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ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
УВОД
У складу са Одлуком о Заштитнику грађана („Сл. лист
Града Новог Сада“, бр. 47/2008), установљен је Заштитник
грађана за територију Града Новог Сада, као независан и
самосталан орган, који штити права грађана1 и контролише рад градских управа, посебних организација и служби
Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту
имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је
оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна
овлашћења (у даљем тексту: органи управе). Поред тога,
Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу
људских и мањинских права и слобода.
Заштитник грађана има обавезу да једном годишње, а
најкасније до 15. марта наредне године, поднесе Скупштини Града извештај за претходну годину о својим активностима, стању људских права и о правној сигурности на
територији Града Новог Сада.
Најзначајније активности које има Заштитник грађана
Града Новог Сада се односе на поступања по притужбама
грађана, односно на сваку комуникацију коју Заштитник
грађана има са грађанима. Извештај који је сачињен за
2016. годину даје статистички приказ обраћања грађана
институцији Заштитника грађана Града Новог Сада, а у
истом ће бити описани и доминантни проблеми које су
истакли грађани у протеклој години, кроз кратке приказе
појединих предмета.
Током 2016. године као и у претходним периодима
Заштитник грађана Града Новог Сада остваривао је контакте са грађанима на више начина и то путем поднетих
притужби, разговора са грађанима у канцеларији и телефонским разговорима са грађанима. У односу на претходну
годину може се уочити смањење броја притужби које су
поднете Заштитнику грађана Града Новог Сада писаним
путем. Такође, уколико се упореди извештај за 2016. годину
са ранијим извештајима, може се уочити пад броја препорука које је Заштитник грађана Града Новог Сада упутио
1 Реч „грађани“, баш као и све друге граматички родно опредељене
речи, користе се у овом извештају родно неутрално и равноправно
означавају припаднике, односно припаднице оба пола.

примерак 280,00 динара

органима управе, али и повећања броја мишљења које је
дао Заштитник грађана. Наведено је последица промене
у структури проблематике поводом које су се грађани
обраћали Заштитнику грађана Града Новог Сада. Што се
тиче структуре проблема које су повод за подношење притужбе Заштитнику грађана Града Новог Сада, многа проблематична питања се понављају из године у годину, као
што су недоношење решења по захтеву странке,
неодговарање на дописе странака, дужина трајања поступка
пред органима, искључење са топлификационог система
грејања, висина рачуна и наплата стамбено-комуналних
услуга, комунално опремање улице, проблем држања
домаћих животиња, проблем буке због рада угоститељских
објеката, заузеће јавне површине, високи рачуни за поједине
услуге, потом проблем неизвршења решења о рушењу,
утврђивање пореза на имовину, проблем усклађивања
остатка дуга применом конформне методе обрачуна по
уговору о регулисању међусобних односа за уређивање
грађевинског земљишта, цена услуге превоза у насељеном
месту, неуређење паркинг места, наплата прихода скупштине станара, недостатак тоалета за жене, дужина трајања
поступка легализације, висина трошкова за поједине услуге
итд. Понављање истих проблема на које грађани указују
из године у годину говори да надлежне руководеће структуре не предузимају активности у довољној мери како би
отклонили недостатке и пропусте у свом раду. Међутим,
неопходно је појаснити да, иако су неке притужбе поднете
услед типичних проблема које имају грађани, то не подразумева да се сви такви предмети заврше утврђивањем
пропуста у раду органа. Поводом оваквог стања, Заштитник грађана Града Новог Сада је обавештавао чланове
Градског већа о појединачним проблемима који су уочени,
сматрајући да би морали бити о томе информисани и да
ће својим ангажманом, иницијативом и положајем који
заузимају покренути решавање проблема.
Поред статистичких података, у извештају ће бити приказани најзначајнији предмети који су вођени у протеклој
години, са коначним ставом који је Заштитник грађана Града
Новог Сада заузео упућивањем препоруке односно
мишљења и давањем објашњења о томе да ли је и како
поступљено по препоруци односно мишљењу, односно да
ли је поступак још увек у току. Такође, биће представљени
и предлози које је Заштитник грађана Града Новог Сада
упутио органима у ситуацијама где није дошло до повреде
права грађана, али је органу упућен предлог да размотри
иницијативе које су грађани доставили.
У извештају биће представљен и један део предмета
који су решени након обраћања Заштитника грађана Града
Новог Сада органу, без потребе за упућивањем препоруке
или мишљења, као и поједини предмети које је Заштитник
грађана Града Новог Сада покренуо по сопственој
иницијативи.
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У извештају ће бити представљенe едукације којe је у
протеклој години спровео Заштитник грађана Града Новог
Сада, која се тичу стања људских права.
У извештају ће бити представљене активности Заштитника грађана на доношењу или измени и допуни правних
прописа донетих за територију Града Новог Сада.

ПРАВНИ ОКВИР РАДА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Скупштина Града Новог Сада је дана 10. децембра 2008.
године на својој VII седници, на основу одредбе члана 126
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 9/2002)
и одредбе члана 24 тачка 45 Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Сл. лист Града Новог Сада“, број
43/2008), донела Одлуку о Заштитнику грађана („Сл. лист
Града Новог Сада“, бр. 47/2008).
Заштитник грађана је установљен за територију Града
Новог Сада, као независан и самосталан орган, који штити
права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса
Града Новог Сада, као и других органа и организација,
предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а
којима су поверена јавна овлашћења. Заштитник грађана
се такође стара и о заштити и унапређењу људских и
мањинских права и слобода.
Дакле, Заштитник грађана не одлучује о правима, обавезама и на закону заснованим интересима грађана, већ
контролише рад органа управе Града Новог Сада и кроз
упућене препоруке унапређује њихов рад, самим тим и
поштовање права грађана.
У обављању својих послова Заштитник грађана је независан и самосталан и нико нема право да утиче на његов
рад и поступање. Основни принципи деловања Заштитника грађана су законитост, непристрасност, независност
и правичност. Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене
актима, радњама или нечињењем органа управе, ако се
ради о повреди одлука и других општих аката органа Града
Новог Сада.
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кампања за информисање јавности о питањима значајним
за остваривање и поштовање људских права и забрани
дискриминације; иницира и подстиче образовање о људским
правима у свим областима живота; сарађује и размењује
искуства са другим заштитницима грађана и другим органима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем
људских права у земљи и иностранству итд.
Поред горе наведеног, Заштитник грађана је овлашћен:
да Скупштини Града, Градоначелнику и Градском већу
поднесе иницијативу за измену одлука и других општих
аката, ако сматра да до повреде права грађана долази због
недостатака у прописима из надлежности ових органа, као
и да иницира доношење нових одлука и других општих
аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и
заштиту права грађана, с тим да је надлежно тело Скупштине Града, Градоначелник и Градско веће обавезно да
разматра иницијативе које поднесе Заштитник грађана; да
покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости одлука и других општих аката органа
Града Новог Сада којим се уређују права и слободе грађана;
да јавно препоручи разрешење старешине који руководи
органом управе који је одговоран за повреду права грађана,
односно да иницира покретање дисциплинског поступка
против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду, и то ако из поновљеног поступка
старешине који руководи органом управе или запосленог
произилази намера да одбијају сарадњу са Заштитником
грађана или ако се утврди да је учињеном повредом
грађанину причињена материјална или друга штета већих
размера; као и да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка, уколико нађе да у радњама
старешине који руководи органом управе или запосленог
у органу управе има елемената кривичног или другог
кажњивог дела.
Заштитник грађана Града Новог Сада је први пут изабран на ту функцију у јуну 2010. године. Први Заштитник
грађана Града Новог Сада је био др Александар Грујић.
Канцеларија Заштитника грађана почела је са радом дана
11. октобра 2010. године, са адресом у улици Војвођанских
бригада број 17 у Новом Саду, где се и даље налази.

Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад
Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, као ни
рад судова и јавних тужилаштава основаних за територију
Града Новог Сада.

Скупштина Града Новог Сада донела је дана 27. марта
2015. године решење о престанку функције Заштитника
грађана др Александра Грујића, на основу поднете оставке,
почев од 30. марта 2015. године.

Заштитник грађана обавља следеће послове: прати
примену међународних стандарда о људским правима на
територији Града Новог Сада; прикупља информације из
различитих извора о примени закона и других прописа, као
и одлука и других општих аката органа града из области
људских права од стране органа управе; припрема годишњи
извештај о остваривању и поштовању људских права и
примени начела недискриминације од стране органа управе
и доставља га Скупштини Града; прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од стране
органа управе; поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња о постојању кршења људских
права од стране органа управе; посредује у мирном
решавању спорова у вези са кршењем људских права на
територији Града Новог Сада; организује и учествује у
организацији и припреми саветовања о остваривању и
поштовању људских права и забрани дискриминације;
организује и учествује у организацији и припремама

На XL седници одржаној дана 29. маја 2015. године
Скупштина Града Новог Сада је изабрала Марину Попов
Иветић за Заштитницу грађана, а на наредној седници
одржаној дана 15. јуна 2015. године Стојанка Варајић је
поново изабрана за заменицу Заштитника грађана, што је
други мандат заменице Заштитника грађана.
На дан 31. децембар 2016. године, у канцеларији су
поред Заштитнице грађана и њене заменице, запослени и
шефица Стручне службе и три извршиоца.

СТАТИСТИЧКИ И БРОЈЧАНИ ПОДАЦИ О
AКТИВНОСТИМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада је остварио 842 контаката са грађанима (табела 1),
којом приликом су грађани указивали на пропусте, недостатке и проблеме у раду органа јавне власти.
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Табела 1. Обраћање грађана у 2016. години
Ред.
број

Број
обраћања

Начин обраћања

1.

Поднете притужбе

207

2.

Разговори са грађанима у
канцеларији

337

3.

Телефонски разговори са
грађанима

298

Укупно

842

Табела 1. показује различите врсте контаката са
грађанима које је остварио Заштитник грађана Града Новог
Сада у току 2016. године. Оно што је приметно, јесте да се
наставља тренд из претходних година, да велики број
грађана лично долази у канцеларију Заштитника грађана
и обраћа се са захтевима за помоћ. Сви грађани који су
долазили у канцеларију и са којима је обављен разговор,
евидентирани су како би имали податке о броју обраћања

Број 14 – Страна 299.

грађана, о проблемима на које се жале, као и начину на
који су им запослени у канцеларији Заштитника грађана
Града Новог Сада у сваком конкретном случају помогли.
Табела 2. Начин подношења притужбе Заштитнику
грађана у 2016. години
Ред. Начин подношења притужбе
бр.

Број

1.

Лично

70

2.

Мејлом

67

3.

Поштом

33

4.

По сопственој иницијативи

5

5.

Путем сајта Заштитника грађана

26

6.

Путем Facebook странице

6

УКУПНО

207

Графикон 1. Начин подношења притужбе Заштитнику грађана
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На основу података из Табеле 2. и Графикона 1. може се уочити да грађани и даље најчешће лично подносе притужбе,
али да је настављено повећање обраћања грађана Заштитнику грађана Града Новог Сада путем електронских средстава
комуникације. Крајем 2015. године је омогућено грађанима да притужбе подносе и on-line, путем интернет презентације
Заштитника грађана Града Новог Сада, тако да је током 2016. године забележено 26 обраћања путем сајта. На самом
сајту се налази детаљно образложење о надлежностима Заштитника грађана Града Новог Сада, потом упутство о
попуњавању притужбе која се подноси Заштитнику грађана, као и формулар притужбе који је потребно да грађани попуне.
Формулар, као и цела интернет презентација, преведени су и на језике националних мањина, мађарски, русински и
словачки, те припадници наведених националних мањина имају могућност да се Заштитнику грађана Града Новог Сада
обрате и на свом матерњем језику. Такође, Заштитнику грађана Града Новог Сада се путем Facebook странице обратило
6 грађана.
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Табела 3. Преглед поднетих притужби према органу на
чији рад се грађани жале
Ред.
бр.

Орган

Број

1

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове

12

2

Градска управа за социјалну и дечију
заштиту

6

3

Градска управа за саобраћај и путеве

1

4

Градска управа за опште послове

3

5

Градска управа за инспекцијске послове

21

6

Градска пореска управа

13

7

ЈП „Пословни простор“ Нови Сад

1

8

ЈКП „Лисје“ Нови Сад

2

9

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

1

10

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

3

11

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

5

12

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад

4

13

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

5

14

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад

5

15

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

6

16

ЈКП „Информатика“ Нови Сад

17

ЈКП „Зоохигијена“ Нови Сад

18

ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад

12
1
15
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19

ЈКП „Стан“ Нови Сад

1

20

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

2

21

Биро за пружање правне помоћи

1

22

Правобранилаштво Града Новог Сада

1

23

Туристичка организација Града Новог Сада

1

24

Дом здравља „Нови Сад“

1

25

Центар за социјални рад Града Новог
Сада

12

26

Стамбена агенција Града Новог Сада

1

Што се тиче приказа поднетих притужби према органу
на чији рад су се грађани жалили у 2016. години, исти је
приказан у табели број 3. Може се уочити да се приближно
исти број грађана жали на рад градских управа, као и на
рад јавних предузећа. На рад градских управа односно
предузећа које нису приказана у табели нису подношене
притужбе током 2016. године.
У току 2016. године поднет је мањи број притужби на
рад установа које је основао Град Нови Сад. Притужбе
нису подношене на рад установа које нису приказане у
табели.
У табели нису приказани подаци који се односе на
притужбе поднете на рад органа чији оснивач није Град
Нови Сад (примера ради: Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање, суд, „Vip“, ЕПС „Снабдевање“, Републички геодетски завод, „Теленор“, РТВ, председник скупштине зграде, извршитељи и друго), као и подаци где није
наведен орган жалбе (реч је о ситуацији када су се грађани
обраћали Заштитнику грађана Града Новог Сада са
одређеним проблемима, при томе не наводећи орган
жалбе).

Графикон 2. Однос решених и нерешених предмета у 2016. години

ʽ̸̶̡̨̨̛̛̦̦̪̭̯̱̪̱̌ϮϬϭϲ̨̛̛̦̐̔͘
ʿ̶̨̛̛̭̯̱̪̪̬̖̦̖̯̱ϮϬϭϳ̨̛̦̱̐̔͘
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У току 2016. године канцеларија Заштитника грађана је
имала у раду укупно 271 предмет, од чега је 207 предмета
било новопримљених, док је 64 предмета пренето из
претходног периода.
У току 2016. године решено је укупно 243 предмета, при
чему је у овом броју решених учешће предмета из 2016.
године са 180 предмета и из претходног периода са 63
предметa.
Број предмета који нису решени на дан 31. децембар
2016. године је 28 предмета, од чега је у 1 предмету
притужба поднета током 2015. године, а у 27 предмета
током 2016. године.
Како је и наведено, у 2016. годину је пренет један
нерешен предмет у коме је притужба поднета 2015. године,
од стране председника скупштине зграде Б.О. Притужба
је поднета на рад Градске управе за урбанизам и стамбене
послове и ЈП „Пословни простор“ и односи се на дужину
трајања поступка легализације. Поступак је још увек у току.
Табела 4. Начин окончања поступака по притужбама
грађана у 2016. години2
Ред. Начин окончања поступка по притужби
бр.

Број

1

Одбачене притужбе

82

2

Обустављен поступак-нису утврђене
неправилности у раду

31

3

Странка одустала од притужбе

2

4

Орган отклонио недостатак након нашег
обраћања

13

5

Странка се није изјаснила након одговора
органа

16

6

Утврђене неправилности у раду - упућене
препоруке

4

7

Проследили притужбу

1

8

У раду

28

9

Иницијатива за измену одлуке

4

10

Мишљења

6

11

Обустављен поступак - остало

17

12

Остало

15

Начин окончања поступка по притужбама грађана у 2016.
години приказан је у табели 4.
Један од начина окончања поступка пред Заштитником
грађана јесте да орган након нашег обраћања реши проблем
који грађанин има, што омогућава да грађани на ефикаснији
начин остваре своја права.
У погледу обуставе поступка најчешћи разлог за
обустављање поступка (обустављање поступка је само
један од начина окончања поступка) је био тај што нису
утврђене неправилности у раду органа. Такође, поступак
пред Заштитником грађана се обуставља и у случају када
орган поводом поднете притужбе достави своје изјашњење,
2 Подаци наведени у табелама нису подложни сабирању јер обухватају
само начин окончања поступка, не и неке друге критеријуме и
елементе.
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о чему Заштитник грађана обавештава притужиоца, који
се поводом истог не изјасни на одговор органа, односно
да ли је задовољан поступањем органа у конкретном
случају.
У табели 4. се налази и категорија „Остало“ у коју су
сврстани предмети који нису могли да се подведу под остале
категорије. Наиме, у тим предметима Заштитник грађана
Града Новог Сада је поступао према органу на чији рад се
странка жали, али исход поступка није могао да се подведе ни под једну понуђену категорију.
Табела 5. Разлози одбацивања притужби у 2016. години
Ред.
Разлог за одбацивање притужбе Број
бр.

%

1

Ненадлежност за поступање

54

65,85

2

Преурањена притужба

14

17,07

3

Није употпуњена притужба

7

8,54

4

Анонимна притужба

2

2,44

5

Остало

5

6,10

УКУПНО

82

100

Током 2016. године Заштитник грађана је у 82 предмета
одбацио притужбу подносиоца. Разлози за одбацивање
притужби су били различити: ненадлежност за поступање
(54 притужбе), преурањена притужба (14 притужби),
притужба није употпуњена (7 притужби), анонимна притужба
(2 притужбе) и остало (5 притужби). У највећем проценту
од 65,85% притужбе грађана су одбачене из разлога
ненадлежности за поступање, што је у односу на претходну
2015. годину мање за 2,25 %. Без обзира на овај показатељ
грађани и даље нису довољно упознати са институцијом
Заштитника грађана Града Новог Сада и његовим
надлежностима, обзиром да се грађани обраћају и са
проблемима чије решавање није у надлежности Заштитника
грађана Града Новог Сада.
Разлози из којих је Заштитник грађана Града Новог Сада
у протеклој години одбацио притужбе услед ненадлежности
су различити. Наиме, грађани су се у својим притужбама
жалили на рад судова, јавних извршитеља, председникa
скупштине зграде, потом на рад Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, „Vip“-а, ЕПС
„Снабдевање“, Републичког геодетског завода, „Теленор“-а,
„МТС“-а, РТВ, Националне службе за запошљавање,
Полицијске управе Нови Сад, банака, рад органа из других
општина и друго.
У свим овим случајевима, иако не постоји надлежност
Заштитника грађана Града Новог Сада за решавање
проблема изнетог у притужби, Заштитник грађана Града
Новог Сада је сваку притужбу размотрио и подносиоце
притужбе упознао са њиховим правима, као и могућности
обраћања надлежним органима, у конкретним случајевима
на могућност обраћања Заштитнику грађана Републике
Србије и Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману,
Инспекцији рада, Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, надлежном суду,
Народној банци Србије, Министарству унутрашњих послова,
Центру за социјални рад, Министарству правде Републике,
председницима судова или јавним тужиоцима, Комори
јавних извршитеља, Удружењима за заштиту потрошача
и др.
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Такође, као и у претходном периоду било је притужби
које су усмено изнете у канцеларији Заштитника грађана
које се односе на рад и поступање јавних извршитеља, а
нарочито на висину трошкова за рад извршитеља. Сваки
подносилац притужбе упознат је са могућношћу улагања
приговора суду, а такође и Министарству правде, као и
Комори извршитеља која врши надзор над радом
извршитеља по притужбама странака и учесника у поступку.
Један део притужби Заштитник грађана Града Новог
Сада је одбацио из разлога преурањености. Реч је о
ситуацији када грађанин укаже на проблем који има, а да
се при том није претходно обратио надлежним органима,
у складу са одредбом члана 35 став 2 Одлуке о Заштитнику
грађана. У свим овим случајевима, након сагледавања
проблема, Заштитник грађана је упутио подносиоце
притужбе на орган који је надлежан за поступање и указао
им да уколико не добију одговор органа или уколико истим
нису задовољни могу се обратити Заштитнику грађана
Града Новог Сада.
Уколико би у претходном испитивању притужбе било
утврђено да странка уз притужбу није доставила сву
потребну документацију, Заштитник грађана Града Новог
Сада би упутио странци допис у ком би оставио додатни
рок да странка достави потребне доказе, те уколико странка
не достави доказе у додатно остављеном року, притужба
би била одбачена.
У току 2016. године поднете су две анонимне притужбе,
по којим Заштитник грађана Града Новог Сада није поступао,
с обзиром да није постојало довољно доказа за вођење
поступка, те су исте одбачене.
Табела 6. Упућене препоруке у 2016. години
Р.бр.

Назив органа

Број
препорука

1

Градска управа за инспекцијске
послове

2

2

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

1

3

Центар за социјални рад Града
Новог Сада

1

УКУПНО

4

У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада упутио је четири препоруке, услед уочених недостатака и пропуста у раду органа јавне власти Града Новог
Сада. Од укупног броја препорука, једна је упућена поводом
предмета у ком је притужба поднета у 2014. години, док је
у предметима из 2015. године упућено укупно три препоруке.
Табела 6. Дата мишљења у 2016. години
Р.бр. Назив органа

Број
мишљења

1

Градска управа за урбанизам и
стамбене послове

2

2

Градска управа за инспекцијске
послове

1

3

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад

1

4.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад

2

УКУПНО

6
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Поред препорука, активност Заштитника грађана се у
протеклој 2016. години, састојала и у давању мишљења
која се односе на рад органа Града Новог Сада. У току
претходне године Заштитник грађана Града Новог Сада је
упутио шест мишљења надлежним органима, у ситуацијама
када је сматрао за сходно да им упути мишљење у погледу
одређених ставова које заступају и одлука које доносе, а
у циљу унапређења рада органа управе. Једно мишљење
је дато у предмету у ком је притужба поднета у 2015. години,
а пет мишљења у предметима у којим је притужба поднета
у 2016. години.

ПРЕПОРУКЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА НОВОГ САДА
Према одредби члана 48 Одлуке о Заштитнику грађана,
ако Заштитник грађана нађе да су постојали недостаци у
раду органа управе, упутиће препоруку органу управе о
томе како би уочени недостатак требало отклонити. Орган
управе коме је Заштитник грађана упутио препоруку дужан
је да обавести Заштитника грађана о мерама које је
предузео, односно о разлозима због којих није поступио по
препоруци, најкасније у року од 30 дана од дана добијања
препоруке.
Правна природа аката које доноси Заштитник грађана,
пре свега препорука, је таква да исти немају обавезујућу
правну снагу. Дакле, Заштитник грађана нема могућност
да орган управе принуди на одређено деловање, већ само
могућност да аргументима или ауторитетом увери орган
управе у погрешност дотадашњег поступања и неопходност
да се исто промени. Са друге стране, иако препоруке немају
обавезујућу правну снагу, органи управе имају обавезу
сарадње са Заштитником грађана. У случају одбијања
сарадње органа управе са Заштитником грађана, о томе
се извештава орган који врши надзор над његовим радом,
Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће.
У даљем тексту, наведене су неке од препорука које су
обележиле рад Заштитника грађана Града Новог Сада у
протеклој години.
I
У притужби грађанке Љ.Д. која се жалила на рад Градске
управе за инспекцијске послове, Одсек грађевинске
инспекције из разлога неизвршења решења донетих у
вршењу инспекцијског надзора, Заштитник грађана је,
имајући у виду наводе одговора органа да решења нису
извршена, а посебно хитност радова који се налажу
предметним решењима, дужину трајања проблема као и
последице његовог нерешавања, на основу члана 48.
Одлуке о Заштитнику грађана ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 47/2008), Градској управи за инспекцијске
послове, Одсеку грађевинске инспекције упутио Препоруку
да у складу са позитивним законским прописима, а преко
Одсека за принудна извршења Градске управе за
инспекцијске послове, начином и средствима погодним за
извршење, обезбеди извршење решења донетих у вршењу
послова инспекцијског надзора и да, без одлагања, ради
извршења наведених решења донесе закључак о дозволи
извршења предметних решења, те да иста уврсти у План
и Програм принудних извршења.
Инспекцијски орган је у одговору на Препоруку обавестио
Заштитника грађана Града Новог Сада да је донео Закључак
о дозволи извршења али да донета решења нису извршена,
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односно да је предметно рушење уврштено у Програм
уклањања, али да у поступку јавних набавки није одређено
лице путем којег би се вршила принудна извршења за Град
Нови Сад, с обзиром да у року за подношење понуда на
адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда и да ће
се у другој половини јануара 2017. године поново покренути
поступак јавних набавки, те да ће по спроведеном поступку
јавних набавки и закључењу уговора о јавним набавкама
бити могуће спроводити принудна извршења као и извршење
предметног решења.
II
Заштитнику грађана Града Новог Сада обратио се Д. С.
са притужбом на рад Центра за социјални рад Града Новог
Сада из разлога што није добио одговор на упућене захтеве,
из ког разлога је био принуђен да покрене судски поступак,
због чега се касније обратио органу ради накнаде трошкова
насталих вођењем судског поступка, наводећи да сматра
да су се трошкови судског поступка могли избећи, с обзиром
да се он на време обратио Центру за социјални рад Града
Новог Сада.
Заштитник грађана Града Новог Сада је анализирајући
списе предмета и информације до којих је дошао у току
поступка, дошао до закључка да не постоје јасна правила
на основу којих Центар за социјални рад Града Новог Сада
доноси одлуку да покрене поступак лишења пословне
способности по службеној дужности. До наведеног закључка
смо дошли пре свега из разлога што, ни након три одговора
органа, нисмо успели да добијемо потпуно, јасно и прецизно
изјашњење, у погледа ког не постоје недоумице.
Заштитник грађана Града Новог Сада сматра да је због
наведеног, неопходно успоставити јасна правила поступања
Центра за социјални рад Града Новог Сада када дође до
сазнања да би евентуално било потребно покренути
поступак лишења пословне способности по службеној
дужности. Законом о ванпарничном поступку ("Сл. гласник
СРС", бр. 25/82 и 48/88 и "Сл. гласник РС", бр. 46/95 - др.
закон, 18/2005 - др. закон, 85/2012, 45/2013 - др. закон,
55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон) дато је право Центру
за социјални рад да може покренути поступак лишења
пословне способности, док се Правилником о организацији,
нормативима и стандардима рада Центра за социјални
рад ("Сл. гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др.
правилник и 1/2012 - др. правилник), уређује обављање
делатности центра за социјални рад у вршењу јавних
овлашћења, и то: организација, нормативи и стандарди
стручног рада и садржај и начин вођења евиденције о
корисницима и документације о стручном раду.
Непостојање јасних критеријума о начину поступања
ствара простор за арбитрерно и неуједначено поступање,
што може довести до правне несигурности и стављања
грађана који се налазе у истој или сличној ситуацији у
неједнак правни положај.
Због наведеног а у циљу унапређења рада органа као
и у циљу заштите људских права, Заштитник грађана Града
Новог Сада обавестио је Центар за социјални рад да је у
будућем раду неопходно, на јасан и прецизан начин,
установити процедуру која ће се примењивати приликом
одлучивања унутар органа старатељства о покретању
поступка лишења пословне способности по службеној
дужности.
Што се тиче поступања Центра за социјални рад Града
Новог Сада поводом конкретне притужбе, Заштитник
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грађана Града Новог Сада утврдио је да Центар за социјални
рад Града Новог Сада није одговорио писаним путем на
дописе притужиоца поводом наведеног проблема, због
чега је Заштитник грађана Града Новог Сада Центру за
социјални рад Града Новог Сада упутио Препоруку да у
складу са позитивно-правним прописима Републике Србије
и принципима добре управе, притужитељу достави писани
одговор на дописе, без одлагања, као и да у будућем раду
доставља писани одговор грађанима који су се Центру за
социјални рад обратили писаним путем, те да им на тај
начин омогући потпуне и јасне информације, а све у циљу
свеобухватне и доследне заштите права грађана.
III
Заштитник грађана Града Новог Сада је у току 2016.
године упутио две Препоруке са сличном садржином. Наиме,
Препоруке су упућене Градској управи за инспекцијске
послове и ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, из разлога што у току
вођења поступка по притужбама грађана органи нису у
потпуности испунили обавезу сарадње са Заштитником
грађана. У наведеним предметима Заштитник грађана
упутио је Препоруке органима да у складу са позитивноправним прописима и принципима добре управе, Заштитнику
грађана доставе информацију о предузетим активностима
и мерама из своје надлежности у предметима који се води
по притужби грађана, као и да у свом будућем раду предузму
све потребне и неопходне мере ради поштовања одредбе
члана 44 Одлуке о Заштитнику грађана у циљу сарадње
са Заштитником грађана Града Новог Сада.
Након доношења Препоруке, Заштитнику грађана је
достављено изјашњење у оба предмета.
***
На крају приказа препорука које је Заштитник грађана
Града Новог Сада упутио органима управе, може се
констатовати да је у два предмета у којима је Препорука
упућена због несарадње органа са Заштитником грађана
поступљено по препорукама. Такође, битно је напоменути
да у предметима у којима је препорука упућена органу из
разлога несарадње са Заштитником грађана Града Новог
Сада, чињеница да је орган поступио по препоруци и
Заштитнику грађана Града Новог Сада доставио изјашњење,
не значи аутоматски да је решен и проблем због ког се
грађанин обратио. У једном предмету орган је поступио по
Препоруци Заштитника грађана, од стране органа донет
је закључак о дозволи извршења али донета решења нису
извршена. У једном предмету орган је поступио по
Препоруци, доставио писани одговор притужиоцу, али је
Заштитник грађана упутио и Мишљење органу.

МИШЉЕЊА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА НОВОГ САДА
Заштитник грађана, поред права на покретање и вођење
поступка, има право да пружањем добрих услуга,
посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима
из своје надлежности делује превентивно, у циљу
унапређења рада органа управе и унапређења заштите
људских права и слобода.
У складу са наведеним, Заштитник грађана Града Новог
Сада упутио је шест мишљења у 2016. години. У даљем
тексту биће приказана нека од упућених мишљења.
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Заштитник грађана Града Новог Сада поступао је по
притужби грађанина Б.Б. који се жалио на рад Градске
управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада
из разлога издавања уверења о избору председника
Скупштине зграде иако је орган претходно већ издао
уверење о избору председника Скупштине зграде другом
лицу, а да при томе Скупштина зграде није донела одлуку
о смени раније изабраног председика, са места председника
те Скупштине зграде.

На основу притужбе грађанина који је захтевао да у
поступку остане анониман, Заштитник грађана Града Новог
Сада је по сопственој иницијативи покренуо поступак ради
испитивања контроле рада Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, због измене обрачуна
трошкова за превоз путника у међумесном саобраћају.

Из добијеног одговора Заштитник грађана Града Новог
Сада је утврдио да је Градска управа за урбанизам и
стамбене послове Града Новог Сада издала уверење о
избору председника Скупштине зграде, иако је исти орган
претходно већ издао уверење о избору председника
Скупштине зграде, другом лицу и да није утврдио да ли је
Скупштина зграде донела одлуку о смени тог лица, са места
председника Скупштине зграде.
Због наведеног Заштитник грађана је органу упутио
Мишљење да је потребно да Градска управа за урбанизам
и стамбене послове Града Новог Сада у будућем раду,
приликом издавања уверења о чињеници да је неко лице
изабрано за председника Скупштине зграде, претходно,
на основу постојеће евиденције, изврши проверу да ли је
раније изабраном председнику истекао мандат од четири
године, или ће, у случају да раније изабраном председнику
Скупштине зграде није истекао четворогодишњи мандат,
утврдити да ли је Скупштина зграде донела одлуку о
престанку мандата раније изабраном председнику
Скупштине зграде.
II
У притужби K.A. на рад Градске управе за урбанизам и
стамбене послове Града Новог Сада због недоношења
одлуке поводом више предмета које наводи у свом
обраћању као и на рад Градске управе за инспекцијске
послове због неизвршења решења (поводом објекта који
је касније постао предмет поступка легализације, односно
сада озакоњења), Заштитник грађана Града Новог Сада је
након анализe одговора органа, позитивно-правног
законодавства које регулише предметну проблематику, а
имајући пре свега у виду дужину трајања поступака пред
оба органа управе као и чињеницу да је тренутно у току
поступак озакоњења пред Градском управом за урбанизам
и стамбене послове Града Новог Сада и да одлука о
легализацији објекта није донета, а да се поступак води од
2010. године, упутио Мишљење да је потребно да Градска
управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада
предузме све неопходне мере у циљу окончања поступака
по захтевима за озакоњење објеката поводом којих је
поднета притужба.
Градској управи за инспекцијске послове Заштитник
грађана Града Новог Сада је упутио Мишљење да сматра
да је орган дужан да у свом будућем раду предузима све
неопходне мере и активности предвиђене прописима, како
би обезбедио извршење донетих решења, на који начин
ће се уједно обезбедити и већи степен поштовања права
грађана.
Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града
Новог Сада обавестила је Заштитника грађана Града Новог
Сада о предузетим радњама у поступку озакоњења.

Повод за подношење притужбе анонимног грађанина
је био што је Изменама и допунама Закона о ПДВ-у,
прописано смањење стопе ПДВ-а на услуге превоза путника
у међумесном саобраћају са 20% на 10% од 15. октобра
2015. године, док Јавно градско саобраћајно предузећe
„Нови Сад“ Нови Сад није извршило корекцију укупне цене
карте за превоз путника у међумесном саобраћају, већ
само начин обрачуна.
Након спроведеног поступка, Заштитник грађана Града
Новог Сада није утврдио конкретне пропусте у раду Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, с
обзиром да је предузеће у свему поступило у складу са
прописима, односно у складу са Законом о порезу на додату
вредност и изменама Правилника о утврђивању добара и
услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ,
које су ступиле на снагу 15. октобра 2015. године, као и у
складу са Одлуком о утврђивању ценовника некомуналних
услуга Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад број 100/2015 којим је прописана цена карте за
превоз путника у међумесном саобраћају, у коју цену је
урачунат и порез на додату вредност.
Како принудним прописима није установљена обавеза
промене цене у случају промене стопе опорезивања
производа, одлуком руководства Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад да цене
превоза путника у међумесном саобраћају не буду измењене
након 15. октобра 2015. године, већ је само измењен начин
обрачуна цене карте, нису учињени пропусти у раду
наведеног предузећа.
IV
Поступајући по притужби Д.Р. на рад ЈКП "Информатика"
Нови Сад из разлога што јавно предузеће поступа по одлуци
Скупштине зграде и на тај начин преко ЈКП "Информатика"
Нови Сад, по основу ставке приход скупштине станара,
наплаћује одређени, већи износ по стану, како би се у име
инвеститора зграде, који није измирио дуговање према ЈКП
"Новосадска топлана" Нови Сад за прикључак на
топлификациони систем Града Новог Сада, омогућило
грејања у њеној стамбеној згради, Заштитник грађана је
јавном предузећу упутио Мишљење.
Наиме, након анализе позитивног законодавства које
регулише предметну проблематику, добијених одговора,
као и Мишљења које је поводом сличне проблематике
заузео и Покрајински заштитник грађана-омбудсман,
Заштитник грађана сматра да је приликом поступања по
налозима налогодаваца ЈКП "Информатика" Нови Сад
дужно да поступа са пажњом доброг привредника и доброг
стручњака, што подразумева да ЈКП "Информатика" Нови
Сад није у обавези да аутоматски испуни све налоге које
јој на наплату достави скупштина зграде или други
налогодавац, већ да претходно испита да ли је наплата
наведених трошкова у складу са важећим прописима.
Који трошкови се могу наплатити путем ЈКП
"Информатика" Нови Сад су таксативно набројани у Одлуци
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о обједињеној наплати комунално-стамбених и других
услуга, а који се то радови подразумевају под текућим и
инвестиционим одржавањем зграде су таксативно набројани
у Закону о одржавању стамбених зграда и Уредби о
одржавању стамбених зграда.
Из наведеног је, по ставу Заштитника грађана Града
Новог Сада, ЈКП "Информатика" Нови Сад начинила пропуст
у раду тиме што је поступила по одлуци Скупштине зграде
и станаре зграде задужила за износ одређен одлуком, а
који се односи на радове који не спадају у текуће и
инвестиционо одржавање стамбене зграде, односно за
које ЈКП "Информатика" Нови Сад нема овлашћење да
наплаћује у име и за рачун Скупштине зграде, јер се у
конкретном случају ради о преузимању плаћања од стране
станара зграде за обавезе које инвеститор објекта није
извршио према ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, а које
је неопходно како би зграда добила грејање, те је јасно да
се у конкретном случају не ради о наплати трошкова
одржавања зграде.
Наплата дуговане суме у конкретном случају према
мишљењу Заштитника грађана превазилази оквире
редовног управљања и одржавања стамбене зграде, иста
не може бити наплаћена путем система обједињене
наплате, посебно преко ставке Приход Скупштине зграде.
Битно је напоменути да се у конкретном случају
Заштитник грађана Града Новог Сада није бавио поступањем
скупштине зграде односно правом скупштине зграде да
донесе овакву одлуку, обзиром да Заштитник грађана Града
Новог Сада није надлежан за контролу рада скупштине
зграде.
У одговору на упућено Мишљење, ЈКП "Информатика"
Нови Сад обавестила је Заштитника грађана Града Новог
Сада да је обуставила наплату износа по предметној одлуци
Скупштине зграде као и да против притужиље неће
покренути поступак принудне наплате ради наплате износа
за који је предузеће задуживало грађанку по наведеној
одлуци.

ПРЕДЛОЗИ КОЈЕ ЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
УПУТИО У 2016. ГОДИНИ
У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада је, поступајући по притужбама грађана, упутио и два
предлога.
I
Поступајући по притужби Иницијативног одбора за
прикупљање потписа од грађана Месне заједнице В. у којој
се жале због цене карте градског превоза односно указују
да насељено место треба да буде у првој зони градског
саобраћаја, Заштитник грађана Града Новог Сада предложио је ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад да предузеће у складу
са својим надлежностима размотри потребу за изменом
важећег зонско-тарифног система у градском и приградском саобраћају.
У току поступка вођеног по притужби грађана Заштитник
грађана Града Новог Сада обратио се Градској управи за
саобраћај и путеве и ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, који су у
својим дописима навели да је Одлуком о зонско-тарифном
систему, са коефицијентима и границама зона у градском
и приградском саобраћају („Службени лист Града Новог
Сада“, број 19/06) утврђен Зонско тарифни систем са
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коефицијентима и границама зона у градском и приградском
саобраћају, те да насељено место припада другој зони као
и да је измена тарифног система комплексна и да парцијалне
измене нису препоручљиве, јер би исте изазвале ефекат
ланчаних захтева што би могло угрозити пословање ЈГСП
„Нови Сад“.
Иако у конкретном случају није дошло до повреде права
притужиоца односно подносиоца Иницијативе, с обзиром
да ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад у свему поступа у складу са
Одлуком о зонско-тарифном систему са коефицијентима
и границама зона у градском и приградском саобраћају
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 19/06) коју је
донео Управни одбор ЈГСП „Нови Сад“ дана 19. јуна 2006.
године, Заштитник грађана Града Новог Сада предложио
је ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад да у складу са својим
надлежностима размотри потребу за изменом важећег
зонско-тарифног система у градском и приградском
саобраћају, те да уколико оцени да постоји потреба за
изменом, размотри и иницијативу Иницијативног одбора
за прикупљање потписа од грађана Месне заједнице В.
Поводом наведеног предлога Заштитник грађана није
примио информацију од предузећа до 31. децембра 2016.
године.
II
Заштитник грађана Града Новог Сада је поступајући по
притужби Б.И.Ј. у којој се именована жали на рад ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад због недостатка тоалета за
жене на купалишту „Штранд“ упутио ЈКП „Градско зеленило“
предлог да се размотри могућност побољшања минималнотехничких услова на купалишту „Штранд“.
У току поступка вођеног по притужби ЈКП „Градско
зеленило“ доставило је допис у коме је наведено да је број
женских тоалета на купалишту „Штранд“ дефинисан
минимално-техничким условима, који су прописани чланом
23. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање
јавних зелених површиина („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14 и 63/14), те да број мушких и
женских тоалета у потпуности задовољава прописане минимално-техничке услове. Надаље, наведено је да ће се
допис грађанке прихватити као сугестија корисника
купалишта, те да ће се у складу са могућностима предлог
грађанке уврстити и у Програм уређења, одржавања и
коришћења плаже за наредну годину.
Иако у конкретном случају није дошло до повреде права
притужитељке, с обзиром да „Градско зеленило“ Нови Сад
у свему поступа у складу са Одлуком о обављању комуналне
делатности одржавање јавних зелених површина Заштитник
грађана Града Новог Сада је ЈКП „Градско зеленило“ упутио
предлог да се размотри могућност побољшања минималнотехничких услова на купалишту „Штранд“. Поводом
наведеног предлога Заштитник грађана није примио
изјашњење предузећа до 31. децембра 2016. године.

ОСТАЛИ ПРЕДМЕТИ ВОЂЕНИ У 2016. ГОДИНИ
Поред наведених предмета, вођени су и бројни предмети
са другачијом тематиком и исходом, од којих су неки
резултирали закључком да није било пропуста у раду
органа, или је пак орган решио проблем након обраћања
Заштитника грађана Града Новог Сада, те није било потребе
за доношењем препоруке или давањем мишљења.

306. страна – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

У предмету који је вођен пред Заштитником грађана
Града Новог Сада по притужби Б.И., притужилац који је
остварио право на инвалидску пензију жалио се на рад ЈКП
„Стан“ из разлога неуплаћеног дела пореза и доприноса
ради повезивања дела стажа, јер предузеће није испунило
све обавезе у законском року из ког разлога притужилац
трпи штету у виду разлике износа пензије који му се месечно
исплаћује и износа пензије који би остваривао да је
извршена уплата доприноса за цео период његовог радног
ангажмана код наведеног предузећа. Након обраћања
Заштитника грађана, ЈКП „Стан“ је извршило уплату дела
обавеза за порезе и доприносе ради повезивања радног
стажа односно доставило је одговор у коме је наведено да
се предузеће обратило Пореској управи у вези издавања
уверења о уплаћеним обавезама, те се исто, након добијања
одговора, обратило ПИО фонду ради повезивања стажа.
II
У предмету који је вођен пред Заштитником грађана
Града Новог Сада по притужби Б.Д., притужиља се жалила
на рад ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад из разлога
што нема канализациони прикључак, иако се њена некретнина налази у улици у којој постоји канализациона мрежа,
а због материјалне ситуације у којој се налази није у
могућности да поступи по предрачуну који јој је доставило
наведено предузеће.
С обзиром да постоји обавеза власника стамбених
објеката да у улици у којој постоји канализациона мрежа
изврше прикључење на исту и уклоне септичку јаму, а
имајући у виду целокупну материјалну и породичну ситуацију
притужиље, током поступка који је водио Заштитник грађана
изнађено је решење које је било прихватљиво за притужиљу,
а које је у складу са пословном политиком предузећа и
техничким могућностима које су утврдили радници
предузећа на терену.
III
У предмету који је вођен пред Заштитником грађана
Града Новог Сада по притужби С.М., притужитељка се
жалила на рад Градске пореске управе због недобијања
одговора поводом жалбе која је упућена због висине пореза
на имовину као и површине стана која је утврђена у решењу
о порезу на имовину. Након обраћања Заштитника грађана
Градска пореска управа доставила је допис у коме је навела
да је жалба коју је именована упутила Градској пореској
управи узета у разматрање, да је иста решена у складу са
подацима из измењених пореских пријава, достављен је
Записник о извршеној канцеларијској контроли правилности
и тачности утврђивања чињеница на основу којих су донета
измењена решења којим је утврђен порез на имовину за
2015. годину.
IV
У предмету по притужби Б. А. на рад Градске управе за
опште послове, Матичне службе у Новом Саду, из разлога
што је у поступку поводом издавања уверења о слободном
брачном статусу, именовани добио обавештење органа а
не управни акт, чиме је био онемогућени да против истог
поднесе правни лек, Заштитник грађана Града Новог Сада
је покренуо поступак. У одговору, орган је доставио
информацију о разлозима за овакво поступање, након чега
је донео решење о одбијању захтева. Имајући у виду да је
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орган о захтеву грађанина одлучио управним актом, чиме
је отклонио разлоге за поступање, Заштитник грађана Града
Новог Сада је обуставио поступак.
V
У притужби М.С., који се жалио на рад ЈКП "Новосадска
топлана" Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад, између
осталог је навео да није уједначен и прегледан садржај
рачуна који доставља ЈКП „Информатика“ Нови Сад, с
обзиром да је детаљно наведена потрошња хладне воде,
у смислу навођења података по м3 утрошене количине
воде по члану домаћинства, као и цена по м3, што није
случај са садржајем истог рачуна који се односи на
потрошњу топле воде.
Поводом предметне притужбе Заштитник грађана се
обратио ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад и ЈКП
"Информатика"Нови Сад. ЈКП "Новосадска топлана" Нови
Сад је прихватила као основане примедбе на које је
грађанин указао, те је приступљено измени садржаја рачуна
обједињене наплате у том делу. Почев од јуна 2016. године
грађанима се доставља измењени рачун обједињене
наплате који садржи све податке који су потребни да би
грађани на јасан и прегледан начин могли да прате
потрошњу топле воде и контролишу наплату исте.
Током овог поступка ЈКП "Новосадска топлана" Нови
Сад је притужиоцу пружило и образложења о томе на који
начин се врши наплата топле потрошне воде, односно да
се испоручена количина топлотне енергије за загревање
топле потрошне воде мери очитавањем количине утрошене
хладне воде из градског водовода на водомеру који је
постављен у кућној подстаници испред система за припрему
топле потрошне воде, те да се овако измерена количина
испоручене топле потрошне воде изражава у м3.

