажних власника како је то регулисано оспореним одредбама одлука. Осим тога, понашање етажних
власника супротно оспореним одредбама, по оцени Уставног суда, не може се квалификовати као прекршај, како је
то предвиђено одредбама члана 124. став 1. тачка 37. и
ст. 2. и 3. раније важеће Одлуке, односно одредбама члана
124. став 1. тачка 40. и ст. 2. и 3. сада важеће Одлуке,
будући да су етажни власници, према Закону о одржавању
стамбених зграда, једино овлашћени да одлучују о начину
организовања и динамици радова, тако да Скупштина града
није била овлашћена да уводи додатну обавезу одржавања
зграда у смислу учесталости чишћења и фарбања фасада.
Такође је основано постављено питање законитости
одредаба члана 116. став 1. тачка 2. алинеја 1. и раније и
сада важаће Одлуке, којима је комунални инспектор
овлашћен да контролише уређење и одржавање спољних
делова зграда, као и да у том смислу (према чл. 117. и
118.), решењем наложи власнику зграде, односно скупштини зграде да изведе радове на одржавању зграде уколико спољни делови зграде нису у функционалном и уредном стању, односно ако нису омалтерисани, окречени,
обојени, очишћени и ако су запрљани, исписани графитима или на други начин својим изгледом нарушавају општи

Број 17 – Страна 289.

естетски изглед зграда. Ово из разлога што се надлежности комуналног инспектора, сагласно одредбама члана 34.
Закона о комуналним делатностима, тичу искључиво надзора над обављањем комуналне делатности, у које свакако не спада одржавање спољних делова зграде из члана
88. оспорених одлука.
Уставни суд је, такође, оценио несагласним са Уставом
и законом и одредбе члана 124. став 1. тачка 37. и ст. 2. и
3. раније важеће Одлуке и одредбе члана 124. став 1. тачка
40. и ст. 2. и 3. сада важеће Одлуке, којима је прописана
прекршајна одговорност за поступање супротно одредбама
члана 88. Одлуке, будући да је Уставни суд изразио
становиште да скупштина града Новог Сада није имала
овлашћење да уводи прекршајну одговорност за
неодржавање спољних делова зграда. Оспорене одредбе
одлука несагласне су и са одредбама члана 190. став 5. и
члана 195. став 2. Устава, према којима општина, у складу
са законом, прописује прекршаје за повреде општинских
прописа, као и да статути, одлуке и сви други општи акти
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
морају бити сагласни са законом.
Полазећи од тога да је у постојећој законској регулативи у уређивању односних питања присутна одређена
поднормираност када се ради о надлежности локалне самоуправе да својим прописом ближе дефинише врсту и обим
радова на одржавању стамбених зграда у одређеним градским зонама, Уставни суд је нашао да је неопходно да, на
основу члана 105. Закона о Уставном суду, Народној скупштини упути писмо у коме ће указати на потребу доградње
законске регулативе у овој области у погледу домашаја
овлашћења органа локалне самоуправе у обезбеђивању
уредног и функционалног стања и изгледа спољних делова
зграда.
Имајући у виду да је у току претходног поступка правно
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су
поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је одлучио без
доношења решења о покретању поступка, сагласно члану
53. став 3. Закона о Уставном суду.
Следствено изнетом, Уставни суд је утврдио несагласност са Уставом и законом одредаба члана 88, члана 116.
став 1. тачка 2. алинеја 1. и члана 124. став 1. тачка 37. и
ст. 2. и 3. оспорене Одлуке о уређењу града, у време њеног
важења, сагласно члану 64. Закона о Уставном суду, и
несагласност са Уставом и законом одредаба члана 88,
члана 116. став 1. тачка 2. алинеја 1. и члана 124. став 1.
тачка 40. и ст. 2. и 3. важеће Одлуке о уређењу града Новог
Сада, одлучујући као у тач. 1. и 2. изреке.
Уставни суд је, на основу члана 56. став 3. Закона о
Уставном суду, одбацио захтев за обуставу извршења
појединачних аката и радњи предузетих на основу оспорене Одлуке из 2012. године, јер је донео коначну одлуку,
решавајући као у тачки 4. изреке.
На основу свега изложеног и одредаба члана 42а став
1. тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тач. 3) и 5)
Закона о Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку као
у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 88.
и члана 124. став 1. тачка 40. и ст. 2. и 3. Одлуке наведене
у тачке 2. изреке престају да важе даном објављивања
Одлуке Уставног суда у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУo-35/2011
21. март 2014. године
Београд

Председник
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