ПОСТУПЦИ ПОКРЕНУТИ ПО СОПСТВЕНОЈ
ИНИЦИЈАТИВИ
У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада је по сопственој иницијативи покренуо пет поступака,
а на основу информација и сазнања до којих је дошао на
основу обраћања већег броја грађана и др.
I
Заштитник грађана Града Новог Сада покренуо je по
сопственој иницијативи поступак који се односи на рад
Градске пореске управе ради сагледавања могућности да
орган грађанима доставља обавештење о стању пореског
дуга, обзиром да је већи број грађана указивао на овај
проблем. Градскa порескa управa обавестила је Заштитника
грађана Града Новог Сада да у овом моменту нема
техничких могућности. Међутим, Заштитник грађана Града
Новог Сада заузео је став да би слање обавештења о стању
пореског дуга било од великог значаја за грађане Новог
Сада, те је у том циљу предложио да порески орган једном
годишње, слањем писаног обавештења о стању пореског
дуга, обавести пореске обвезнике који нису у потпуности
измирили пореске обавезе о постојању обавезе, на који
начин би орган унапредио и употпунио свој рад и
функционисање и обезбедио већи степен поштовања права
грађана али и њихових обавеза прописаних пореским
прописима.
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II

Заштитник грађана Града Новог Сада покренуо по
сопственој иницијативи поступак који је имао за циљ да се
поред обележавања делова паркова у којима је дозвољено
извођење домаћих животиња, обележе и паркови, односно
површине у којима то није, а посебно дечија игралишта, с
обзиром да jeдан број суграђана не поштује прописане
норме у том смислу и своје кућне љубимце изводи и на
травнате површине на којима се претежно играју деца. У
току поступка упућена је иницијатива за измену одлуке,
што је детаљније објашњено у делу „Активности Заштитника
грађана на унапређивању правних прописа“.
III
Заштитник грађана Града Новог Сада покренуо је по
сопственој иницијативи поступак који се односи на рад
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови
Сад, што је детаљније приказано у делу „Мишљења Заштитника грађана Града Новог Сада“.
IV
Заштитник грађана Града Новог Сада покренуо је по
сопственој иницијативи поступак који се односи на рад ЈКП
„Водовод и канализација“ Нови Сад и ЈКП „Чистоћа“ Нови
Сад, који су окончани упућивањем иницијативе за измену
одлука, што је детаљније објашњено у делу „Активности
Заштитника грађана на унапређивању правних прописа“.

АКТИВНОСТ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НА
УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАВНИХ ПРОПИСА
Једна од важних активности Заштитника грађана Града
Новог Сада, а која је ближе уређена одредбама члана 27
и 28 Одлуке о Заштитнику грађана, односи се на овлашћење
Заштитника грађана Града Новог Сада да поднесе
иницијативу за измену одлука и других општих аката, ако
сматра да до повреде права грађана долази због
недостатака у прописима из надлежности ових органа, као
и да иницира доношење нових одлука и других општих
аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и
заштиту права грађана.
У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада упутио је четири иницијативе за измену одлука.
I
Заштитник грађана Града Новог Сада упутио је ЈКП
„Водовод и канализација“ Нови Сад Иницијативу за измену
и допуну Одлуке о условима и начину организовања послова
у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања
вода, у делу који се односи на контролне водомере.
Наиме, током вођења поступка по притужбама грађана
које су се односиле на велику потрошњу воде у објекту где
постоји „главни“ водомер и пет контролних водомера који
мере потрошњу воде за пословне потрошаче, утврђено је
да је ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад вршило
контролу и замену водомера, док се није вршила контрола
контролних водомера, иако је реч о уређају за мерење
количине испоручене воде.
Наиме, на основу одредаба Одлуке о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналних делатности
испоруке воде и уклањања вода прописано је да је водомер
као и контролни водомер уређај за мерење количине
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испоручене воде за објекат корисника, те да се обим
пружене комуналне услуге за кориснике на чији водомер
је повезан контролни водомер, утврђује на основу разлике
очитаног утрошка воде на водомеру и контролном водомеру,
у периоду између два очитавања. Надаље, Одлуком је
прописана обавеза Предузећа да контролише и одржава
водомер, из чега се закључује да Предузеће нема обавезу
да контролише и одржава контролни водомер који је такође
уређај за мерење количине испоручене воде, а самим тим
и за утврђивање обима пружене комуналне услуге.
С обзиром да је контролни водомер уређај који је битан
за утврђивање обима пружене комуналне услуге, а самим
тим и цене коју је корисник дужан платити за извршену
комуналну услугу, контролни водомер, аналогно водомеру,
мора бити предмет контроле у погледу његове исправности
(контрола и оверавање водомера). Према одредбама
важеће Одлуке контролу контролних водомера не врши
Предузеће.
Имајући у виду наведено Заштитник грађана Града
Новог Сада упутио је ЈКП „Водовод и канализација“ Нови
Сад Иницијативу за измену и допуну Одлуке о условима и
начину организовања послова у вршењу комуналних
делатности испоруке воде и уклањања вода. Заштитник
грађана Града Новог Сада није примио изјашњење
Предузећа до 31. децембра 2016. године.
II
Заштитник грађана Града Новог Сада покренуо је по
сопственој иницијативи поступак који је имао за циљ да се
поред обележавања делова паркова у којима је дозвољено
извођење домаћих животиња, обележе и паркови, односно
површине у којима то није, а посебно дечија игралишта.
Поводом предметног поступка Заштитник грађана је
након пријема одговора органа и сагледавања правних
прописа, Градској управи за комуналне послове Града
Новог Сада упутио Иницијативу за измену и допуну Одлуке
о држању домаћих животиња ("Сл. лист Града Новог Сада",
бр. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - испр., 1/2012, 65/2013 - др.
одлука, 13/2014, 11/2015 и 33/2015 - аутентично тумачење).
Наиме, иако Одлука о држању домаћих животиња јасно
и недвосмислено изражава забрану извођења паса и мачака
на површине које нису наведене у члану 22. Одлуке, у пракси
се показало да се грађани веома често не понашају у складу
са овом забраном, као и да је разлог за то неретко управо
чињеница да грађани нису упознати са овом забраном као
и чињеница да забрана нигде није јасно и транспарентно
истакнута.
Заштитник грађана Града Новог Сада сматра да је
потребно изменити и допунити Одлуку о држању домаћих
животиња у циљу унапређења самог прописа и повећања
степена његовог поштовања. Заштитник грађана Града
Новог Сада упућивањем предметне иницијативе не жели
да утиче на обим права власника кућних љубимаца да
користе јавне зелене површине у складу са важећим
локалним прописима, већ жели да укаже и омогући
остваривање права и свих оних грађана Новог Сада који
желе да јавне зелене површине и игралишта користе у
друге сврхе, осим оних предвиђених чланом 22. став 1.
Одлуке.
Поводом упућене Иницијативе Одлука о држању домаћих
животиња није измењена, али је одржан састанак у Градској
управи за комуналне послове Града Новог Сада, којом
приликом је договорено да Комунална полиција у периоду
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од шест месеци врши контролу извођења домаћих
животиња, након чега ће бити донесена коначна одлука у
смислу даље реализације упућене Иницајативе.
III
Заштитник грађана је у поступку по притужби С.Д. а на
основу одредбе члана 27 Одлуке о Заштитнику грађана
(„Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 47/2008), Градској управи
за комуналне послове Града Новог Сада упутио Иницијативу
ради усаглашавања Одлуке о уређењу Града Новог Сада
("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 56/2012, 9/2013, 26/2013
и 69/2013, "Сл. гласник РС", бр. 36/2014 - одлука УС и "Сл.
лист Града Новог Сада", бр. 13/2014, 28/2014 и 33/2015) и
Одлуке о утврђивању Владичанског двора Епархије Бачке
Српске православне цркве у Новом Саду за споменик
културе ("Сл. гласник РС", бр. 52/2007).
Наиме, Заштитник грађана је увидом у позитивно-правне
прописе, утврдио да Одлука о утврђивању Владичанског
двора Епархије Бачке Српске православне цркве у Новом
Саду за споменик културе ("Сл. гласник РС", бр. 52/2007)
и Одлука о уређењу Града Новог Сада ("Сл. лист Града
Новог Сада", бр. 56/2012, 9/2013, 26/2013 и 69/2013, "Сл.
гласник РС", бр. 36/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града
Новог Сада", бр. 13/2014, 28/2014 и 33/2015) нису у
сагласности, односно да различито одређују зону заштите
споменика културе Владичанског двора Епархије Бачке
Српске православне цркве у Новом Саду, односно да није
на исти начин дефинисано у којој зони није дозвољено
постављање објеката и уређаја.
Оваква правна ситуација може довести до повреде права
грађана, обзиром да ствара правну несигурност код грађана
јер иста правна ситуација није на исти начин регулисана у
два прописа донета од стране два нивоа власти, због чега
је Заштитник грађана Града Новог Сада поднео Иницијативу
за усаглашавање наведених прописа.
Поводом упућене Иницијативе Заштитник грађана Града
Новог Сада добио је изјашњење органа у ком су нас
обавестили да је Комисија за опште и комунално уређење
Града упозната са предметном иницијативом и да ће
Градска управа за комуналне послове, приликом израде
Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу
града узети у обзир предметну иницијативу.
IV
Заштитник грађана Града Новог Сада упутио је
Иницијативу за измену и допуну Одлуке о утврђивању цена
услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 48/13), у делу
који регулише цену услуге сакупљања, транспорта и
одлагања отпада за „пословне потрошаче“, члан 1 став 1
тачка 3 Одлуке.
Наиме, током вођења поступка по притужби Удружења
грађана М. Заштитник грађана Града Новог Сада утврдио
је да Одлука о одржавању чистоће не садржи термин
пословни потрошач, који је предвиђен Одлуком о утврђивању
цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада.
Такође, у Одлуци о утврђивању цена услуга сакупљања,
транспорта и одлагања отпада није прецизно дефинисано
шта се сматра пословним потрошачем, што може довести
до различитог тумачења односно неједнаког третмана
корисника услуга одржавања чистоће који се нађу у истој
ситуацији.
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Имајући у виду наведено, Заштитник грађана Града
Новог Сада упутио је ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад Иницијативу
за измену и допуну Одлуке о утврђивању цена услуга
сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 48/2013) у наведеном смислу,
чиме би се отклониле уочене нејасноће у погледу
одређивања термина „корисник услуга“, а наведени прописи
би били терминолошки и правно усклађени.
ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад обавестило је Заштитника
грађана да је у току поступак за измену Одлуке о одржавању
чистоће. Наиме, ЈКП „Чистоћа“ је упутило предлог за измену
Одлуке надлежној управи – Градској управи за комуналне
послове, те ће се након измене и допуне предметне Одлуке
приступити поступку измене и допуне Одлуке о утврђивању
цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Поред података који се могу уочити након анализе
предмета вођених по притужбама грађана, потребно је
указати и на неке од усмено изнетих притужби грађана за
које Заштитник грађана Града Новог Сада није надлежан
за поступање, у којим ситуацијама су грађани упућени на
надлежне органе.
Велики број обраћања грађана као и претходне године
односио се на поступак наплате дуговања од стране
извршитеља које ЈКП „Информатика" Нови Сад ангажује
ради наплате дуговања за стамбено-комуналне услуге.
Грађани се углавном жале на висину трошкова извршитеља,
потом на начин њиховог поступања у ком случају су упућени
да се обрате надлежној Комори извршитеља.
Такође, велики број грађана се обраћао Заштитнику
грађана Града Новог Сада са захтевима за доделу социјалне
помоћи, у ком случају су били упућени да се обрате Центру
за социјални рад, ради провере њиховог имовног стања и
утврђивања да ли испуњавају критеријуме за доделу неких
од видова социјалне помоћи. Везано за наведено грађани
су се обраћали и са захтевима за радним ангажовањем,
односно помоћи приликом запошљавања, као и са захтевима
за решавање стамбеног питања.
Велики број грађана се обраћао за пружање правне
помоћи, у смислу пружања правног савета или ради
сачињавања неког правног писмена, када су упућивани да
се обрате Бироу за пружање правне помоћи или
одговарајућем органу, институцији или сл.

ЕДУКАТИВНО - ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Заштитник грађана Града Новог Сада је у 2016. години,
као и претходних година, наставио едукативно-промотивне
активности у циљу промоције људских и мањинских слобода
и права, едукације грађана као и упознавања са институцијом
Заштитника грађана.
Заштитник грађана Града Новог Сада и Омладина
„Јазас“-а наставили су раније започето реализовање
активности у склопу едукације под називом „Саветник за
младе“ чији је циљ упознавање, информисање и едукација
младих на територији Града Новог Сада о њиховим правима
и обавезама, као и о институцији Заштитника грађана
(омбудсмана). У току 2016. године одржана су едукативна
предавања ученицима/студентима у следећим школама и
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факултетима: Гимназија „Исидора Секулић“, Техничка школа
„Павле Савић“, Економска школа „Светозар Милетић“,
Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Елитна приватна
економска школа Нови Сад, Гимназија „Светозар Марковић“,
Саобраћајна школа „Пинки“, Техничка школа „Милева Марић
Ајнштајн“, Е-гимназија, Средња медицинска школа „7
Април“, Средња Медицинска школа „Хипократ“, Средња
школа „Свети Никола“ и Музичка школа „Исидор Бајић“,
Медицински факултет, Правни факултет, Филозофски
факултет, Привредна академија – факултет за правне и
пословне студије, фармацеутски факултет и факултет за
индустријски менаџмент, Технолошки факултет, Факултет
техничких наука, Савез студената Универзитета у Новом
Саду, Удружење послови за младе и Омладински креативни
центар. Број едукованих младих у току реализације пројекта
је преко 3000, а реализоване су 104 радионице. Током
едукација подељени су материјали посебно дизајнирани
за овај пројекат како би се даље промовисао концепт рада
саветника за младе.
Поред наведеног, Заштитник грађана Града Новог Сада
је наставио едукацију о саобраћају која је започета 2015.
године, те је и током 2016. године реализовао истраживање
под називом „Истраживање и едукација о саобраћају и
саобраћајној култури у Новом Саду“ у сарадњи са Центром
за промоцију безбедности саобраћаја. Едукација је
спроведена под називом „Бициклом безбедно'', а обухваћено
је око 1100 ученика петих разреда у 11 основних школа на
територији Града Новог Сада и то у Основној школи
„Људовит Штур'' Кисач, Основној школи „Мирослав Антић“
Футог, Основној школи „Десанка Максимовић“ Футог,
Основној школи „Лаза Костић“ Ковиљ, Основној школи „Иво
Андрић“ Будисава, Основној школи „Вељко Петровић“ Бегеч,
Основној школи „Ђура Јакшић“ Каћ, Основној школи „22
август“ Буковац, Основној школи „Јован Дучић“
Петроварадин, Основној школи „Светозар Марковић“ и
„Прва војвођанска бригада“ Нови Сад. Током едукације
одржано је укупно 22 предавања која су трајала један
школски час, а потом су додељене симболичне
„Бициклистичке дозволе“. С обзиром да деца са навршених
12 година стичу право да бициклом самостално учествују
у саобраћају, едукација деце је од изузетног значаја за
њихову безбедност у саобраћају, из ког разлога ће се и у
наредном периоду наставити са овим активностима.
У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада организовао је стручну едукацију о општем управном
поступку којој су присуствовали запослени у органима
управе Града Новог Сада - представници градских управа,
посебних организација и служби Града Новог Сада, органа
надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса
Града Новог Сада, као и других органа и организација,
предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а
којима су поверена јавна овлашћења. Предавач на стручној
едукацији био је судија Врховног касационог суда у пензији.
Током предавања присутни су упознати са одредбама новог
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.
18/2016 од 01.03.2016. године, ступио на снагу 09.03.2016.
године, а примењује се од 01.06.2017. године. Одредбе
члана 9., 103. и 207. се примењују од 01.06.2016. године).
Такође, предавање је пратило упоредни приказ актуелног
и новог Закона о општем управном поступку. Едукација о
општем управном поступку допринеће бољој примени самог
закона од стране органа управе током њиховог рада као и
већем степену поштовања права грађана.
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ПРИСУСТВО И УЧЕШЋЕ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА НА СТРУЧНИМ И ДРУГИМ
АКТИВНОСТИМА
У току 2016. године представници Заштитника грађана
учествовали су на јавној трибини под називом "Медијација
у Србији – ефикасније и хуманије решавање сукоба", која
је одржана у организацији Националног удружења
медијатора Србије, уз подршку Скупштине АП Војводине,
а у оквиру пројекта подржаног од стране амбасаде
Сједињених америчких држава у Републици Србији, у циљу
промоције медијације као ефикасног вансудског начина
решавања сукоба. Такође, представници Заштитника
грађана присуствовали су Округлом столу под називом
"Анализа спровођења билатералног споразума између
Републике Србије и Румуније", који је одржан у организацији
Центра за регионализам уз подршку Фондације за отворено
друштво и у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска
права., на ком је разматран прелиминарни извештај
истраживања о спровођењу Билатералног споразума у
области заштите припадника румунске заједнице у Србији,
а циљ наведеног истраживања је био да се утврди колико
су билатерални споразуми закључени између Републике
Србије и Републике Хрватске, Мађарске, Румуније и
Македоније допринели побољшању статуса мањина у
државама уговорницама. Представница Заштитника грађана
присуствовала је на XXI Будванским правничким данима
које организује Савез удружења правника Србије и
Републике Српске са темом Актуелна питања савременог
законодавства, са посебним освртом на Преднацрт
грађанског законика Републике Србије. Представници
Заштитника грађана присуствовали су и Свечаној академији
и додели фебруарске награде за 2015. годину. У току 2016.
године представници Заштитника грађана присуствовали
су састанцима које је организовала Организација Лабрис
у сарадњи са организацијама Атина и Црта, која спроводи
пројекат под називом „Удружени за бољи положај ЛГБТ
популације у Србији“.
Представници Заштитника грађана, такође, су
присуствовали састанцима Удружења локалних омбудсмана
Србије, који су одржани у Београду, Сомбору и Шапцу у
организацији Удружења локалних омбудсмана Србије и
Мисије ОЕБС-а за Србију.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА У МЕДИЈИМА
У току 2016. године институција Заштитника грађана
Града Новог Сада наставила је са присуством у јавном
животу (у медијима), при чему су предузимане активности
према штампаним и електронским медијима. Чланци о
активностима Заштитника грађана Града Новог Сада
објављени су у дневном листу „Дневник“, „Вечерње новости“,
као и на Радио 021 а такође су остварена телевизијска
гостовања на Радио телевизији Војводине, Новосадској ТВ
и Каналу 9.
У наредном периоду један од важних задатака је даље
промовисање институције Заштитника грађана Града Новог
Сада као и активности које она предузима.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину
(„Сл. лист Града Новог Сада“, 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16),
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Заштитнику грађана Града Новог Сада, обезбеђена су
средства у висини од 16.036.879,00 динара, која се у целости
остварују из прихода из буџета. У току 2016. године,
Заштитник грађана је утрошио 10.263.012,85 динара, што
представља 64% од укупно одобрених средстава из буџета
Града Новог Сада. Од овог износа 68,85% новчаних
средстава је утрошено за зараде запослених (плате, додатке
и накнаде запослених (зараде), социјални доприноси на
терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања
запосленима, накнада трошкова за запослене и др), за
службена путовања утрошено је 0,68% средстава, за услуге
по уговорима је утрошено 21,95% средстава (административне услуге превођења, услуге образовања и
усавршавања запослених, штампања материјала, реализација пројеката, истраживања и едукације, остале опште
услуге), 0,31% средстава је утрошено за материјал за
усавршавање и образовање запослених и 0,42% новчаних
средстава је утрошено за дотације међународним
организацијама (чланарина у EOI), а за остале дотације и
трансфере 6,76% средстава. На име неутрошених средстава
Заштитник грађана Града Новог Сада је вратио у буџет
5.773.866,15 динара.

АКТИВНОСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ПО
ОБЛАСТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА НОВОГ САДА
1. ДОБРА УПРАВА
Принцип добре управе представља принцип рада савремене јавне управе који тежи да грађанима пружи већу
сигурност у њиховим односима са управом, тачније њеним
службеницима, тако што се успостављају додатна правила
и принципи понашања управе према грађанима, која не
користи свој „надређени положај“, већ га усмерава ка
грађанима и остваривању њихових права и правних интереса. У свом раду органи управе имају обавезу да сваки
поступак који се односи на утврђивање обавеза, права и
на закону заснованих интереса грађана воде формално
исправно и суштински правично, сврсисходно, транспарентно, објективно, ефикасно, стручно, брзо, љубазно, уз
поштовање достојанства грађанина који се налази пред
јавном управом, што у ствари представља и право грађанина
када се нађе пред јавном управом.
И у 2016. години разлог за подношење великог броја
притужби и обраћања грађана је било поступање јавне
управе којима се одступа од принципа добре управе. У
највећем броју случајева непоштовање принципа добре
управе испољавало се у ситуацијама тзв. „ћутања
администрације“, ситуације када орган управе не поступи
по акту којим му се странка обратила, у року који је
предвиђен законом. У највећем броју случајева овај проблем
је отклоњен након обраћања Заштитника грађана Града
Новог Сада, тако да је у 2016. години Заштитник грађана
Града Новог Сада упутио једну препоруку органу управе
да у складу са позитивно-правним прописима Републике
Србије и принципима добре управе, грађанину достави
писани одговор на дописе, без одлагања, као и да у будућем
раду доставља писани одговор грађанима који су се органу
обратили писаним путем, те да им на тај начин омогући
потпуне и јасне информације, а све у циљу свеобухватне
и доследне заштите права грађана.
Као један од видова непоштовања принципа добре
управе је и ситуација неизвршавања правноснажних и
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коначних одлука од стране органа управе, У току 2016.
године Заштитник грађана Града Новог Сада упутио је
једну препоруку органу управе због неизвршења решења,
по којој је орган делимично поступио.
Одсуство међусобне сарадње између различитих органа
у поступку остваривања или заштите права грађана, такође,
представља одступање од принципа добре управе, као и
ситуација у којој један орган има обавезу да другом органу
пријави постојање одређене ситуације, што исти пропусти
да уради. Недоследно и неједнако поступање према
грађанима у истој или сличној правној ситуацији је, такође,
акт кршења принципа добре управе, и то из разлога јер су
органи управе дужни да, у оквиру својих законских
надлежности, поступају једнако према свим грађанима који
су у истој или сличној правној ситуацији.
Према Одлуци о Заштитнику грађана, органи управе
имају обавезу да сарађују са Заштитником грађана односно
да достављају потпуне и образложене одговоре поводом
навода из притужби грађана, како би поступак краће трајао
и грађани брже решили проблем на који су указали у
притужби. У 2016. години смањио се број препорука који
су упућени органима управе, односно упућено је две
препоруке из разлога што у току вођења поступка по
притужбама грађана органи нису у потпуности испунили
обавезу сарадње са Заштитником грађана. У наведеним
предметима Заштитник грађана упутио је препоруке
органима да у складу са позитивно-правним прописима и
принципима добре управе, Заштитнику грађана доставе
информацију о предузетим активностима и мерама из своје
надлежности у предметима који се води по притужби
грађана, као и да у свом будућем раду предузме све
потребне и неопходне мере ради поштовања одредбе члана
44 Одлуке о Заштитнику грађана.
Свакако да је у наредном периоду потребно побољшати
сарадњу са органима управе у циљу ефикасног завршетка
поступка пред Заштитником грађана односно ефикасног
решавања проблема на који су грађани указали у својим
притужбама.
Из наведеног се закључује да се разлози подношења
притужби грађана у великој мери понављају, у односу на
претходне године.

2. ОБЛАСТ ПРАВА ДЕТЕТА
У протеклој години поднето је неколико притужби из
наведене области. На рад ПУ „Радосно детињство“ Нови
Сад поднете су две притужбе које су се односиле на боравак
детета у вртићу, док су се притужбе на рад Центра за
социјални рад Града Новог Сада односиле на вршење
родитељског права.
Поред поступања по притужбама грађана, током 2016.
године акценат активности Заштитника грађана Града Новог
Сада је био на едукацији деце. Тим поводом Заштитник
грађана Града Новог Сада је као и претходне године
наставио едукацију деце о саобраћају и саобраћајној култури
под називом „Бициклом безбедно'', којом је обухваћено око
1100 ученика петих разреда.

3. ОБЛАСТ ПРАВА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
У области права особа са инвалидитетом Заштитник
грађана Града Новог Сада није примио ни једну притужбу
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особа са инвалидитетом која би се односила на рад органа
Града. Међутим, у неким од поднетих притужби где су
грађани указали на проблем комуналног опремањанеопремања улице, овај проблем је био израженији, јер у
улици станују особе са инвалидитетом. Поступак по овим
притужбама је у току.

4. ОБЛАСТ ПРАВА ПРИПАДНИКА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Остваривање права припадника националних мањина
представља материју која је предмет регулисања великог
броја правних аката, како међународног, тако и домаћег
карактера. Статутом Града Новог Сада предвиђено је да
су, у погледу службене употребе језика и писма, равноправно
са српским језиком и ћириличким писмом, у употреби
мађарски, словачки и русински језик и писмо.
Интернет презентација Заштитника грађана Града Новог
Сада (надлежности Заштитника грађана Града Новог Сада,
формулар притужбе, упутство о попуњавању и др.)
преведена је на језике националних мањина, мађарски,
русински и словачки, те припадници националних мањина
имају могућност да се Заштитнику грађана Града Новог
Сада обрате и на свом матерњем језику.
У току 2016. године Заштитник грађана Града Новог
Сада није имао поступања која су се односила на
остваривање права националних мањина.

5. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ПРАВА
ЛГБТ ОСОБА
У току 2016. године представници Заштитника грађана
присуствовали су састанцима које је организовала
Организација Лабрис у сарадњи са организацијама Атина
и Црта, која спроводи пројекат под називом „Удружени за
бољи положај ЛГБТ популације у Србији“. Тим поводом у
Новом Саду дана 10. – 11. октобра 2016. године представљен
је пројекат и одржан први радни састанак коме су
присуствовали представници свих релевантних институција
Града Новог Сада. Како су истакле представнице
организатора циљ пројекта је јачање организационих
капацитета свих организација ангажованих у области
заштите и промоције права ЛГБТ и других маргинализованих
друштвених група, као и јачање капацитета интерсекторских
мрежа у локалним заједницама за препознавање и
адекватно реаговање на дискриминацију. Дана 23. децембра
2016. године у Скупштини Града Новог Сада потписан је
Меморандум за превенцију дискриминације и подршку
ЛГБТ особама за Град Нови Сад, чији је потписник и
Заштитник грађана Града Новог Сада.
Заштитник грађана Града Новог Сада у току 2016. године
није имао притужбе из наведене области.

ЗАКЉУЧАК
Из Извештаја Заштитника грађана Града Новог Сада за
2016. годину произилази да се најзначајније активности
које има Заштитник грађана Града Новог Сада односе на
поступања по притужбама грађана, односно на сваку
комуникацију коју Заштитник грађана има са грађанима.
Проблеми на које грађани указују у својим притужбама су
слични као и претходних година, јер су грађани и даље
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незадовољни поступањем органа управе. У наредном
периоду потребно је побољшати сарадњу са органима
управе, у смислу да органи управе већ након првог обраћања
Заштитника грађана, уколико је уочен пропуст у раду органа,
исти исправе и одлуче о праву грађана, без потребе
упућивања препоруке од стране Заштитника грађана.
У току 2016. године упућена су препоруке са сличном
тематиком као и претходних година, што указује на чињеницу
да органи управе уочене неправилности у раду отклоне у
појединачном случају, али оно што би представљало помак
у раду јесте да се препорука примењује и за све будуће
случајеве односно да је органи управе примењују у свом
будућем раду.
Заштитник грађана је такође у току 2016. године, о
питањима из своје надлежности, а у циљу унапређења
рада органа управе истим упућивао мишљења.
Осим активности у вези поступања по притужбама
грађана, Заштитник грађана Града Новог Сада упућивао
је и иницијативе за измену градских одлука, а у циљу
унапређења заштите људских права и слобода.
Један сегмент рада Заштитника грађана односио се на
спровођење едукативно-промотивних активности у циљу
промоције људских и мањинских слобода и права, где је
акценат био на правима деце односно младих. Такође, у
току 2016. године одржана је едукација запослених у
органима управе Града Новог Сада, која се односила на
„нови“ Закон о општем управном поступку („Службени
гласник РС“ бр. 18/2016 од 01.03.2016. године) што је веома
значајно, имајући у виду чињеницу да већина органа управе
у свом раду управо ће примењивати наведени закон од
01.06.2017. године. Важно је напоменути да органи управе
Града Новог Сада већ примењују одредбе Закона које се
односе на обавезу органа управе да по службеној дужности
врше увид и прибављање података о којима се води
службена евиденција, што свакако доприноси да грађани
на једноставнији начин и без додатних трошкова остварују
своја права.
И у наредном периоду Заштитник грађана Града Новог
Сада спроводиће активности на унапређењу рада органа
управе Града Новог Сада, као и на информисању грађана
о самој институцији и њеним надлежностима, а све у циљу
заштите и унапређења људских и мањинских права и слобода.
ГРАД НОВИ САД
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: XXII-020-12/2017-59.
9. март 2017. године
НОВИ САД
Заменик Заштитника грађана
Стојанка Варајић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 39. став 1. Закона о
равноправности полова („Службени гласник РС“, број
104/09) и члана 13. став 1. тачка 36. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XVII
седници од 23. марта 2017. године, доноси
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О
РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу (у даљем тексту: Европска повеља), као програмски основ за планирање у области родне равноправности на локалном нивоу.
Члан 2.
Европска повеља је оквир за израду Локалног акционог
плана за родну равноправност Града Новог Сада за
унапређење положаја жена и родне равноправности за
период од 2017. до 2019. године.
Члан 3.
Локални акциони план за родну равноправност Града
Новог Сада за период од 2017. до 2019. године, биће
усклађен са стратешким правцима дефинисаним Националном стратегијом за родну равноправност за период од
2016. до 2020. године, са Акционим планом за период од
2016. до 2018. године.
Члан 4.
Средства за имплементацију Локалног акционог плана
за родну равноправност Града Новог Сада у периоду од
2017. до 2019. године, планирају се Одлуком о буџету Града
Новог Сада.
Члан 5.
Доношење свих оперативних одлука неопходних за
израду Локалног акционог плана до његовог усвајања од
стране Скупштине Града Новог Сада, су у надлежности
Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града
Новог Сада.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Новог Сада да потпише Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу.
Члан 7.

24. март 2017.
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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а у вези са чланом 39. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“, број 104/09), Скупштина Града Новог Сада на XVII седници од 23. марта
2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се обезбеђивање равноправности полова и остваривање једнаких могућности у Граду
Новом Саду (у даљем тексту: Град) и његовим органима,
јавним комуналним и другим јавним предузећима и установама, посебним организацијама и службама чији је оснивач Град (у даљем тексту органи јавне власти), и друга
питања од значаја за равноправност полова.
Члан 2.
Под равноправношћу полова подразумева се равноправно учешће жена и мушкараца, у свим областима јавног
и приватног сектора, у складу са законом.
Једнаке могућности представљају поштовање и
остваривање људских права заснованих на полу у свим
областима друштвеног живота и могућност равноправног
коришћења резултата који произилазе из развоја друштва.
Члан 3.
Град је дужан да у оквиру својих надлежности ствара
једнаке могућности за остваривање равноправности полова,
што подразумева и сарадњу са надлежним органом Града
који је задужен за планирање средстава за родно
буџетирање.
Град је дужан да прати остваривање равноправности и
предузима мере и активности које су у функцији подстицања
и унапређења равноправности полова, као и да отклања
све облике неправилности у погледу положаја и права
полова.
Члан 4.

Град Нови Сад преузима обавезу да обавести Савет
Европских општина и региона / Council of European Municipalities and Regions) и Сталну конференцију градова и
општина – националну координаторку за родну
равноправност за праћење примене Европске повеље о
родној равноправности на локалном нивоу о усвајању
Европске повеље.

Град може, у оквиру својих надлежности, да предузима
посебне мере ради отклањања или ублажавања суштински неједнаког положаја полова.
Посебне мере које Град у оквиру својих надлежности
предузима не сматрају се дискриминацијом.

Члан 8.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Град је дужан да отклања све облике неправилности у
погледу положаја и права полова, и да предузима мере
против насиља које се заснива на полу, против узнемиравања
и сексуалног узнемиравања, сексуалног уцењивања и
дискриминације на основу пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2017-43-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Члан 6.
Органи јавне власти дужни су да омогуће заступљеност
мање заступљеног пола у свакој организационој јединици,
на руководећим местима и у органима управљања и надзора, у складу са Законом.

24. март 2017.
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Члан 7.

У општим и појединачним актима које доносе органи
Града све именице које се користе у мушком роду, морају
се истовремено користити и у женском роду.
Именице које означавају службене позиције, положаје
и функције у органима Града могу се користити само у
облику који изражава пол лица које је њихов носилац.
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ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Члан 1.

Принцип равноправности полова интегрише се у све
стратешке документе које доносе органи Града.

Овом одлуком уређују се начин и поступак успостављања
права службености на грађевинском земљишту (у даљем
тексту: службеност) у јавној својини Града Новог Сада (у
даљем тексту: јавна својина Града), критеријуми за
утврђивање накнаде за успостављање службености, орган
надлежан за успостављање службености, услови плаћања
накнаде за успостављање службености, друга питања од
значаја за успостављање службености, као и давање сагласности за изградњу линијских инфраструктурних објеката
(у даљем тексту: сагласност), на грађевинском земљишту
у јавној својини Града Новог Сада, за потребе јавних
комуналних предузећа и других јавних предузећа, установа
или других облика организовања чији је оснивач Град Нови
Сад.

У поступку израде стратешких докумената из става 1.
овог члана, прибавља се мишљење Комисије за родну равноправност Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту:
Комисија за родну равноправност).
Члан 9.
Послове везане за унапређење и промоцију равноправности полова и политике једнаких могућности, праћење
стања у овој области, укључивање у пројекте који се тичу
ове области, сарадњу са организацијама цивилног друштва
из ове области, пружање стручне помоћи у интегрисању
принципа равноправности полова и организовање едукације
запослених у циљу имплементације принципа равноправности полова у градским управама, посебним организацијама
и службама, сарадња са Комисијом за родну равноправност, као и другим надлежним органима у овој области,
обавља Градска управа за опште послове Града Новог
Сада.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2017-44-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Члан 2.
Службеност се успоставља на грађевинском земљишту
у јавној својини Града, ради изградње надземних и
подземних линијских инфраструктурних објеката, у складу
са прописима којима се уређује изградња објекта.

II. НАЧИН И ПОСТУПАК УСПОСТАВЉАЊА
СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 3.
Захтев за успостављање службености (у даљем тексту:
Захтев) подноси инвеститор Градској управи за грађевинско
земљиште и инвестиције (у даљем тексту: Градска управа).
Уз захтев из става 1. овог члана инвеститор подноси:
извод из јавне евиденције о непокретностима и правима
на њима, информацију о локацији или локацијским условима,
идејно решење, ситуациони план, скицу урађену од стране
овлашћене геодетске агенције којом се прецизно одређује
траса службености, дужина и ширина, као и укупна површина
заузећа, изјашњење о року трајања права службености и
другу документацију.
Члан 4.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/16), члана
69. став 8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука
УС, 132/14 и 145/14), члана 8. Уредбе о условима, начину,
поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној
својини Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.
56/16 и 59/16-испр.), а у вези члана 24. став 1. тачка 7.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог
Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године, доноси

На основу захтева из члана 3. ове одлуке, Градска управа
припрема предлог одлуке о успостављању службености и
доставља Градском већу Града, ради доношења.
Уз предлог одлуке из става 1. овог члана Градска управа
доставља текст уговора о успостављању службености са
претходно прибављеним мишљењем Правобра-нилаштва
Града Новог Сада.

III. УГОВОР
Члан 5.
На основу одлуке из члана 4. став 1. ове одлуке
закључује се уговор између Града, као власника грађевинског
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земљишта у јавној својини, и инвеститора, којим се ближе
уређују међусобни односи поводом успостављања
службености и то у року од 30 дана од дана доношења
одлуке из члана 4. став 1. ове одлуке.
Уговор из става 1. овог члана садржи: податке о
катастарској парцели, намени и површини заузећа парцеле, року трајања права службености, о висину накнаде,
рок и начин плаћања накнаде, средства обезбеђења, права
и обавезе у случају неизвршавања уговорених обавеза,
начин решавања спорова, трошковима овере уговора, другим стварним трошковима и друго, као и поступак и услове
за измену или раскид уговора.
Уговор из става 1. овог члана закључује се за период у
коме је линијски инфраструктурни објекат у функцији.
Уговор из става 1. овог члана закључује Градоначелник
Града Новог Сада или лице које он овласти.

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ

- просечне цене грађевинског земљишта у јавној својини
Града, у зависности од зоне утврђене одлуком којом
се утврђује допринос за уређивање грађевинског
земљишта на територији Града (у даљем тексту:Одлука),
а у којој се налази грађевинско земљиште на коме се
успоставља службеност,
- дужном метру инсталација линијског инфраструктурног објекта и пречника израженог у цм, у зависности
од зоне у којој се налази грађевинско земљиште на
коме се успоставља службеност, на основу Одлуке,
- по квадратном метру грађевинског земљишта које је
потребно ради изградње надземног објекта линијске
инфраструктуре у зависности од зоне у којој се налази
грађевинско земљиште на коме се успоставља службеност на основу Одлуке, и
- по комаду стубова за постављање надземних линијских
инфраструктурних објеката - стубова, у зависности од
зоне у којој се налази грађевинско земљиште на коме
се успоставља службеност, на основу Одлуке.

Члан 6.
Накнада за успостављање службености (у даљем тексту:
накнада) одређује се на основу следећих критеријума:
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Члан 7.
Накнада се утврђује на следећи начин:

- за изградњу надземног и подземног линијског инфраструктурног објекта, пречника до 20 цм, као производ дужног
метра објекта и броја бодова, по зонама, из следеће табеле:

зона

екстра
зона

прва
зона

друга
зона

трећа
зона

четврта
зона

пета зона

шеста
зона

седма
зона

осма
зона

број бодова

2,00

1,57

0,63

0,63

0,50

0,25

0,19

0,13

0,10

- за изградњу надземног и подземног линијског инфраструктурног објекта, пречника од 20 цм, као производ дужног
метра објекта и броја бодова, по зонама, из следеће табеле:

зона

екстра зона

прва
зона

друга
зона

трећа
зона

четврта
зона

пета зона

шеста
зона

седма
зона

осма
зона

број бодова

4,00

3,13

1,25

1,25

1,00

0,50

0,38

0,25

0,20

- за изградњу надземног објекта линијске инфраструктуре, као производ нето површине објекта и броја бодова, по
зонама, из следеће табеле:

зона

екстра зона

прва
зона

друга
зона

трећа
зона

четврта
зона

пета зона

шеста
зона

седма
зона

осма
зона

број бодова

8,00

6,25

2,50

2,50

2,00

1,00

0,75

0,50

0,40

- за постављање надземних објеката линијске инфраструктуре - стубова, као производ броја стубова и броја бодова,
по зонама, из следеће табеле:

зона

екстра
зона

прва зона

друга
зона

трећа
зона

четврта
зона

пета
зона

шеста
зона

седма
зона

осма
зона

број бодова

16,00

12,50

5,00

5,00

4,00

2,00

1,50

1,00

0,80

Вредност једног бода утврђује се у динарској противвредности једног евра према званичном средњем курсу који објави
Народна банка Србије на дан обрачуна.
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Члан 8.

Обрачун накнаде врши Градска управа.
Накнада се обрачунава на годишњем нивоу, најкасније
до 15. марта за текућу годину.
Накнада је изворни приход буџета Града.
Члан 9.
Накнада се не плаћа у случајевима када се ради о
изградњи објеката линијске инфраструктуре, за потребе
јавних комуналних предузећа и других јавних предузећа,
установа или других облика организовања чији је оснивач
Град.
За случајеве из става 1. овог члана Градска управа издаје
сагласност за изградњу линијских инфраструктурних
објеката, на грађевинском земљишту у јавној својини Града
Новог Сада, за потребе јавних комуналних предузећа и
других јавних предузећа, установа или других облика
организовања чији је оснивач Град Нови Сад.

V. ЕВИДЕНЦИЈА О УСПОСТАВЉАЊУ
СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 10.
Градска управа је дужна да примерак закљученог уговора
из члана 5. ове одлуке достави Правобранилаштву Града
Новог Сада у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Градска управа је дужна да примерак закљученог уговора
из члана 5. ове одлуке евидентира у градском географском
информационом систему (ГИС), као и да исти достави
градској управи, која води јединствену евиденцију
непокретности у јавној својини Града.
Уговор из члана 5. ове одлуке представља правни основ
за упис права службености у јавну књигу о евиденцији
непокретности и правима на њима.
Захтев за упис права из става 3. овог члана по службеној
дужности, подноси Правобранилаштво Града Новог Сада.
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На основу члана 28. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 др. закон и 108/16) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XVII седници
од 23. марта 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О РАСПОЛАГАЊУ
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се орган надлежан за одлучивање
о располагању покретним стварима у јавној својини Града
Новог Сада (у даљем тексту: јавна својина Града), као и
вршење надзора над примењивањем одредаба Закона о
јавној својини и подзаконских аката којима се уређује јавна
својина и лице надлежно за закључивање уговора о
располагању покретним стварима из јавне својине Града.
Под располагањем покретним стварима у јавној својина
Града, у смислу ове одлуке, подразумева се:
1) отуђење покретних ствари;
2) давање покретних ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине Града Новог Сада на
покретним стварима на другог носиоца јавне својине,
укључујући и размену;
4) давање покретних ствари на коришћење;
5) улагање покретних ствари у капитал;
6) залагање покретних ствари.
Члан 2.

VI. НАДЗОР
Члан 11.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“ .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-2901/2016-4-2-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Располагање покретним стварима у јавној својини Града,
врши се у складу са Законом о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон и
108/16) и по поступцима уређеним Уредбом о одређивању
опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова
под којима се покретне ствари из јавне својине могу
отуђивати непосредном погодбом („Службени гласник РС“,
број 53/12) и Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
24/12, 48/15 и 99/15), које се сходно примењују и на поступак отуђења и давања у закуп покретних ствари у јавној
својини Града.
Члан 3.
Покретне ствари у смислу ове одлуке су: превозна
средства, опрема и потрошни материјал, предмети посебне
вредности и друго.
Члан 4.
Превозна средства, из члана 3. ове одлуке, су моторна
возила, пловни објекти и друга средства која, служе за
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потребе органа Града Новог Сада (у даљем тексту: органи
Града) и запослених у тим органима.
Члан 5.
Опрема и потрошни материјал из члана 3. ове одлуке
су рачунарски системи, биротехничка опрема, средства
веза, канцеларијски намештај и други предмети потребни
за рад органа Града.
Члан 6.
Предмети посебне вредности из члана 3. ове одлуке су
предмети историјско-документарне, културне и уметничке
вредности, писани и други историјски документи, скулптуре,
слике, предмети од племенитих метала, таписерије и други
предмети ликовне и примењене уметности, као и други
предмети и дела од историјско-документарног, културног
и уметничког значаја у јавној својини Града.

II. ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Члан 7.
Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу
у поступку јавног оглашавања, односно прикупљањем писаних понуда на начин којим се обезбеђује интерес органа
Града.
Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из јавне
својине Града непосредном погодбом, уколико нису отуђене
у првом покушају продаје у поступку јавног оглашавања,
односно прикупљања писаних понуда.
У поступку отуђења непосредном погодбом, купопродајна
цена ствари из става 2. овог члана, не може бити мања од
најниже, односно почетне цене утврђене у поступку јавног
оглашавања, односно прикупљања писаних понуда.
Изузетно од става 3. овог члана, отуђење покретних
ствари из јавне својине Града може се вршити и испод
тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес
за таквим располагањем, као што је отклањање последица
елементарних непогода, ублажавање сиромаштва социјално
угрожених грађана на територији Града Новог Сада и у
другим случајевима утврђеним актом Градског већа Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).
Члан 8.
Одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари
из јавне својине Града, у поступку јавног оглашавања,
односно прикупљања писаних понуда, доноси Градско
веће.
Градско веће, истовремено са доношењем одлуке о
покретању поступка из става 1. овог члана, образује и
именује Комисију за отуђење покретних ствари из јавне
својине Града ( у даљем тексту: Комисија).
Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење
покретних ствари из јавне својине Града, сачињава градска
управа, посебна организација и служба (у даљем тексту:
градска управа), у зависности од покретне ствари која се
отуђује и доставља Градском већу.
Уз предлог одлуке из става 3. овог члана, градска управа
доставља Градском већу и текст јавног огласа, осим у
случају отуђења покретних ствари из јавне својине Града
непосредном погодбом.
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Члан 9.

Комисија из члана 8. став 2. ове одлуке има председника, заменика председника, два члана и њихове заменике.
Актом о образовању и именовању Комисије уређују се
послови и задаци Комисије.
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обавља градска управа из члана 8. став 3. ове одлуке.
Члан 10.
Комисија из члана 8. став 2. ове одлуке, доставља
градској управи Записник о свом раду и образложен предлог за отуђење покретних ствари из јавне својине Града,
са нацртом одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне
својине Града.
Градска управа предлог одлуке о отуђењу покретних
ствари из јавне својине Града и текст уговора о отуђењу
покретних ствари из јавне својине Града, доставља Градском већу.
Градско веће доноси одлуку, из става 2. овог члана.
Члан 11.
На основу одлуке, из члана 10. став 3. ове одлуке,
закључује се уговор о отуђењу покретних ствари из јавне
својине Града.
Уговор из става 1. овог члана закључује Градоначелник
Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или
лице које он овласти.

III. ДАВАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЗАКУП
Члан 12.
На закуп покретних ствари у јавној својини Града сходно
се примењују одредбе ове одлуке које се односе на отуђење
покретних ствари из јавне својине Града.

IV. ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
НА ДРУГОГ НОСИОЦА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И РАЗМЕНУ
Члан 13.
Покретне ствари у јавној својини Града могу се пренети
на другог носиоца јавне својине, са накнадом или без
накнаде, укучујући и размену, у складу са Законом.
Одлуку о преносу права јавне својине Града на покретним
стварима на другог носиоца јавне својине, укључујући и
размену, доноси Скупштина Града Новог Сада.
Нацрт одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о
преносу права јавне својине Града на покретним стварима
на другог носиоца јавне својине, сачињава градска управа,
у зависности од покретне ствари која се преноси, односно
размењује и доставља Градском већу ради утврђивања
предлога одлуке и упућује га Скупштини.
Уговор из става 3. овог члана закључује Градоначелник
или лице које он овласти.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују
међусобни односи.
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V. ДАВАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 14.
Покретне ствари у јавној својини Града, могу се дати на
коришћење директним и индиректним корисницима
буџетских средстава Републике Србије, Аутономне
Покрајине Војводине и Града Новог Сада, јавним
предузећима, установама, агенцијама и привредним
друштвима чији је оснивач Град Нови Сад, у сврху обављања
њихове делатности, ако нису неопходне за обављање
послова органа Града.
Покретне ствари у јавној својини Града, које нису
неопходне за обављање послова органа Града могу се
дати на коришћење и другим облицима организовања чији
оснивач није Град Нови Сад, у сврху обављања њихове
делатности.

Правобранилаштво је дужно да мишљење из става 1.
овог члана да у року од 30 дана од дана пријема захтева
за давање мишљења.
Градска управа дужна је да примерак закљученог уговора
из става 1. овог члана достави Правобранилаштву Града
Новог Сада у року од 15 дана од дана закључења уговора
и Градској управи за финансије, која води јединствену
евиденцију покретних ствари у јавној својини Града.

VIII. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА
Члан 17.
Надзор над применом прописа о јавној својини и
одредаба ове одлуке врши Градска управа за финансије.

IХ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Одлуку о давању покретних ствари у јавној својини Града
на коришћење, доноси Градско веће.
Предлог одлуке из става 3. овог члана и текст уговора
о давању покретних ствари у јавној својини Града на
коришћење, сачињава градска управа, у зависности од
покретне ствари која се даје на коришћење и доставља
Градском већу.
Уговор из става 4. овог члана закључује Градоначелник
или лице које он овласти.
Уговором из става 5. овог члана, ближе се уређују
међусобни односи.

VI. УЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КАПИТАЛ
И ЗАЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Члан 15.
Покретне ствари у јавној својини Града могу се улагати
у капитал и залагати у складу са Законом.
Одлуку о улагању покретних ствари у капитал и залагању
покретних ствари у јавној својини Града, доноси Градско
веће.
Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора
о улагању покретних ствари у капитал,односно залагању
покретних ствари у јавној својини Града, сачињава градска
управа, у зависности од покретне ствари која се улаже у
капитал, односно даје у залогу и доставља Градском већу.
Уговор из става 3. овог члана закључује Градоначелник
или лице које он овласти.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују
међусобни односи.

VII. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА

Број 14 – Страна 317.

Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу
покретних ствари из јавне својине Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
23. март 2017. године
Број: 031-1/2017-66-I
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада
–пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а у вези са чланом 93. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр.,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Скупштина Града Новог Сада, на XVII седници од 23. марта
2017. године доноси

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ВРШЕЊА
ИНЖЕЊЕРСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

Члан 16.

Члан 1.

Уговори о располагању покретним стварима у јавној
својини Града, у смислу одредаба ове одлуке, закључују
се по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Града Новог Сада (у даљем тексту: Правобранилаштво).

Овом одлуком поверава се ЈКП „Информатика“ Нови
Сад вршење инжењерских делатности као искључиво право
у смислу прописа којима се уређују јавне набавке, у циљу
реализације програма уређивања грађевинског земљишта

318. страна – Број 14
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на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Програм)
и то: обележавање парцела, снимање објеката, снимање
стварног стања на грађевинском земљишту (парцелама),
утврђивање промена на терену насталих рушењем објеката,
обележавање регулационих линија, промена културе на
парцели, израде пројеката геодетског обележавања за
спровођење деобе и спајања парцела као и израде друге
пратеће документације неопходне за спровођење промена
у евиденцији непокретности коју води Републички геодетски завод и сл.
Члан 2.
Средства за обављање делатности из члана 1. ове
одлуке обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, у оквиру
Програма.
Члан 3.
Међусобна права и обавезе између Града Новог Сада
и ЈКП „Информатика“ Нови Сад уредиће се уговором.
Уговор из става 1. овог члана, у име и за рачун Града
Новог Сада, закључује Градоначелник Града Новог Сада
или лице које он овласти.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-7/2017-311/1-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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24. март 2017.
Члан 2.

Материјалну подршку на име накнаде за путарину на
релацији Ковиљ – Нови Сад југ и обратно (у даљем тексту:
материјална подршка) може да оствари физичко лице које:
- има пребивалиште у насељеном месту Ковиљ, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и
Метохије,
- је власник моторног возила прве категорије регистрованог на територији Града Новог Сада, или члан породичног домаћинства који има пребивалиште на адреси
власника возила,
- поседује возачку дозволу и
- поседује таг уређај издат од стране Јавног предузећа
„Путеви Србије“ Београд.
Возило прве категорије, у смислу одредаба ове одлуке
је моторно возило са две осовине и висине једнаке или
ниже од 1,30 м, мерено код прве осовине.
Члан 3.
Лице из члана 2. ове одлуке може да оствари материјалну
подршку у висини цене путарине, под условом да живи у
породици:
- са троје и више деце, уз извод из матичне књиге
рођених за свако дете и потврду о пребивалишту за
све чланове породичног домаћинства,
- са децом или младима са сметњама у развоју, уз
мишљење Интерресорне комисије или акт изабраног
лекара,
- која остварује право на дечији додатак, у складу са
прописима о финансијској подршци породици са децом,
- у којој једно или више деце похађа васпитно-образовну,
односно, образовно-васпитну установу у Новом Саду,
најкасније до 26. године живота детета, уз потврду о
школовању.
Материјалну подршку из става 1. овог члана може да
оствари и трудница, уз акт изабраног лекара, и мајка са
дететом до годину дана, уз извод из матичне књиге рођених
за дете.
Члан 4.

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/11) и члана
16. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина
Града Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ГРАЂАНИМА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ НА ИМЕ
НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ДЕЛА
АУТО-ПУТА Е-75
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин под којима
Град Нови Сад пружа материјалну подршку грађанима
насељеног места Ковиљ на територији Града Новог Сада,
на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 (у даљем
тексту: путарина).

Поред лица из члана 3. ове одлуке, материјалну подршку
у висини цене путарине може да оствари лице које је
оболело од тешке болести, или члан његовог домаћинства,
уз акт изабраног лекара.
Тешком болешћу из става 1. овог члана сматрају се:
малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка
рестриктивна обољења плућа, активна туберкулоза,
инфаркт срца, декомпензована срчана обољења,
цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне
болести (шизофренија, психоза, ендогена депресија),
прогресивне нервно-мишићне болести, парезе и парализе,
хемофилија, шећерна болест, хроничне терминалне
бубрежне инсуфицијенције на дијализи и након
трансплантације, хронична обољења јетре са знацима
декомпензације и остеомијелитиси.
Члан 5.
Лица која су запослена у Новом Саду, уз потврду о
запослењу, остварују материјалну подршку у висини од
80% од цене путарине.

24. март 2017.
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Члан 6.

Члан 13.

Материјална подршка може да се оствари за једно возило у домаћинству, по једном основу.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

Члан 7.
Материјална подршка остварује се на основу решења
Градске управе за социјалну и дечију заштиту (у даљем
тексту: Градска управа).
Против решења Градске управе може се поднети жалба
Градском већу Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-57/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД

Члан 8.
Актом Градског већа Града Новог Сада утвђује се, за
сваку календарску годину, број пролазака месечно за који
се обезбеђује материјална подршка, у зависности од цене
путарине и могућности буџета Града Новог Сада, изузев
за 2017. годину.
Услови за материјалну подршку преиспитиваће се сваке
године од 1. децембра.
Члан 9.
Захтев за остваривање материјалне подршке подноси
се Градској управи, путем Писарнице Градске управе за
опште послове.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:
- фотокопија личне карте, или расељеничке легитимације,
- фотокопија саобраћајне дозволе,
- фотокопија возачке дозволе и
- доказ о поседовању таг уређаја из члана 2. ове одлуке.
Поред доказа из става 2. овог члана, прилаже се и један
од доказа о испуњености услова из чл. 3-5. ове одлуке.
Члан 10.
Средства за реализацију ове одлуке обезбеђују се у
буџету Града Новог Сада.
Плаћање путарине ограничено је износом средстава из
става 1. овог члана.
Средства за материјалну подршку обезбеђују се у
текућем месецу за претходни месец.
Средства из става 3. овог члана уплаћују се на рачун
буџета Републике Србије, број 840-714581843-92 - Посебна
накнада за употребу државног пута, његовог дела или путног
објекта (путарина), на начин и у роковима утврђеним
уговором који, за сваку календарску годину, закључује, у
име и за рачун Града Новог Сада, Градоначелник Града
Новог Сада или лице које он овласти, и Јавно предузеће
''Путеви Србије'' Београд.
Члан 11.

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА ВЕТЕРНИК
Члан 1.
Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насељеног места
Ветерник ("Службени лист Града Новог Сада", број 19/16)
мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (''Службени лист Града
Новог Сада'', број 27/15) (у даљем тексту: План) у делу
грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини (у
даљем тексту КО) Ветерник, унутар описане границе од
почетне најсеверније тачке, на граници КО Ветерник и КО
Футог и граници парцела бр. 3010 и 3011. Из ове тачке,
граница се у правцу југоистока поклапа са северном границом парцеле број 3010, и у том правцу долази до осовине Улице краља Петра I, између осовинских тачака бр.
797 и 962 у којој скреће на југозапад по осовини Улице
краља Петра I до пресека са продуженим правцем јужне
границе парцеле број 3007 где скреће на северозапад и
поклапа се са јужном границом парцеле број 3007, и долази
до границе КО Ветерник по којој скреће на североисток и
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
границе.

Материјална подршка у 2017. години обезбеђује се за
највише 44 проласка месечно, у оба смера, по једном возилу, по цени од 70,00 динара у једном смеру.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је
3,75 ha.

Запослена лица учествују у висини од 20% од цене путарине.

Члан 2.

Члан 12.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска
управа за социјалну и дечију заштиту.

У Плану, мења се планирана регулација Улице Богдана
Чиплића на парцелама бр. 3008 и 3009 КО Ветерник, ради
формирања грађевинских парцела у складу са интерном
парцелацијом власника парцела, а према графичким
приказима бр. 1 - 5.
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Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације
насељеног места Ветерник са положајем
простора обухваћеног изменама и допунама ....... А3
2. План намене земљишта грађевинског
подручја ......................................................... Р 1:1000
3. План површина јавне намене са саобраћајним решењем, нивелацијом и парцелацијом грађевинског подручја .................. Р 1:1000
4. План водне инфраструктуре грађевинског
подручја ........................................................ Р 1:1000
5. План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација грађевинског
подручја ......................................................... Р 1:1000.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељеног места Ветерник садржи текстуални
део који се објављује у "Службеном листу Града Новог
Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које
својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам"
Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељеног места Ветерник, доступна је на увид
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-360/2016-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

24. март 2017.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ
АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ
САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ
8550/1 КО НОВИ САД I)
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 52/11) (у даљем
тексту: План), за локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови
Сад I.
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
део грађевинског подручја Плана у Катастарској општини
Нови Сад I, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе одређена је тачка на
тромеђи парцела бр. 8550/1, 8550/4 и 8550/16. Од ове
тачке у правцу истока и југа граница прати границу парцеле
број 8550/1 до тромеђе парцела бр. 8550/1, 8550/5 и 8529/5.
Даље, граница скреће ка југозападу и управним правцем
долази до осовине јужне улице, затим скреће ка западу,
прати осовину јужне улице до пресека са осовином Улице
Филипа Вишњића. Од ове тачке граница скреће ка северу,
прати осовину Улице Филипа Вишњића до пресека са
управним правцем повученим из тромеђе парцела бр.
8550/1, 8550/4 и 8550/16, затим скреће ка североистоку,
прати претходно описан правац и долази до почетне тачке
описа границе плана.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
површина од 0,88ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом, којим је парцела број
8550/1 КО Нови Сад I претежно намењена општеградском
центру, а основ за реализацију је план детаљне регулације.
Члан 4.
Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана
је преиспитивање важећег планског решења и његово
усклађивање са могућностима реализације, у складу са
новим захтевима и потребама корисника простора, стањем
на терену и реалним могућностима реализације.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист
Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године, доноси

Члан 6.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је
месец дана од дана окончања поступка раног јавног увида.
Члан 7.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана
обезбедили су Стефан Самарџић и Вишња Богдановић из
Новог Сада.

24. март 2017.
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Члан 8.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду на
животну средину, и графички приказ обухвата планског
подручја којe се мења.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала у приземљу пословне зграде Јавног
предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице
''Подбара'', Нови Сад, Косовска 41, и путем интернет стране
www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне
реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у
Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови
Сад I), у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
3, и у просторијама Месне заједнице ''Подбара'', Нови Сад,
Косовска 41.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-72/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу
Градске управе за заштиту животне средине, број VI-5011/2017-13 од 27. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У
НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА
У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне
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реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у
Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен
простор у границама одређеним одлуком о изради измена
и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04
и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и
урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган
надлежан за припрему плана по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и
145/14), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног органа за послове заштите
животне средине прибавља мишљење на предлог одлуке
о изради или неприступању изради стратешке процене
утицаја, као и мишљење о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области
просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога, прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације зоне реконструкције у
наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 52/11), парцела број
8550/1 КО Нови Сад I претежно је намењена општеградском
центру, а основ за реализацију је план детаљне регулације.
Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана
је преиспитивање важећег планског решења и његово
усклађивање са могућностима реализације, у складу са
захтевима и потребама косрисника простора, стањем на
терену и реалним могућностима реализације.
За израду измена и допуна Плана прибавиће се посебни
услови од органа, организација и предузећа која су
овлашћена да утврђују посебне услове за изградњу и
уређење простора за који се план припрема.
С обзиром на то да је Одлуком о одређивању врсте
планских докумената за које се израђује стратешка процена
утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 48/09) утврђено да се за планове генералне
регулације делова насељених места, за које се оцени да
не постоји могућност значајнијег утицаја на животну средину,
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може одлучити да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину, предлаже се доношење решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја Плана
генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним
амбијенталним целинама у Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке изменама и
допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду,
услови заштите животне средине, односно потреба
покретања поступка процене утицаја на животну средину,
биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја на Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).

24. март 2017.
IV

Стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска
управа за културу.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2017-57-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Здравко Јелушић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-72/17
1. фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и
одржавању споменика на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и
51/11), Скупштина Града Новог Сада на XVII седници од
23. марта 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
СПОМЕН- ПЛОЧЕ МИЛИЦИ ТОМИЋ У
НОВОМ САДУ
I
Oбразује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању
спомен-плоче Милици Томић у Новом Саду (у даљем тексту:
Одбор).
II
Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању
спомен-плоче Милици Томић у Новом Саду (у даљем тексту:
Одлука).
III
Одбор има председника и два члана које именује
Скупштина Града Новог Сада.
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На основу члана 24. тачка 7. и члана 16. став 2. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези Закључка Владе
Републике Србије, 05 број 023-8788/2016 од 29.09.2016.
године, и Унапред припремљеног плана реорганизације
Предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ ДОО Нови
Сад, Скупштина Града Новог Сада на XVII седници од 23.
марта 2017. године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА
ГРАДА НОВОГ САДА У УДЕО ГРАДА
НОВОГ САДА У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ „ДЕС“ ДОО НОВИ САД
I. У Одлуци о конверзији потраживања Града Новог Сада
у удео Града Новог Сада у капиталу Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ ДОО Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, број 77/16), у тачки 1. износ: „48.418.561,72
динара“, замењује се износом: „38.734.849,38 динара“.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-24/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

24. март 2017.
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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а у вези са чланом 9. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 – др.
закони и 99/11 - др. закон), Скупштина Града Новог Сада,
на XVII седници од 23. марта 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
ОБЈЕКАТА У САСТАВУ ПРОСТОРНО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ГОРЊА
И ДОЊА ТВРЂАВА СА ПОДГРАЂЕМ У
ПЕТРОВАРАДИНУ
I
Овим програмом утврђују се објекти у саставу просторно
културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са
подграђем у Петроварадину над којима ће се, у складу са
овим програмом, спроводити мере техничке заштите за
које су обезбеђена средства у буџету Града Новог Сада
за 2017. годину, у оквиру раздела Градске управе за културу
у износу од 100.000.000,00 динара, као и субјекти који ће
учествовати у реализацији Програма.
Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину
је утврђена за непокретно културно добро од великог
значаја, Одлуком о утврђивању непокретних културних
добара од великог значаја („Службени лист АПВ“, број
25/91).
II
Средства из тачке I. овог програма, користиће се у складу
са Финансијским планом Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, за финансирање конзерваторско-рестаураторских и грађевинско-занатских
радова, као и стручног и конзерваторског надзора, а који
су дефинисани тачком XIV. Плана активности у Програму
рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада за 2017. годину, број 165/6-2016 од 23. децембра
2016. године.
III
Радови из тачке II. овог програма реализоваће се на
следећим објектима и просторима:
1. Објекат у улици Београдска бр. 2, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 3/2252 од 30. децембра 2016.
године
2. Објекат у улици Београдска бр. 4, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 3/2225 од 29. децембра 2016.
године
3. Објекат у улици Београдска бр. 8, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 3/2250 од 13. децембра 2016.
године
4. Трг Владике Николаја бр. 1, Петроварадин
5. Трг Владике Николаја бр. 3, Петроварадин, у складу
са актом Републичког завода за заштиту споменика
културе, бр. 3/2253 од 30. децембра 2016. године
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6. Објекат у улици Лисинског бр. 2, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 3/2226, од 29. децембра 2016.
године
7. Објекат у улици Београдска бр. 1, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 2/221 од 31. јануара 2017. године
8. Објекат у улици Београдска бр. 3, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 2/124 од 20. јануара 2017. године
9. Објекат у улици Београдска бр. 5, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 2/274 од 02. фебруара 2017.
године
10. Објекат у улици Београдска бр. 7, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 3/2248 од 30. децембра 2016.
године.
11. Објекат у улици Београдска бр. 9, Петроварадин
12. Објекат у улици Београдска бр. 11, Петроварадин
13. Објекат у улици Београдска бр. 13, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 3/2251 од 30. децембра 2016.
године
14. Објекат у улици Београдска бр. 15, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 2/275 од 02. фебруара 2017.
године
15. Објекат у улици Београдска бр. 17, Петроварадин, у
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 3/2249 од 30. децембра 2016.
године
16. Објекат у улици Београдска бр. 19, Петроварадин
17. Објекат у улици Лисинског бр. 1, Петроварадин
18. Објекат у улици Штросмајерова бр. 1, Петроварадин
19. Објекат у улици Штросмајерова бр. 3, Петроварадин
20. Објекат у улици Проте Михалџића бр. 14, Петроварадин
21. Објекат у улици Београдска бр. 23-25, Петроварадин.
IV
У циљу реализације овог програма, Градска управа за
културу и Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада ће се обратити Министарству културе и информисања
Републике Србије са захтевом за одређивање Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
као стараоца за спровођење мера заштите културног добра
сходно члану 33. Закона о културним добрима („Службени
гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон),
за објекте из тачке III. овог програма.
V
Након доношења акта Министарства културе и
информисања Републике Србије из тачке IV. овог програма,
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад, у обавези је да:
- прибави услове за предузимање мера техничке заштите
од стране Републичког завода за заштиту споменика
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културе, за објекте из тачке III. подтач. 4,11,12 и 16-21.
овог програма,
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- изради прописану техничку документацију,
- спроведе поступке јавних набавки радова,
- прибави неопходна акта у складу са прописима о
планирању и изградњи и прописима о комуналном
уређењу Града Новог Сада,
- врши стручни и конзерваторски надзор, и
- обави и друге акивности неопходне за реализацију
овог програма.
VI
Извештај о реализацији овог програма и коришћењу
одобрених средстава, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад ће сачинити у року од
30 дана по реализацији активности из тачке II. овог програма
и доставити Скупштини Града Новог Сада.
VII

1.1. Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне
карактеристике
Град Нови Сад (у даљем тексту: Град), као главни центар
Војводине и други по величини у Републици Србији, налази
се у средишњем делу Војводине на обалама реке Дунав и
има изузетно повољан географски положај. Територија
Града математичко-географски заузима по Гриничу положај
источне координате од 19о 10' до 20о6' источне географске
дужине и 45°10' до 45°6' северне географске ширине.
Град Нови Сад је и центар Јужнобачког округа и највећи
је носилац и од 45°10' до 45°6' привредних, саобраћајних,
образoвних, политичких, културно-научних и других
функција, као и административно-политички центар региона Војводине и Град са великом традицијом.

У реализацији овог програма учествоваће и други органи
Града Новог Сада, као и јавна и јавно-комунална предузећа
и установе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са
својим надлежностима.

Географски положај Града може се посматрати с два
аспекта, у склопу повезаности са другим градовима и
крајевима, као и у склопу повезаности са локалним
насељима која му гравитирају, као приградска насеља.

VIII

Подручје Града обухвата 15 приградских насеља и заузима површину од 702,7km2, док уже подручје Града Новог
Сада са Петроварадином и Сремском Каменицом заузима
површину од 129,4km2, а грађвински реон обухвата површину од 106,2km2, а грађевински рејон обухвата површину
од 106,2 km2.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2017-90-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Према последњем попису становништва од 2011. године
у Граду заједно са приградским насељима живи 341.625
становника, док урбани део Града (са Петроварадином и
Сремском Каменицом) има 286.157 становника, те је просечна густина насељености прилично висока, око 480 становника по км2, што значи да становништво, уопште, све
више мигрира ка већим градовима, тј. у административнопривредне центре, па тако и према Новом Саду, као другом по величини граду у Србији, одмах после Београда.
1.1.2. Природни услови и животна средина
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На основу члана 13. ст. 1. и 5. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник
РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 24. став 1.
тачка 7. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), а по
претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број: 320-001010/2017-09 од 22.фебруара 2017. године, Скупштина
Града Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године
доноси

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Рељеф подручја Града Новог Сада, подразумевајући
Град Нови Сад са својом приградском околином, има
претежне одлике Панонске низије.
Сам Град Нови Сад лежи на левој обали велике
међународне реке Дунав, од 1.252. до 1.262. километра
речног тока и налази се у срцу Аутономне Покрајине
Војводине.
Вештачка мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав, изграђена
на бази људског прегалачког рада, одлично се уклапа у
природне хидрографске особине реке Дунав, а Mали бачки
канал, уливајући се са леве стране доприноси још већим
лепотама овог крајолика.
Клима Града одликује се основним карактеристикама
умерено-континенталне и континенталне климе са четири
годишња доба. Од ветрова који дувају на овом подручју
најзначајнија је кошава. Углавном дува с јесени и зиме,
доносећи хладно време, а током вејавице обично ствара
наносе снега и може да траје од три до седам дана.

24. март 2017.
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Средња максимална температура ваздуха током године
износи 16о С, док средња минимална температура износи
са 6о С. Број дана са падавинама износи 122, те је у 2016.
години просечна количина падавина износила 770,7mm на
подручју Града Новог Сада, према подацима Републичког
хидрометеоролошког завода – Римски шанчеви.
Шумски фонд и биљни и животињски свет најбоље се
може сагледати кроз Ковиљско-петроварадински рит као
специфичан резерват природе на територији Града, те и
Војводине, а простире се у оквиру неколико општина: Нови
Сад, Петроварадин, Сремски Карловци, Инђија и Тител.
Овај природни резерват је ритски комплекс дуж Дунава и
простире се на 4.840 хектара, а како спада у природна
добра од изузетног значаја, сврстан је у прву категорију
заштите.
Природне шуме резервата чине: врба (бела и бадемаста),
топола и јасен. На овом ритском подручју, највећи део, чак
55,6% резервата, захватају плантаже тополе, које су под
заштитом. Такође су заступљене и угрожене врсте биљака,
као бели и жути локвањ, плава линцура, водени орашак,
четворолисна детелина, мочварни каћунак и друго.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Град са приградским насељима окупља 20% становништва Војводине, што према попису од 2011. године Републичког завода за статистику износи 341.625 становника.
У приградским насељима живи око 24% становништва,
а највећа су Ветерник, са око 18.700 становника, Футог, са
око 18.600 становника и Каћ, са око 11.200 становника.
Нека од приградских насеља су саставни део градске новосадске функционалне целине, док нека од таквих насеља,
као нпр. Футог, имају статус самосталног насеља Града
Новог Сада. То значи да се већина приградских насеља
Града Новог Сада због сталног повећања броја становника, већ и физичко-географски спаја са Градом.
Најважнија приградска насеља која су у окружењу Града
Новог Сада су: Бегеч, Будисава, Буковац, Ветерник, Каћ,
Кисач, Ковиљ, Лединци, Руменка, Стари Лединци,
Степановићево, Футог, Ченеј, Петроварадин и Сремска
Каменица.
Према образовној структури становништва Града
старијег од 15 година, на бази „пописа из 2011. године“,
може се рећи да је на подручју Града око 53% популације
са средњим образовањем, око 20% чини део популације
са високим образовањем, око 7% представља део
популације са вишим образовањем, око 14% представља
део популације са основним образовањем, око 1,5% чини
део популације без школске спреме, а 4,5% чини део
популације са непотпуним основним образовањем.
Такође, у погледу старосне структуре доминира
популација старијег становништва у односу на средње и
млађе становништво.
Однос старог и младог становништва износи ≈71,0, што
је целу Војводину довело у стадијум демографске старости.
Карактеристика новосадског, као и војвођанског подручја
је значајна промена у демографским структурама рурал-
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них простора, што као резултат има „премештање
репродукције становништва“ из сеоских у градске средине.
Регионална анализа продуктивности рада у пољопривреди Града показује да постоје изузетни пољопривредни
ресурси, нарочито у руралном делу, те се становништво
ипак, помало враћа на пољопривредно тле, у жељи да се
пољопривредна производња, као велика база привреде,
поново подигне на некадашњи ниво, и у складу са
модернизацијом и увођењем модерних технологија, као
нпр. у Европи.
Уситњеност поседа и сељачких газдинстава је једна од
карактеристика целокупне пољопривреде (мање од 3hа),
недостатак модерне технологије у пољопривреди такође
говори о чињеници да иако постоје изузетни природни
ресурси, просечни приноси и даље заостају за европским
приносима. У области руралног развоја планира се
управљање заједничком пољопривредном политиком.
Подручје Града Новог Сада има регистрована пољопривредна газдинстава у области сточарске и ратарске
производње, али је и даље присутна карактеристика
уситњености пољопривредне производње, тј. навећи број
пољопривредних газдинстава располаже са свега до 3 или
5hа пољопривредне површине.
1.1.4. Диверсификација руралне економије
Град је одувек био један од најразвијенијих градова
наше државе. Након завршетка периода међународне
изолације и економског ембарга и након санирања
инфраструктуре у грађевинарству (мостови), те у индустрији
и делимично туризму и пољопривреди, новосадска
економија се постепено опоравља, све више пребацујући
тежиште привреде на разноликост других привредних
могућности економског развоја, односно са индустријског
сектора и на терцијарни сектор, а нарочито сектор руралне
еконимије у пољопривреди, туризму и другим секторима.
По облику и величини предузећа, у новосадској привреди доминирају мала и средња предузећа, приватни
предузетници, а у пољопривреди нарочито индивидуална
регистрована пољопривредна газдинства, док су велика
предузећа заступљена у знатно мањој мери.
Из тога произилази да је укупан број привредних
друштава и приватних предузетника на територији Града
Новог Сада са стањем на дан 30.6.2016. године износио
51.480, од чега су 15.888 привредна друштва, а 35.592
приватни предузетници, док је укупан број активних
привредних субјеката, изузимајући од горњег броја обрисане
привредне субјекте, износио 25.689, од чега су активних
привредних друштава 10.729, а активних приватних
предузетника 14.960.
Према правној форми организовања са стањем АПР-а
од 30.6.2016. године постоје расположиви подаци друштава
са ограниченом одговорношћу (ДОО) од 15.188, од чега
друштвених предузећа 42, јавних предузећа 22, задруга са
још 4 задружних савеза 259, акционарских друштава
(заједно са ортачким и командинтним друштвима) 324 и
осталих 53.
Према величини, у структури новосадских предузећа,
мала предузећа захватају удео од чак 96%, средња 3%, а
велика, свега 1%, а према последњим расположивим
подцима АПР-а од 30.6.2016. године, број активних
предузећа је износио 10.729, број новооснованих предузећа
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у периоду 01.1.2016. до 30.6.2016. године је износио 360,
а број обрисаних предузећа из регистра АПР-а износио је
92, док је број активних приватних предузетника износио
14.960, а број укупно обрисаних предузетника износио је
20.632 предузетника, од чега је у 2016. години, у периоду
01.1.2016. до 30.6.2016. године обрисано 526 приватних
предузетника из регистра АПР-а.
Према подацима АПР-а, такође са стањем од 30.6.2016.
године, постоје и други привредни субјекти чији је укупан
број на територији Града износио 3.237, а односио се на
представништва (217), огранке привредних друштава (49),
туристичке агенције (117), удружења (2.580) и посебне
привредне субјекте за аудио, видео, новинско-издавачку
и радио-телевизијску делатност (274).
Стопа запослености на нивоу подручја Града процењена
је на бази индикатора: „броја радно способног становништва“,
узраста од 15 до 65 година - Града и „укупног броја
запослених лица“ у посматраној години, са стањем на дан
31. децембра 2016. године, и износи око 52%.
Стопа незапослености са стањем на дан 31.12.2016.
године за Град, забележена је у износу од приближно 14%
и за 2,3% је нижа у односу на стопу незапослености за
претходну годину, када је износила 16,3%, што указује на
благо смањење незапослености на нивоу Града.
Ради паритета, забележена стопа незапослености за
трећи квартал 2016. године на нивоу Републике Србије је
14,4%.
Индикатор „просечна нето зарада“, тј. зарада без пореза
и доприноса у периоду јануар – децембар 2016. године,
према последњем расположивом податку (годишњи просек)
забележена је у износу од 52.799,00 динара за територију
Града, а реално је знатно нижа, с обзиром на константно
бржи раст тренда кретања цена у односу на тренд зарада,
тј. бележи се константно заостајање раста зарада у односу
на раст цена, док је за ниво Јужнобачке области забележен
износ од 49.360,00 динара, региона Војводине 44.646,00
динара и Републике Србије 46.097,00 динара.
У погледу „извоза“ Града, у периоду јануар–октобар
2016. године (РПК) - према последњем расположивом
податку, забележен је позитиван тренд кретања вредносног
извоза за 1,2% исказаног у доларима (USD) у односу на
исти период претходне године. Од 1.368 предузећа
извозника, највећа су из области нафтне индустрије, али
и из области прехрамбене индустрије и пољопривреде,
што је врло битно.
У погледу „увоза“ Града, вредносно исказаног, дошло
до смањења за око 14% у пеириоду јануар – октобар 2016.
године, у односу на исти период претходне године, а од
2.190 предузећа увозника, главна су из области нафтне
индустрије, али и из области пољоприведе, (увозног
семенског кукуруза и вештачког ђубрива) - (расположиви
подаци РПК) – Регионалне привредне коморе, што је врло
интересантно и на бази чега спољнотрговинска размена
Града Новог Сада са иностранством показује све боље
привредно кретање.
Туристички промет у периоду јануар-децембар 2016.
године је показао раст, од 15,27% у односу на исти период
претходне године, и то: домаћих туриста за 10,27% више,
а страних за 18,68% више, тако да новосадски туризам
има велику перспективу развоја, а Град спада у 3 града
прве категорије туристичког места у Републици Србији.
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Развоју руралног туризма доприносе бројни салаши
смештени у приградским насељима Града, који са својим
аутентичним изгледом враћају туристе у некадашња
времена панонских сеоских насеља. Са тако богатом
туристичком понудом, сеоски туризам добија све већи
значај. Приградска насеља на подручју Града Новог Сада
са својим сеоским туризмом и понудом салаша, јесу: Ченеј,
Ветерник, Бегеч и Каћки атар, док су Петроварадински и
Ковиљски рит проглашени специјалним резерватима
природе, а Сремска Каменица и Петроварадин су надалеко
познати по виноградима.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Подручје Града Новог Сада је смештено на важним
саобраћајним коридорима што обезбеђује разне предности у друмском, железничком и речном саобраћају. Ово
подручје је повезано мрежом магистралних копнених
саобраћајница на правцима: Североисточна и Источна
Европа, према Блиском и Далеком Истоку, и Средња и
Северна Европа, према јадранским лукама.
Кроз сам Град Нови Сад пролази саобраћајни коридор
број 10, који на свом основном правцу Салцбург-Солун
повезује 14 држава, те коридор број 7, или Дунавски коридор, који воденим путем, преко Дунава, повезује земље
западне Европе са Црним морем. Пловним, Малим каналом Нови Сад је повезан са системом канала Дунав-ТисаДунав, који омогућава саобраћајне везе пловним путем,
узводно до Средње Европе и низводно према Црном мору.
Комунална инфраструктура подразумева водоводну
мрежу, канализациону мрежу, електричну мрежу,
телекомуникације и услуге одношења отпада.
На подручју Града Новог Сада водоводна мрежа има
дужину од 837 km, а канализациона мрежа дужину од 694 km.
Када је у питању електрична мрежа, може се рећи да је
електрификацијом покривена целокупна територија Града
Новог Сада са приградским насељима и викенд- зоном.
У погледу телекомуникација, на подручју Града Новог
Сада постоје три мобилна оператера: „Телеком“, „Теленор“ и „Вип“, као и „Телеком-Орион“, те је целокупна
територија Града и приградских насеља обезбеђена фиксном и мобилном телефонијом, поштанским саобраћајем,
приступом интернету и јавним информисањем.
Услуге одношења отпада такође су организоване на
подручју Града Новог Сада и активно се обављају са 33
специјална комунална возила, те се свакодневно празне
корпе за отпатке, са јавних површина (1.299), а истовремено се врши уређивање средишњих тргова и одржавање
зелених површина.
У погледу социјално-здравствене инфраструктуре, на
територији Града Новог Сада постоји пет здравстених установа: Дом здравља „Нови Сад“, Апотека „Нови Сад“, Завод
за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“, Завод за здравстену заштиту студената „Нови Сад“ и Завод за здравстену
заштиту радника „Нови Сад“. Тако, Дом здравља „Нови
Сад“ обавља делатност у 33 објекта на целој територији,
а Апотека „Нови Сад“ обавља делатност у 32 огранка.
Према Уредби о Плану здравстених установа на
територији Града Новог Сада, здравстевне услуге пружају
још и: Клинички центар Војводине, Специјална болница за
реуматске болести Нови Сад, Институт за здравстену
заштиту деце и омладине Војводине – Нови Сад, Институт
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за онкологију Војводине – Сремска Каменица, Клиника за
стоматологију Војводине – Нови Сад, Завод за транфузију
крви Војводине - Нови Сад, Завод за антирабичну заштиту
Нови Сад и Институт за јавно здравље Војводине - Нови
Сад, те се може рећи да је ова инфраструктура прилично
развијена и прилагођена доброј здравстеној заштити.

Показатељи развоја пољопривреде
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Пољопривредна производња на подручју Града у 2016.
години одвијала се на расположивој површини обрадивог
пољопривредног земљишта од 50.000 hа, на којем се на
око 80% површине производе житарице, на око 6,2% поврће,
на око 3,1% воће, док је под осталим усевима око 10,7%
површине. Овом пољопривредном површином располажу
6.293 регистрована пољопривредна газдинстава, од чега
је 4.318 газдинстава на површини до 5 ха, што и даље
указује на уситњеност пољопривредне производње.
Системи за наводњавање и одводњавање, противградне
мреже, све се више изграђују на пољопривредним
површинама.
У државној својини Републике Србије на подручју Града
налази се око 9.500 hа, од чега се у закуп даје приближно
3.100 hа.
1.1.7. Вишегодишњи засади
Повољни климатски и други фактори веома погодују
подизању вишегодишњих засада воћа и винове лозе,
нарочито на сремско-фрушкогорској страни градског
подручја.
У структри укупне воћарске производње доминира гајење
појединих важнијих воћарских култура са вишегодишњим
засадима јабуке, крушке, шљиве и кајсије, што укупно чини
површину од 877 hа.
Такође, врло повољни климатски услови, нарочито на
обронцима Фрушке Горе, постоје и за подизање и гајење
винове лозе. Вишегодишњи засади винове лозе простиру
се на 714 hа, са одабраним квалитетним врстама лозних
калемова, тако да укупна површина под воћем и виновом
лозом износи 1591 hа, те су све подршке у овој области
свакако економски ефикасне.
1.1.8. Сточни фонд
Постоје добри услови за развој сточарства на подручју
Града, имајући у виду расположивост ливада и обрадивих
површина за производњу крмног биља и неопходне сточне
хране, те и добре услове за коришћење и изградњу објеката
за смештај стоке, као и нових начина пласмана финалних
сточарских производа.
У структури сточарства, најразвијеније су подгране:
говедарство, свињарство, овчарство, козарство, коњарство,
живинарство и пчеларство.
Према последњим подацима, у 2016. години број говеда
износио је 5.754; број свиња 87.753; број оваца и коза 7.069;
број коња 405; број живине 635.938 и број пчелињих кошница
14.052.
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На подручју Града постоји 44 фарме за модеран узгој и
смештај стоке, и то: 7 фарми за тов и узгој говеда, 4 фарме
за узгој свиња, затим 6 фарми коза и оваца, 23 живинарске фарме и 4 инкубаторске станице.
У оквиру пчеларства такође постоје услови за
унапређење, раст и развој производње.
На подручју Града у 2016. години број пчелињих друштава је био 13.500, са 426 чланова пчеларских друштава,
а количина производеног меда износила је 190 тона. Од
2014. године „Фрушкогорски липов мед“ је добио ознаку
географског порекла и брендиран је цертификатом.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Пољопривредна газдинства на подручју Града
осавремењују пољопривредну механизацију новим
технологијама, као и објекте за смештај стоке, складиштење
репроматеријала и стајњака, те финалних пољопривредних
производа на бази подршке у пољопривреди, у смислу
нових набавки машина (прикључних и погонских) модерних стаја, као и силоса и подних складишта за житарице и
друге пољопривредне производе.
1.1.10. Радна снага
У структури запослених по секторима делатности, којих
укупно има 19 на подручју Града, у сектору: „Пољопривреда,
шумарство и рибарство“ запослено је 2,5% укупног броја
запослених.
Радна снага у пољопривредним газдинствима најчешће
има сезонски карактер запошљавања, али у новије време
добија и стални карактер запошљавања.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
Према подацима Управе за аграрна плаћања, у 2016.
години структура пољопривредних газдинстава према величини (површини) коришћења пољопривредног земљишта
изгледа овако: преко 100 hа има 26 регистрованих
пољопривредних газдинстава, од 20 до 100 hа има 378
регистрованих пољопривредних газдинстава, од 5 до 20
hа има 1571 регистровано пољопривредно газдинставо и
до 5 hа има 4318 регистрованих пољопривредних газдинстава, што укупно чини 6293 регистрована пољопривредна
газдинства.
Сточарска производња има 1.419 регистрованих
пољопривредних газдинстава на подручју Града од којих
се 241 бави гајењем говеда; 169 РПГ гајењем оваца и коза;
395 РПГ гајењем свиња, 43 РПГ гајењем коња, магараца
и мазги; 237 РПГ гајењем живине; 300 РПГ пчеларством;
9 РПГ узгојем рибе и 25 РПГ гајењем осталих животиња.
Такође, према последњим подацима, у 2016. години
број говеда је износио 5.754; број свиња 87.753; број оваца
и коза 7.069; број коњ: 405; број живин: 635.938 и број
пчелињих кошница 14.052.
1.1.12. Производња пољопривредних производа
Пољопривредна сетвена производња на подручју Града
може се посматрати кроз остварене просечне приносе у
2016. години на подручју Града.
Тако укупно остварени принос најважнијих сетвених
ратарских култура у 2016. години износи: за пшеницу
48.477,0 тона; за јечам 2.496,0 тоне; за кукуруз 181.324,0
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тона; за соју 48.623,2 тоне; за сунцокрет 1.766,4 тона; за
шећерну репу 82.180,0 тона и за уљану репицу 2.279,2
тоне.
У повртарској производњи највећи остварени принос у
тонама остварен је у производњи кромпира, (укупно 39.735,0
тона) и купуса (укупно 48.490,0 тона).
Футошки купус као производ брендиран је цертификатом,
а 60% произодње се извози у земље региона.
У воћарској производњи нарочито се истичу културе:
јабука, крушка, шљива, кајсија, а у виноградарству винова
лоза.
Остварени укупан принос у 2016. години нарочито је
значајан у производњи јабуке, 26.120,0 тона, производњи
шљиве, 840 тона, и брескве 1.360,0 тона.
Када су у питању просечни приноси на подручју Града
у 2016. години,они код двеју најважнијих ратарских култура
износе: пшенице 6,5 тона/hа и кукуруза 11,0 тона/hа.
Код двеју најважнијих повртарских култура на подручју
Града у 2016. години просечни приноси износе: за кромпир
45,0 тона/hа и за купус 65,0 тона/hа.
На основу наведеног, види се да постоје општи услови
за пољопривредну производњу, те и органску пољопривредну
производњу, која се обавља на подручју Града на површини
од 55,88 ха.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника
На подручју Града има 9 регистрованих задружних
организација које активно функционишу, и то: ЗЗ „Жита-
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рице“, ЗЗ „Кисач“, ОЗЗ „Нови Сад“, ЖЗ „Живинарство“,
ОЗЗ „Агрогвозден“, ОЗЗ „Кондор“, ОЗЗ „Ченеј“, ОЗЗ „Каћ“
и ЗЗ „Агроинтерес“, чији је задатак ангажовање на
унапређењу пољопривредне производње.
На подручју Града постоје и удружења пољопривредника,
а то су: Удружење грађана „Еко фармер“ – Ковиљ, Удружење
произвођача и прерађивача футошког купуса „Футошки
купус“ – Футог, Удружење пољопривредника „100П+“ – Нови
Сад, „Удружење пољопривредника Србије“ – Ченеј, „Клуб
пољопривредника“ – Кисач, „Друштво пољопривредника“
– Каћ, Удружење сточара „Дунав“ – Ковиљ и Друштво пчелара „Јован Живановић“ – Нови Сад, која такође доприносе бољој организованости пољопривредне производње
у сектору пољопривреде.
1.1.14. Трансфер знања и информација
На подручју Града информисаност и знање за добро
функционисање система у пољопривреди преноси се
најчешће путем семинара, разних обука, тренинга и слично,
организованих од стране образовних и истраживачких установа. Град, у сарадњи са институцијама у пољопривреди,
научним институцијама „развојним регионалним агенцијама“
и другим релевантним чиниоцима руралног развоја и
пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј
информисаности и трансферу стручних знања крајњим
корисницима, најчешће преко организованих стучних и
саветодавних радионица и семинара. Такође, информисаност се спроводи и путем јавног информисања о актуелностима у пољопривреди.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВA
Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1.

Суфинансирање
камата за пољопривредне кредите

100.2.1

УКУПНО

Планирани буџет
Износ
за текућу годину подстицаја по
без пренетих
јединици мере
обавеза
(апсолутни износ
(у РСД)
у РСД)

2.000.000,00

/

2.000.000.00

/

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
Пренете
кориснику
обавезе
(ако је дефинисан)
(РСД)

8%

/

/

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Максимални износ
Планирани буџет за
Износ подстицаја
подршке по кориснику Пренете
текућу годину без
по кориснику (%)
(ако је дефинисан)
обавезе
пренетих обавеза
(нпр. 30%, 50%, 80%)
(РСД)
(у РСД)

1.

Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних
газдинстава

101

200.000,00

100%

/

/

2.

Управљање ризицима

104

800.000,00

60%

/

/
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Органска производња

2.000.000,00

201.3
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100%

/

/

4.

Подршка младима у
руралним подручјима

303

7.420.000,00

100%

/

/

5.

Економске активности у
смислу додавања вредности
пољопривредним производима, као и увођење и
сертификација система
безбедности и квалитета
хране, органских производа
и производа са ознаком
географског порекла

304

2.000.000,00

100%

/

/

УКУПНО

12.420.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1.

Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди
и руралном развоју

402

Максимални износ
Планирани буџет за
Износ подстицаја
подршке по кориснику Пренете
текућу годину без
по кориснику (%)
(ако је дефинисан)
пренетих обавеза
обавезе
(нпр. 30%, 50%, 80%)
(РСД)
(у РСД))

1.250.000,00

УКУПНО

100%

/

/

1.250.000,00

Тебела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за постицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје

1.6. Циљна група и значај промене која се
очекује за кориснике након примене
Програма
Циљ ових мера је развој и унапређење пољопривредне
производње и руралног развоја на територији Града, кроз
унапређење услова на тржишту кредита које одобравају
банке корисницима кредита намењених подстицају развоја
пољопривреде, односно за примарну пољопривредну
производњу – набавку обртних средстава. Такође, сврха
ових мера је и унапређење руралне економије, оснаживање
и равномеран развој пољопривредних газдинстава и

15.670.000,00
2.000.000,00
12.420.000,00
1.250.000,00

квалитета руралног становништва кроз повећану конкурентност малих пољопривредних произвођача, мотивисање
руралног становништва да активно учествује у друштвеном
животу, развоју заједнице, побољшању животних услова,
као и социјална димензија.
Реализација Програма, односно дефинисане мере,
допринеће:
- повећању продуктивности газдинства
- смањењу производних трошкова
- побољшању конкурентности породичних
пољопривредних газдинстава.
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Надаље, концепт примене мера у области органске и
контролисане производње, заснован је на коришћењу
природних ресурса и регулаторних механизама како би се
заменили потенцијални загађујући импути и осигурала
одржива производња. Агротехничке мере и биолошке
(физичке/хемијске) методе се пажљиво бирају и
уравнотежују, узимајући у обзир заштиту здравља, како
произвођача тако и потрошача, и животне средине, што за
крајњи циљ има:
- производњу квалитетне и здравствено безбедне хране,
- повећање броја призвођача укључених у програм,
- 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,
- уравнотежену биљну и сточарску производњу која уважава природне системе и циклусе, побољшава квалитет земљишта, воде и ваздуха,
- рационално коришћење енергије и природних ресурса:
земље, воде, органских материја и другог,
- производњу различитих пољопривредних производа
уз примену поступака који нису штетни за здравље
људи, биљака, животиња и за животну средину,
- економску одрживост кроз повећање компетитивности, јачања тржишне оријентисаности, већу и
ефикаснију помоћ и подршку произвођачима,
- социјалну одрживост кроз већу одговорност према захтевима потрошача, подстицање производње
квалитетније хране и њене безбедности и равномернији
рурални развој, и
- еколошку одрживост кроз ефикасније усвајање и развој
еколошких и осталих стандарда за добробит заједнице.
Потенцијални корисници мера подршке су физичка или
правна лица са територије Града: носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
организације и институције које се баве органском производњом или које ће се у њу укључити у току 2017. године,
произвођачи који су започели процес контролисане пољопривредне производње, као и произвођачи производа са
ознаком географског порекла.

1.7. Информисање корисника о могућностима
које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја
По усвајању Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Новог Сада за 2017. годину од стране
Скупштине Града, Програм се објављује на званичном сајту
Града. Информисање потенцијалних корисника о мерама
Програма врши се, такође, путем организовања и одржавања
трибина и предавања за локално становништво, путем
локалних медија, штампањем брошура, пословне
галантерије, плаката. Информисање потенцијалних
корисника врши се и непосредним контактом у просторијама
Градске управе за привреду ( у даљем тексту: Градска
управа).
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1.8. Мониторинг и евалуација/надзор
над реализацијом Програма
Градска управа обавља послове на изради предлога
Програма и реализације мера након усвајања од стране
Скупштине Града. Током периода реализације Програма,
мониторинг и евалуацију врши Градска управа за привреду
и Комисија за праћење реализације мера Програма
подршке, као радно тело, коју формира Градоначелник
Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник Града),
на бази годишњег извештаја.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере:
Кредитна подршка - 100.2
100.2.1 Суфинансирање камата за
пољопривредне кредите
2.1.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди
и руралном развој (Сл. гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15
и 101/16) јединице локалне самоуправе могу да утврђују
мере кредитне подршке. Кредитна подршка ће се
реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне
кредите.
Предложена мера ће обезбеђењем повољнијих кредитних услова пољопривредним произвођачима, допринети
бржем развоју и унапређењу пољопривредне производње
и руралног развоја на територији Града, кроз унапређење
услова на тржишту кредита које одобравају банке корисницима кредита намењених подстицају развоја
пољопривреде, односно за примарну пољопривредну
производњу – набавку обртних средстава. Такође, сврха
ових мера је и унапређење руралне економије, оснаживање
и равномеран развој пољопривредних газдинстава кроз
повећану конкурентност малих пољопривредних произвођача. Ова мера је у складу и са националном и са локалном аграрном политиком, односно Старатегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период
2014-2024. године (у даљем тексту: Стратегија). Кредитна
подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне
кредите представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита
код пословних банака и на тај начин се стварају повољни
економски услови за обезбеђење неопходних инпута за
постојећу производњу.
2.1.2. Циљеви мере
Позитиван утицај намењен подстицају пољопривреде
и руралног развоја, и то примарне пољопривредне
производње,
повећања
конкурентности
малих
пољопривредних произвођача, стабилизације дохотка и
прилагођавања тржишним условима.
2.1.3. Веза са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.
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2.1.4. Крајњи корисници

Број 14 – Страна 331.

2.1.12. Административна процедура

Корисници подстицајних средстава могу бити физичка
лица са пребивалиштем на територији Града која имају
регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава са активним
статусом на територији Града Новог Сада.

У циљу реализације утврђених мера кредитне подршке
- Субвенције на име суфинансирања камата за кредитирање
пољопривредне производње – набавку обртних средстава,
опреме и механизације, Градска управа ће објавити јавни
позив банкама, за пословну сарадњу на спровођењу наведене мере.

2.1.5. Економска одрживост

Јавни позив биће објављен на интернет страници Града,
www.novisad.rs, и њиме ће бити утврђени услови и начин
коришћења подстицајних средстава, као и рок до којег
банке треба да поднесу пријаву о прихватању сарадње на
реализацији наведене мере подршке.

Економску одрживост улагања кроз одређену форму
бизнис плана или пројекта подносилац захтева ће
достављати банкама са којима Град склопи Споразум о
кредитирању пољопривредне производње. Град дефинише
намену коришћења кредитних линија и даје сагласност на
намену кредита.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој
мери :
- корисник треба да има регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, са активним статусом
- корисник треба да има пребивалиште и производњу
на територији Града Новог Сада.
2.1.7. Специфични критеријуми
Није предвиђен специфични критеријум.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
100.2.1

Назив инвестиције
Суфинансирање камата за
пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријум селекције
Критеријум селекције се не примењује при реализацији
ове мере, већ се средства одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева, односно одобрених кредитних линија од
стране изабране пословне банке, до утрошка средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за суфинансирање камата за
пољопривредне кредите је 8% од укупне камате код
краткорочних кредита од 12 или 18 месеци (субвенције на
име суфинансирања камата за кредитирање пољопривредне
производње – набавку обртних средстава, опреме и
механизације) преко комерцијалних банака.
2.1.11. Индикатори-показатељи

По добијању пријаве о прихватању услова из Програма
подршке, Градска управа ће са банкама закључити споразум о међусобним правима и обавезама у реализацији
мере подршке – субвенције на име суфинансирања камата
за кредитирање пољопривредне производње – набавку
обртних средстава, опреме и механизације (у даљем тексту: Споразум).
Након закључења Споразума са банкама, Градска управа
ће објавити јавни позив пољопривредним газдинствима са
територије Града за доделу подстицајних средстава на
интернет страници Града, www.novisad.rs. Овим позивом
ће бити утврђени услови, потребна документација и поступак остваривања права на доделу подстицајних средстава.
Након пријема и обраде појединачних захтева Градска
управа подносиоцу захтева за субвенционисање камате
за кредитирање пољопривредне производње – набавку
обртних средстава, опреме и механизације, доставља
обавештење, односно сагласност да може започети поступак тражења кредита код банака које су прихватиле услове
из овог програма, односно са којима је закључен Споразум.
По добијању сагласности, и пошто утврди да подносилац захтева испуњава све услове за добијање кредита у
утврђеном износу, банка ће са подносиоцем захтева
закључити Уговор о кредиту.
Средства предвиђена овом подстицајном мером
одобраваће се према редоследу достављања захтева од
стране банака за исплату обавезујућег дела камате за одобрене кредите по склопљеним уговорима, до утрошка средстава обезбеђених за ову намену.
Захтев за исплату дела камате у висини од 8% за одобрене кредите, а у складу са потписаним Споразумом,
банке су у обавези да доставе Градској управи у року од
10 дана од дана закључења уговора о кредиту, са свом
потребном документацијом (Уговор о кредиту, план отплате
кредита и обрачун камате који се односи на обавезу Градскe
управe).
Градска управа ће средства за субвенције на име
суфинансирања камате на кредите, по одобреним захтевима, пребацивати на рачун банака у року од 30 дана од
дана доставања захтева за пренос средстава, са потребном документацијом.

редни
број

Назив показатеља

Сав ризик одобрења и наплате кредита од регистрованих пољопривредних газдинстава сносе банке.

1.

Број корисника кредитних линија са
суфинасираном каматом

2.

Укупан износ ангажованих средстава

Уколико корисник кредита пре времена отплати остатак главнице кредита, банке ће Граду извршити повраћај
дела унапред плаћене годишње камате за обрачунски
период који није покривен коришћењем кредита.
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Дакле, избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања извршиће се путем јавног позива, као
и избор индивидуалног пољопривредног газдинства.
Програм подршке спроводи Градска управа.
Корисници подстицајних средстава су у обавези да
наменски користе кредит одобрен од стране банака за чију
камату се одобравају субвенције на име суфинансирања
камата на кредите од стране Града, односно Градске управе.
Контролу наменског коришћења средстава вршиће
Комисија коју ће образовати Градоначелник Града.
Уколико се утврди да кредит није наменски искоришћен
или је делимично наменски искоришћен, кредит се проглашава доспелим тако што се целокупна главница и
припадајућа редовна и законска затезна камата за цео
период коришћења кредита наплаћује од корисника кредита, укључујући и цео износ субвенције на име
суфинансирања камате на кредите од стране Града, односно Градске управе, са обрачунатом законском затезном
каматом. После наплате укупног дуга од корисника, банке
преносе на рачун буџета Града укупан износ камате који
је суфинансиран заједно са законском затезном каматом.

2.2. Назив и шифра мере: Управљање
ризицима – 104
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња 104.3
2.2.1. Образложење
Природно-географски ресурси и друштвене карактеристике Града пружају могућност за развој контролисане
производње.
Контролисана производња на подручју Града у складу
је са захтевима потрошача за здравом храном, уз примену
поступака који нису штетни за здравље људи, биљака,
животиња и животну средину. У Републици Србији не постоји
правни оквир којим се дефинише контролисана
пољопривредна производња, али је препознат њен велики
значај и потенцијал.
Ова мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно у складу је са Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за
период 2014-2024. године.
Контролисана пољопривредна производња спада у
добру пољопривредну праксу која обухвата контролу примене заштитних препарата, контролу плодности земљишта,
коришћење нове генерације ђубрива, контролу појаве инсеката, патогена и корова, избор отпорних пољопривредних
култура, контролу квалитета ваздуха и контролу квалитета
земљишта, дакле исхрана биљака мора бити уравнотежена, а плодно земљиште се мора чувати и побољшати.
Већи део обрадивог земљишта је закишељен, што је резултат неконтролисаног коришћења хемијских средстава, а у
Војводини је и заслањен, што сумарно посматрано умањује
производне могућности пољопривреде и истовремено
увећава трошкове производње.
Штете на пољопривредним усевима, вишегодишњим
засадима и другим ресурсима редован су пратилац
пољопривредне производње, посебно због временских
непогода. Штете већег обима превазилазе могућност
санирања од стране произвођача и могу озбиљно да угрозе
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опстанак газдинстава, а тиме и дугорочни одрживи развој
производње. Мали број пољопривредних газдинстава врши
осигурање пољопривредне производње, тако да ће се овом
мером омогућити позитиван ефекат у смислу повећања
броја корисника и прихватања мере као реалне потребе у
односу на микро и макро климатске појаве и друге негативне утицаје на пољопривредну производњу.
2.2.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и
социјални развој руралне средине:
- подизање конкурентности производње и стварање
тржишно одрживог произвођача
- боље коришћење расположивих ресурса
- подизање стандарда живота у руралној средини и
пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава
- повећање површине земљишта под контролисаном
производњом вишегодишњих засада
2.2.3. Везе са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су пољопривредни
произвођачи вишегодишњих засада - физичка лица која су
започела процес контролисане пољопривредне производње
2013, 2014. и 2015. године, као и они који су заинтересовани да започну контролисану пољопривредну производњу.
2.2.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
- да корисник има регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава са активним статусом на територији Града.
2.2.7. Специфични критеријуми
- да корисник има закључен уговор са надлежном
установом о испуњености услова за спровођење
контролисане пољопривредне производње на
пријављеној пољопривредној површини
- да корисник има закључен уговор о осигурању са
осигуравајућом организацијом
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
104.3

Назив инвестиције
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.2.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији
ове мере, с обзиром на то да није предвиђено рангирање
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потенцијалних корисника. Мера се спроводи до утрошка
средстава, према редоследу пристиглих захтева.
2.2.10. Интензитет помоћи
Градска управа финансира инвестицију која се односи
на – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња у износу до 60% вредности премије
осигурања без пореза.
2.2.11. Индикатори – показатељи
редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број пољопривредних произвођача
који се баве контролисаном производњом

2.

Површина пољопривредног земљишта које
испуњава услове за контролисану пољопривредну производњу
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животиња и животну средину. У Републици Србији не постоји
правни оквир којим се дефинише контролисана пољопривредна производња, али је препознат њен велики значај
и потенцијал.
Ова мера је у складу са националном и локалном
аграрном политиком, односно у складу је са Стратегијом.
Контролисана пољопривредна производња спада у
добру пољопривредну праксу која обухвата контролу
примене заштитних препарата, контролу плодности
земљишта, коришћење нове генерације ђубрива, контролу
појаве инсеката, патогена и корова, избор отпорних
пољопривредних култура, контролу квалитета ваздуха и
контролу квалитета земљишта, дакле исхрана биљака мора
бити уравнотежена, а плодно земљиште се мора чувати и
побољшати. Већи део обрадивог земљишта је закишељен,
што је резултат неконтролисаног коришћења хемијских
средстава, а у Војводини је и заслањен, што сумарно
посматрано умањује производне могућности пољопривреде
и истовремено увећава трошкове производње.
Путем реализације ове мере доприноси се унапређењу
производње здравствено безбедне хране.

2.2.12. Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере - Остале мере подршке руралном развоју, Градска управа објавиће јавни
позив пољопривредним произвођачима, и иста се спроводи до утрошка средстава.
Јавни позив биће објављен на интернет страници Града,
www.novisad.rs, и њиме ће бити утврђени услови и начин
коришћења подстицајних средстава, потребна документација
(извод из Регистра, извод из листа непокретности РГЗ Службе за катастар непокретности Нови Сад, не старији
од 6 месеци од дана објављивања јавног позива, или уговор о закупу пољопривредног земљишта, оверена
фотокопија уговора закљученог са надлежном установом/
организацијом о испуњености услова за спровођење контролисане пољопривредне производње на пријављеној
пољопривредној површини, уговор закључен са осигуравајућом организацијом, доказ о уплати премије осигурања), као и рок подношења пријава.
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник Града, а чине је председник и два члана.
Комисија разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке о одабиру пољопривредних произвођача, док
коначну Одлуку о избору доноси Градоначелник.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе
изабраних учесника и Града.

2.3.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и
социјални развој руралне средине:
- подизање конкурентности производње и стварање
тржишно одрживог произвођача
- боље коришћење расположивих ресурса
- подизање стандарда живота у руралној средини и
пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава
- повећање површине земљишта под контролисаном
производњом вишегодишњих засада
2.3.3. Везе са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.
2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су пољопривредни
произвођачи вишегодишњих засада - физичка лица која су
започела процес контролисане пољопривредне производње
2013, 2014, и 2015. године као и они који су заинтересовани да започну контролисану пољопривредну производњу.
2.3.5. Економска одрживост

2.3. Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава – 101

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.

Набавка опреме за заштиту биља за воћарску и
виноградарску производњу на отвореном пољу – 101.3.3.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике

2.3.1. Образложење
Природно-географски ресурси и друштвене карактеристике Града пружају могућност за развој контролисане
производње.
Контролисана производња на подручју Града у складу
је са захтевима потрошача за здравом храном, уз примену
поступака који нису штетни за здравље људи, биљака,

- да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
са активним статусом на територији Града.
2.3.7. Специфични критеријуми
- да корисник има закључен уговор са надлежном
установом о испуњености услова за спровођење
контролисане пољопривредне производње на пријављеној пољопривредној површини.
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
101.3.3

Назив инвестиције
Набавка опреме за заштиту биља за
воћарску и виноградарску производњу
на отвореном пољу

2.3.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији
ове мере, с обзиром на то да није предвиђено рангирање
потенцијалних корисника. Мера се спроводи до утрошка
средстава, према редоследу пристиглих захтева.
2.3.10. Интензитет помоћи
Градска управа финансира инвестицију која се односи
на - набавка опреме за заштиту биља за воћарску и
виноградарску производњу на отвореном пољу у
максималном износу до 100% учешћа по приложеном
рачуну.
2.3.11. Индикатори – показатељи
редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број пољопривредних произвођача који
се баве контролисаном производњом

2.

Површина пољопривредног земљишта које испуњава услове за контролисану пољопривредну
производњу

2.3.12. Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере - Остале мере подршке руралном развоју, Градска управа објавиће јавни
позив пољопривредним произвођачима, и иста се спроводи до утрошка средстава.
Јавни позив биће објављен на интернет страници Града,
www.novisad.rs, и њиме ће бити утврђени услови и начин
коришћења подстицајних средстава, потребна документација
(извод из Регистра, извод из листа непокретности РГЗСлужбе за катастар непокретности Нови Сад не старији од
6 месеци од дана објављивања јавног позива или уговор
о закупу пољопривредног земљишта, оверена фотокопија
уговора закљученог са надлежном установом/организацијом
о испуњености услова за спровођење контролисане
пољопривредне
производње
на
пријављеној
пољопривредној површини, рачун о купљеној опреми), као
и рок подношења пријава.
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник Града, а чине је председник и два члана.
Комисија разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке о одабиру пољопривредних произвођача, док
коначну Одлуку о избору доноси Градоначелник.
Са изабраним пољопривредним произвођачима
закључује се уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе изабраних учесника и Града.

24. март 2017.

2.4. Назив и шифра мере:
Органска производња - 201.3
201.3.1. Садни и семенски материјал дозвољен
за употребу у органској производњи
201.3.2. Контрола и сертификација
201.3.3. Друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера
руралног развоја
2.4.1 Образложење
Имајући у виду природно-географске ресурсе и друштвене карактеристике, Град пружа могућност за развој органске и контролисане производње. Овај вид пољопривреде
може значајно допринети развоју руралних подручја, а тиме
и пољопривреде уопште.
Према подацима из Стратегије, органска биљна
производња најзаступљенија је у Војводини (72%). 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. Током година ова
акција је обухватала све више произвођача и потрошача
и постала је највеће дистрибутивно место органских
производа у Србији.
Град је издвојио средства за инвестиције које ће подржати када је у питању органска пољопривредна производња. До сада, Град је подржавао инвестиције које се
односе на Садни и семенски материјал дозвољен за
употребу у органској производњи и Контролу и сертификацију. Од 2016. године Град подржава органске
пољопривредне произвођаче и путем субвенционисања
неопходне опреме у органској пољопривредној производњи
(мреже за засенчење, траке за наводњавање кап по кап,
фолије за малчирање..).
2.4.2 Циљеви мере
Општи циљеви односе се на одрживо управљање ресурсима и заштиту животне средине, унапређење органске
производње, система контроле, сертификације и надзора
у органској производњи и очување биолошке разноврсности.
Специфични циљеви:
- производња квалитетне и здравствено безбедне хране
- повећање броја произвођача укључених у програм
- повећање површине земљишта под органском
производњом
- рационално коришћење енергије и природних ресурса
- уравнотежена биљна производња која уважава
природне системе и циклусе, побољшава квалитет
земљишта, воде и ваздуха
- социјална одрживост кроз већу одговорност према
захтевима потрошача.
2.4.3 Везе са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.

24. март 2017.
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2.4.4 Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су пољопривредни
произвођачи - физичка лица и удружења пољопривредних
произвођача, који су заинтересовани да започну органску
пољопривредну производњу, као и произвођачи који су
започели процес органске пољопривредне производње
2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. године (произвођачи чија
је производња у периоду конверзије, произвођачи којима
је завршен период конверзије и налазе се у поступку
издавања сертификата, и произвођачи који имају сертификовану биљну производњу).
2.4.5 Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.4.6 Општи критеријуми за кориснике
- да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
са активним статусом на територији Града.
2.4.7. Специфични критеријуми
- да корисник има закључен уговор са овлашћеном контролном организацијом за контролу и сертификацију
органске производње (у периоду конверзије или /и
органском статусу)
- да корисник обавља производњу у складу са прописима којима се уређује органска производња.
2.4.8 Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

201.3.1.

Садни, семенски материјал дозвољен
за употребу у органској производњи

201.3.2.

Контрола и сертификација

201.3.3.

Друге инвестиције које се односе на органску
производњу а део су свих осталих мера
руралног развоја

2.4.9 Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији
ове мере с обзиром на то да није предвиђено рангирање
потенцијалних корисника. Мера се спроводи према редоследу пристиглих захтева, до утрошка средстава.
2.4.10 Интензитет помоћи
Градска управа финансира део мере који се односи на
садни, семенски материјал дозвољен за употребу у органској
производњи, као и део мере који се односи на контролу
земљишта и плодова и сертификацију у максималном
износу до 100%, док део мере који се односи на друге
инвестиције, које се односе на органску производњу а део
су свих осталих мера руралног развоја, у износу до 50%.

Број 14 – Страна 335.

2.4.11 Индикатори – показатељи
редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број пољопривредних произвођача који
се баве органском производњом

2.

Површина пољопривредног земљишта које
испуњава услове за органску пољ. производњу

3.

Површина пољопривредног земљишта на којем
је потребно извршити заштиту и наводњавање
усева

2.4.12 Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере, Градска управа ће
објавити јавни позив пољопривредним произвођачима, и
иста се спроводи до утрошка средстава.
Јавни позив биће објављен на интернет страници Града,
www.novisad.rs, и њиме ће бити утврђени услови, начин
коришћења подстицајних средстава, потребна документација
(извод из Регистра пољопривредних газдинстава, извод
из листа непокретности РГЗ – Службе за катастар непокретности Нови Сад не старији од 6 месеци од дана
објављивања јавног позива или Уговор о закупу
пољопривредног земљишта, закључен уговор са акредитованом сертифи-кационом организацијом о вршењу контроле и сертификације органске производање, докази о
набавци заштитне опреме и опреме за наводњавање), као
и рок за подношења пријава.
Право учешћа на конкурсу имају пољопривредни
произвођачи, удружења пољопривредних произвођача и
установе које имају регистровано пољопривредно газдинство на територији Града Новог Сада и имају закључен
уговор са овлашћеном контролном организацијом за контролу и сертификацију органске производње (у периоду
конверзије или /и органском статусу).
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник, а чине је председник и два члана. Комисија
разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке
о одабиру пољопривредних произвођача, удружења и установа који ће учествовати у пројекту развоја органске
производње, док коначну Одлуку о избору доноси Градоначелник.
Са изабраним пољопривредним произвођачима,
удружењима пољопривредних произвођача и установама
закључује се уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе изабраних учесника и Града.

2.5. Назив и шифра мере: Подршка младима
у руралним подручјима-303
303.1. Почетна помоћ за покретање пословања за младе
пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава.
2.5.1 Образложење
Имајући у виду природно-географске ресурсе и друштвене карактеристике, Град пружа могућност за развој органске производње. Овај вид пољопривреде може значајно
допринети развоју руралних подручја, а тиме и пољопривреде уопште.
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Према подацима из Стратегије, органска биљна
производња најзаступљенија је у Војводини (72%). 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. Током година
ова акција је обухватала све више произвођача и потрошача и постала је највеће дистрибутивно место органских
производа у Србији, а Град је издвојао средства за
инвестиције које су подржавале развој органске
пољопривредне производње.
Ове године Град ће издвојити средства за набавку
опреме, сертификацију, семенски и садни материјал,
едукацију и менторство као почетну помоћ за покретање
пословања за младе пољопривреднике и развој малих
пољопривредних газдинстава на земљишту које ће им Град
без накнаде уступити на коришћење.
2.5.2 Циљеви мере
Општи циљеви односе се на одрживо управљање
ресурсима и заштиту животне средине, унапређење
органске производње, система контроле, сертификације и
надзора у органској производњи и очување биолошке
разноврсности.
Специфични циљеви су производња квалитетне и здравствено безбедне хране, повећање броја младих пољопривредних произвођача, смањење броја младих незапослених лица пољопривредне струке, повећање површине
земљишта под органском производњом, уравнотежена
биљна производња која уважава природне системе и
циклусе, побољшава квалитет земљишта, воде и ваздуха,
социјална одрживост кроз већу одговорност према захтевима потрошача.
2.5.3 Везе са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.

24. март 2017.

- да корисник обавља производњу у складу са прописима којима се уређује органска производња
- да је корисник незапослен и да спада у старосну групу
- млади
2.5.8 Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

303.1.

Почетна помоћ за покретање пословања
за младе пољопривреднике и развој
малих пољопривредних газдинстава.

2.5.9 Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији
ове мере, с обзиром на то да није предвиђено рангирање
потенцијалних корисника. Мера се спроводи до утрошка
средстава.
2.5.10 Интензитет помоћи
Градска управа финансира мере које се односе на
набавку опреме, контролу и сертификацију, семенски и
садни материјал, едукацију и менторство као почетну помоћ
за покретање пословања за младе пољопривреднике и
развој малих пољоприцвредних газдинстава на земљишту
које ће им Град уступити без надокнаде, у максималном
износу до 100%.
2.5.11 Индикатори – показатељи
редни
број

Назив показатеља

1.

Број младих пољопривредних произвођача
који су покренули органску пољопривредну
производњу

2.

Површина земљишта на којој је започета
производња

2.5.4 Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су млади
незапослени пољопривредни произвођачи - физичка лица
која су заинтересована да започну органску пољопривредну
производњу и да развијају мала пољопривредна газдинства.

2.5.12 Административна процедура

2.5.5 Економска одрживост

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници
Града, www.novisad.rs, и њиме ће бити утврђени услови,
начин коришћења подстицајних средстава, потребна
документација (извод из Регистра пољопривредних газдинстава, извод из листа непокретности РГЗ – Службе за
катастар непокретности Нови Сад не старији од 6 месеци
од дана објављивања јавног позива или Уговор о закупу
пољопривредног земљишта, закључен уговор са акредитованом сертификационом организацијом о вршењу контроле и сертификације органске производање, докази о
набавци заштитне опреме и опреме за наводњавање), као
и рок за подношења пријава.

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.5.6 Општи критеријуми за кориснике
- да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
са активним статусом на територији Града.
2.5.7 Специфични критеријуми
- да корисник има закључен уговор са овлашћеном контролном организацијом за контролу и сертификацију
органске производње (у периоду конверзије или /и
органском статусу)

У циљу реализације утврђене мере, Градска управа ће
објавити јавни позив младим незапосленим пољопривредним
произвођачима, а иста се спроводи до утрошка средстава.

Право учешћа на конкурсу имају првенствено млади
незапослени пољопривредни произвођачи, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији Града
Новог Сада.

24. март 2017.
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Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник, а чине је председник и два члана. Комисија
разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке
о одабиру младих незапослених пољопривредних произвођача, док коначну Одлуку о избору доноси Градоначелник.
Са изабраним младим пољопривредним произвођачима,
закључује се уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе изабраних учесника и Града.

2.6. Назив и шифра мере: Економске активности
у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета
хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла-304
304.2 Подршка за заштиту географског порекла производа
2.6.1 Образложење
Заштита ознаке географског порекла има за циљ да се
заштите квалитет и карактеристике производа са специфичног географског поднебља, а који су резултат специфичних природних и људских фактора, начин производње,
припреме и прераде производа, примењених у строго дефинисаном географском подручју. Утицај специфичног географског поднебља и традиоционалних поступака који се
примењују у процесу производње ових производа и квалитет чине ове производе другачијим у односу на сродне.
Град већ има своја два препознатљива бренда, и то Футошки
свежи и кисели купус и Фрушкогорски липов мед, као једини
монофлорни мед у Европи.
Ознака географског порекла може да буде, и најчешће
јесте, значајно маркентишко средство које свом кориснику
гарантује предност у односу на конкуренцију у привредној
утакмици. Производ означен ознаком географског порекла
(а посебно именом порекла), потрошачи доживљавају као
производ посебних квалитета, које други производи те
врсте не поседују.
Очување оваквих производа и њихова заштита од великог су националног интереса, а што је Град и препознао.
2.6.2 Циљеви мере
Општи циљ је обезбеђивање препознатљивости
заштићеног производа на тржишту и директне везе
производа са одређеним географским подручјем, која му
даје додатну вредност.
Специфични циљ је могућност да производ постигне
вишу цену и бољу позицију на домаћем и међународном
тржишту.
2.6.3 Везе са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.
2.6.4 Крајњи корисници
Физичка или правна лица, овлашћени корисници ознака
географског порекла пољопривредних производа са
територије Града.

Број 14 – Страна 337.

2.6.5 Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.6.6 Општи критеријуми за кориснике
- да корисник (физичко лице) има регистровано
пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом
на територији Града.
- да корисник (правно лице) буде регистован у АПР-у
са активним статусом на територији Града
2.6.7 Специфични критеријуми
- да корисник има закључен уговор са акредитованом
сертификационом организацијом о вршењу контроле
и сертификације производа са ознаком географског
порекла.
2.6.8 Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
304.2

Назив инвестиције
Подршка за заштиту географског
порекла производа

2.6.9 Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији
ове мере, с обзиром на то да није предвиђено рангирање
потенцијалних корисника. Мера се спроводи до утрошка
средстава.
2.6.10 Интензитет помоћи
Градска управа финансира предвиђену меру до 100%
учешћа, а по приложеном рачуну овлашћене сертификационе организације.
2.6.11 Индикатори – показатељи
редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број пољопривредних
произвођача који се бави производњом
производа са ознаком географског
порекла

2.

Укупна количина производа са ознаком
географског порекла

2.6.12 Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, Градска управа
објавиће јавни позив пољопривредним произвођачима, а
иста се спроводи до утрошка средстава.
Јавни позив биће објављен на интернет страници Града,
www.novisad.rs, и њиме ће бити утврђени услови, начин
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коришћења подстицајних средстава, потребна конкурсна
документација, као и рок за подношење пријава.
Право учешћа на конкурсу имају искључиво овлашћени
корисници ознака географског порекла пољопривредних
производа са територије Града.
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник, а чине је председник и два члана. Комисија
разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке
о избору овлашћених корисника ознаке географског порекла,
док коначну одлуку о избору доноси Градоначелник.
Са изабраним овлашћеним корисницима ознаке географског порекла закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних учесника и Града.

24. март 2017.

јесу пољопривредни произвођачи органске и контролисане
пољопривредне производње, као и овлашћени корисници
ознаке географског порекла.
2.7.5 Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис
план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.7.6 Општи критеријуми за корисника
За инвестицију информативне активности: сајмови,
изложбе, манифестације, студијска путовања корисник
мора:
- да има регистровано пољопривредно газдинство.

2.7. Назив и шифра мере: Подстицаји за
промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју – 402
402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе,
манифестације, студијска путовања.
2.7.1

Образложење

Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја
захтева да буде заснован на праћењу нових технологија,
стручном усавршавању и едукацији. Пољопривредни
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да
самостално, без икакве стручне помоћи, примењују
иновације у производњи. Ова мера је у складу са
националном Стратегијом, односно са постављеним
националним и локалним приоритетима.
Стицања нових знања на студијским путовањима, посетама сајмовима, изложбама и манифестацијама биће усмерена на потенцијалне произвођаче, како би се подигла
свест и унапредило знање из области пољопривреде,
извршила селекција и евиденција произвођача, организација
и институција из области пољопривреде које ће приступити пројекту органске и контролисане пољопривредне
производње, затим на постојеће произвођаче из области
органске и контролисане производње, као и на
пољопривредне произвођаче - овлашћене кориснике ознаке
географског порекла.
Резултате информативних активности пољопривредни
произвођачи ће користити за даљи рурални развој на
подручју Града.

2.7.7 Специфични критеријуми
Корисници средстава за информативне активности:
сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања треба
да закључен имају са Градом Уговор о међусобним правима
и обавезама на реализацији мере за унапређење развоја
органске пољопривредне производње на територији Града
Новог Сада за 2017. годину.
2.7.8 Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
402.1.

Назив инвестиције
Информативне активности : сајмови,
изложбе, манифестације, студијска
путовања.

2.7.9 Критеријуми селекције
За меру Информативне активности : сајмови, изложбе,
манифестације, студијска путовања критеријум је закључен
Уговор са Градом Новим Садом, као и поседовање
Сертификата о стручном оспособљавању.
2.7.10 Интензитет помоћи
Градска управа део мере која се односи на спровођење
информативних активности финансира до 100%.
2.7.11 Индикатори – показатељи

2.7.2. Циљеви мере
Мера треба да допринесе развоју пољопривреде,
одрживом развоју, побољшању биодиверзитета.
Специфични циљеви предвиђене мере односе се на
повећање стручног знања и вештина пољопривредних
произвођача, примену нових технологија и знања, јачање
капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и
мотивисаности за образовање.
2.7.3 Веза са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.
2.7.4 Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава инвестиције Информативне
активности (сајмови, манифестације, студијска путовања)

редни
број

Назив показатеља

1.

Број произвођача који су учествовали у
студијским посетама, сајмовима, изложбама и
манифестацијама

2.

Број штампаних примерака промо-материјала

3.

Број студијских посета и учешћа на сајмовима

2.6.12 Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере Подстицаји за
промотивне активности у пољопривреди руралном развоју,
Градска управа спроводи поступак јавне набавке у складу
са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број
124/12).

24. март 2017.
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Градска управа на основу добијене сагласности од
стране Градоначелника Града доноси Одлуку о покретању
поступка јавне набавке, као и Решење о образовању
Комисије која ће разматрати конкурсну документацију, односно пристигле понуде. Потом, Градска управа објављује
Позив за упућивање понуда, које ће Комисија проценити,
након чега доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача
са којим се закључује Уговор о међусобним правима и обавезама.

Објављивање програма
Овај програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији Града
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Новог Сада за 2017. годину објавити у „Службеном листу
Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-76/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Табела: Идентификациона карта и општи подаци и показатељи
Вредност, опис
показатеља

Назив показатеља

Извор податка, година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

АПВ

Устав РС

Регион

Војводина-Северна Србија

рзс*

Област

Јужнобачки округ

рзс*

Град или општина

Град Нови Сад

рзс*

Површина

702,7 km²

рзс*

Број насеља

15

рзс*

Број катастарских општина

18

рзс*

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

4 (сремска села)

Правилник

Број становника

341.625

рзс**2011.

Број домаћинстава

128.876

рзс*2012.

Густина насељености (број становника / површина, км²)

480 ст/km²

2012.

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 –
100)

0,83%

рзс**2011-2012.

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

0,83%

рзс**2011-2012.

Учешће становништва млађег од 15 година (%)

≈39%

рзс**2011.

Учешће становништва старијег од 65 година (%)

≈20%

рзс** 2011.

Просечна старост

40,1 година

рзс* 2013.

Индекс старења

105

рзс* 2013.

Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)

1,5 % (без школске спреме)
4,5% (са непотпуним
основним образовањем)

рзс* 2011-2012.

Основно образовање(%)

14 %

рзс* 2011-2012.

Средње образовање (%)

53 %

рзс* 2011-2012.

Више и високо образовање (%)

7 % (више образовање) и
20% (високо образовање)

рзс* 2011-2012.

Демографски показатељи
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2,5 %

процена
2015-2016.

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Равничарски (са бачке
стране) и брежуљкастобрдски са (сремске стране)

Интерни
2015-2016.

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа

Алувијалне терасе, лесне
заравни и инундационе
равни класа (II-V)

интерни
2015-2016.

Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)

Умереноконтинентална и
континентална

Интерни
2015-део 2016.

Просечна количина падавина

770,07 mm

Интерни Реп.хидро.-метеор.
завод „Римски шанчеви“
за 2016.

Средња годишња температура (ºC)

16ºC

интерни
2015-2016. (сајт ГНС)

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Река Дунав-канал ДТД
и Мали бачки канал,
рукавци, меандри,
подземне воде, мочваре

интерни
2015-2016.

Површина под шумом (ha)

4.840 ha
55-60% углавном су шуме
тополе, те врбе и јасена

рзс* интерни
2015-2016. Мин.шумарс.

Учешће површина под шумом у укупној површини
АП/ЈЛС (%)

≈4% (3,98%)

рзс* 2015-2016. Мин.
шумарс.

Пошумљене површине у претходној години (ha)

≈18 ha

рзс* 2015-2016. Мин.
шумарс.

Посечена дрвна маса (m³)

24.543m³

рзс*2015-2016. Мин.
шумарс.

Укупан број пољопривредних газдинстава:

6.837

Пољ.станица Н.Сад на
бази Управе за трезор од
31.12.2016.

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

6.837 РПГ

Пољ.станица Н.Сад на
бази Управе за трезор од
31.12.2016.

- породична пољопривредна газдинства (%)

≈98 % (6.680) РПГ

Пољ.станица Н.Сад на
бази Управе за трезор од
31.12.2016.

- правна лица и предузетници (%)

≈2 % (157) РПГ

Пољ.станица Н.Сад на
бази Управе за трезор од
31.12.2016.

Коришћено пољопривредно земљиште КПЗ-(ha)

50.176ha

Интерни Год. прог. за 2016.

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

71%

Интерни 2015-2016

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало (ha, %)

Оранице:79%=40.500ha,
баште: 3%=1,575, ha
≈воћњаци: 3%=1.591ha,
остало: 15%=7.510ha
∑51.176 ha

Интерни -год.програм за
2016.г.

Природни услови

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса

24. март 2017.
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Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало
(ha, %)

Жита: 79%=40.500ha,
Поврће:3%=1.575ha
Интерни ≈Воће:3%=1.591ha,
Пољ.станица НС и год.
≈Остали усеви:15%=7.510 ha програм за 2016.г.
∑51.176ha

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

6,93ha

РЗС из пописа
2012-2014.

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha)

56.900ha извор (РГЗ-СКН)

Интерни (РГЗ СКН)
2015-2016.

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

Видови удруживања су
земљорадничке задруге и
удружења пољопривредника

Интерни
2015-2016.
рзс*** и интерни
2015- 2016.

Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)

ДТД каналска мрежа за
одводњавање

интерни
2015-2016.

Наводњавана површина КПЗ (ha)

Физичка лица ≈ 3.500ha
Правна лица: 1.500ha
∑ 5.000 ha

рзс*** интерни 2015-2016.

Површина пољ.земљишта у државној својини на
територији
(ha – Града НС)

8.452ha

Интерни-год.пр. за 2016.

Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје
у закуп: (ha)

2.439ha

Интерни-год.прог.за 2016.г.

- физичка лица (%)
- правна лица (%)

98,4%
1,6%

Интерни-Пољ.стан. НС и
год. прог.за 2016.г.

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

говеда:5.754,
свиње: 87.753,
овце и козе= ∑7.069,
коњи: 405,
живина: 635.938,
кошнице пчела: 14.052

Управа за аграрна
плаћања 2016.г.

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

трактори: 4.348,
комбајни: 415,
прик.маш. 25.172

Пољ.станица Н.Сад
-2016.г.

Пољопривредни објекти

15.519

рзс***
2015-2016.г.

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

хладњаче: 15,
сушаре: 6,
стакленици 3, пластеници
30 према бр.пољ.
газдинстава

Пољ.станица Н.Сад
- 2016.г.

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту
биља (ha, број ПГ)

50.176 ha
6.837 РПГ,
1.500 ha (односи се на
правна лица)

Интерни -Пољ.станица НС
на бази Управе за трезор
од 31.12.2016.г.

Чланови газдинства и стално запослени на газдинству:
(број)

Не постоји податак

рзс***

(на породичном ПГ : на газдинству правног лица /
предузетника)

-број носилаца газдинстава
на породичном
РПГ:6.680(≈98%)
Пољ.станица НС на бази
-број носилаца газдинстава
Управе за трезор од
код правних лица/
31.12.2016.г.
предузетника
РПГ 157 (≈2%) (процена –
на 1.500 ha)
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Годишње радне јединице (број)

8 сати дневно и 156 дана
(процена)

РЗС и Пољ.стан.НС са
проценом за 2015-2016.

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)

ЗЗ=9
Удруж.пољоп.=8

Интерни
за 2015–2016.

- биљна производња (t)

кукуруз:181.324
пшеница 48.477
јечам: 2.496
соја: 48.623
сунцокрет: 1.766
шећ.репа: 82.180
уљана репица: 2.279
поврће: 172.247
воће: 36.439

Пољ.стан.НС за 2016.г.

- сточарска производња (т, лит., ком.)

говеда: произ.на 7 фарми
свиње: на 4 фарме
козе и овце: на 6 фарми
живин. фарме: 23.
инкубаторске станице:
на 4 фарме
Укупно фарми= 44

Ветер.станица Нови Сад за
2016.г.

Дужина путева (km)

Савремени
коловози=380,59 km

КЛЕР и надлежни град.
органи за грађ.земљиште
2015-2016.г.

Поште и телефонски претплатници (број)

поште:51,
-за број телеф.
претплатника не постоји
податак

РЗС и интерни 2015-2016.г.

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

Домаћинства:
141.000
(дуж.водовод.мреже:
837 km)

РЗС и интерни ЈКП
„Водовод и канализација“
2015-2016.г.

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

Домаћинства: 125.000
(дужина канал.мреже:694
km)

РЗС и интерни ЈКП
„Водовод и канализација“
2015-2016.г.

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m³)

Процена у милионима
m³=16 милиона m³

РЗС и интерни ЈКП
„Водовод и канализација“
2015-2016.г.

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m³)

Овде још не постоји
технологија за
пречишћавање воде

РЗС и интерни ЈКП
„Водовод и канализација“
2015-2016.г.

100% територије ГНС је
покривено електричном
мрежом-уже подручје
града, приградска насеља
и викенд зона

Интерни
2015-2016. на основу
прикупљ.пода-така

Производња пољопривредних производа:
(количина – у тонама)

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

24. март 2017.
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Социјална инфраструктура
а) Државни сектор- обр.
објекти:
основне школе=38,
средње школе=16,
предшколско обр.“Радосно
детињство“=1,
државни вртићи=69
(у склопу су предшколског
обр.)
∑ држав.сект. 124
Објекти образовне инфраструктуре (број)

б) приватни сектор-обр.
објекти:
основне школе=4,
средње школе=13,
приватни вртићи=34,
∑ приватни.сект. 51
∑укупно државни и
приватни обр. сектор= 192
ц) у оквиру високог
образовања постоји 10
државних факултета и 7
факултета у приватном
сектору

Прикупљени подаци од
Просветне инспекције ГНС
за 2016.г. и део података
од Секретаријата за науку
АПВ у 2016.г.

Број становника на једног лекара

Процена: 224 ст.на једног
лекара

РЗС и интерни - Управа за
здравство ГНС за 2016.

Број корисника социјалне заштите

12.100 – податак Центра за
социјални рад ГНС

РЗС и интерниЦентар за соц.рад за 2016.

Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

1.595

РЗС
2015- 2016.

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности (број)

-Газдинства се баве
пољопривредном и не
обављају друге
профитабилне активности

РЗС и
интерни податак 20152016.

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)

Број туриста: 174.489
Од тога: домаћи туристи
67.808 и страни: 106.681
бр.ноћења: 360.578
просечан бр.ноћења
туриста-домаћих 1,75
-страних:2,26
Просечан укупан бр.
ноћења: 2,01

РЗС - 2016.г.

Трансфер знања и информација

Постоји присуство РПГ
саветовањима,
предавањима, семинарима
и радионицама

Интерни 2016.

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да / не)

да

Интерни 2016.

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем број

Постоји присуство РПГ на
саветодавним семинарима,
ПССС 2016.
предавањима и
радионицама

Диверзификација руралне економије
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 24. став 1. тачка 55. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XVII седници од 2017. године, доноси

ИЗМЕНУ
ПЛАНА ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2017. ГОДИНИ
I
У Плану одржавања седница Скупштине Града Новог
Сада у 2017. години („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 82/16 и 3/17) у тачки II трећа алинеја брише се.
II
Измену Плана одржавања седница Скупштине Града
Новог Сада у 2017. години објавити у „Службеном листу
Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-521/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

196
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-508/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог
Сада, на XVII седници од 23. марта 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
I. МИЛОШ ЋУРЧИЋ, дипломирани правник, именује се
за директора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на
период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“,
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града
Новог Сада www.skupstinans.rs.

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, садржан је у
члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за
спровођење конкурса за избор директора („Службени лист
Града Новог Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење
конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за
избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, број:
020-85/2017-I од 26. јануара 2017. године, који је објављен
у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 7/2017 од
31. јануара 2017. године, дневном листу „Дневник“ од 1.
фебруара 2017. године и на интернет страници Скупштине
Града Новог Сада.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању
одлуке o организовању радне организације „Стан“ из Новог
Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени
лист Града Новог Сада“, број 47/16 ) и Статутом Jавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад од 25.октобра 2016. године
утврђено је да за директора може бити именовано лице
које испуњава следеће услове:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe,
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму
oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским
студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa,
спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa
пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из
тaчкe 2. услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора „Стан“ Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa
му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну
пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe
шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
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- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj
устaнoви,

Број 14 – Страна 345.

комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад.

- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
- oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
- oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
-зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да
је на Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, благовремено поднета једна пријава.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на V седници одржаној 6. марта 2017.
године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак за избор директора
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора „Стан“ Нови Сад, и то:
1. Милош Ћурчић, дипломирани правник, пријава број:
214/2017-I од 24. фебруара 2017. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је, примењујући Мерила за именовање директора јавног
предузећа, спровела изборни поступак у коме је извршила
оцену стручне оспособљености, знања и вештина, кандидата са Списка кандидата, и то увидом у поднету
документацију и усменим разговором на основу кога је
ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне
вештине и способности за руковођење Јавним предузећем,
са освртом на карактеристике личности, способности за
тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање стручног знања из делатности Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на VII седници одржаној 14. марта 2017. године, утврдила
резултат за кандидата, те је на основу члана 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“
Нови Сад, број: 292/2017-I од 14. марта 2017. године, на
коју је уврстила кандидата, који је, у складу са задатим
параметрима утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове за избор директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад.
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор
директора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора „Стан“ Нови Сад, број: 293/2017-I од
14. марта 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на период од
четири године именује Милош Ћурчић, дипломирани правник, као једини и самим тим најбоље рангирани кандидат,
који ће компетентно обављати дужности директора Јавног

Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Ћурчић Милошу
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

197
На основу члана 44а став 2 тачка 1 Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XVII седници од 23. марта
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
I
ГОРАН ИЛИЋ се разрешава дужности члана Управног
одбора Позоришта младих, Нови Сад, пре истека мандата,
на лични захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-20-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 41 став 3 Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина
Града Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
I
НЕМАЊА ИСАКОВ се именује за члана Управног одбора
Позоришта младих, Нови Сад.

346. страна – Број 14
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
СА ДОМОМ УЧЕНИКА, ФУТОГ

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-21-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

199
На основу члана 53 став 2 и члана 55 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 24. тачка 29.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ
АТИЛА“, НОВИ САД
I
ДАНИЈЕЛА ПУХАЧА се разрешава дужности чланице
Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад,
представнице јединице локалне самоуправе, пре истека
мандата, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-22-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

200
На основу члана 53 став 2 и члана 55 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 24. тачка 29.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године,
доноси

24. март 2017.

I
ЉУБОМИР СТАНИШИЋ се разрешава дужности члана
Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика,
Футог, представника јединице локалне самоуправе, пре
истека мандата, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-23-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

201
На основу члана 53 став 2 и члана 55 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 24. тачка 29.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА
ЈАКШИЋ“, КАЋ
I
МИЛАНКА ГОЛИЋ се разрешава дужности чланице
Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ,
представнице запослених, пре истека мандата, на лични
захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-24-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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Број 14 – Страна 347.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УЗ:
–

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК

–

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У
НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8550/1 КО НОВИ САД I)

348. страна – Број 14
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24. март 2017.
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Број 14 – Страна 349.
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24. март 2017.
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Број 14 – Страна 351.

352. страна – Број 14
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

191

Скупштина
192
182
183
184
185

186

187

188

189

190

Извештај Заштитника грађана Града
Новог Сада за 2016. годину

297

Одлука о усвајању Европске повеље о
родној равноправности на локалном нивоу

311

Одлука о равноправности полова Града
Новог Сада
Одлука о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној
својини Града Новог Сада
Одлука о одређивању органа надлежног
за одлучивање о располагању покретним
стварима у јавној својини Града Новог
Сада

193
312

194
313

195
315
196

Одлука о поверавању послова вршења
инжењерских делатности ЈКП „Информатика“ Нови Сад

317

Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име
накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75

318

Одлука о изменамa и допунама Плана
генералне регулације насељеног места
Ветерник
Одлука о изради измена и допуна Плана
генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I), са Решењем о неприступању изради стратешке
процене утицаја одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације на
животну средину

197
198
319
199

200

201
320

Предмет

Страна

Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Милици Томић у Новом Саду

322

Одлука о измени Одлуке о конверзији
потраживања Града Новог Сада у удео
Града Новог Сада у капиталу предузећа
за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом
„ДЕС“ ДОО Нови Сад

322

Програм спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња
Тврђава са подграђем у Петроварадину

323

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији Града Новог Сада
за 2017. годину

324

Измена плана одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години

344

Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“
Нови Сад

344

Решење о разрешењу члана Управног
одбора Позоришта младих, Нови Сад

345

Решење о именовању члана Управног
одбора Позоришта младих, Нови Сад

345

Решење о разрешењу чланице Школског
одбора Основне школе „Јожеф Атила“,
Нови Сад

346

Решење о разрешењу члана Школског
одбора Пољопривредне школе са домом
ученика, Футог

346

Решење о разрешењу чланице Школског
одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ

346

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

