
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXVI - Број 54 НОВИ САД, 21. новембар 2017. примерак 80,00 динара

 ГРАД НОВИ САД

Скупштина

931
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – 

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНИХ ОДБОРА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА „ЧЕНЕЈ“ И „БУДИСАВА“

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног 
одбора Месне заједице „Ченеј“  и Месне заједнице „Буди-
сава“ за 3. децембар 2017. године, од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама и статутима месних 
заједница „Ченеј“ и „Будисава“, а изборне радње почињу 
да теку од 17. новембра 2017. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате, за чланове 
Савета и Надзорног одбора Месне заједнице „Ченеј“ и 
Месне заједнице „Будисава“ истиче 27. новембра 2017. 
године, у 15.30 часова.

4. Савети месних заједница именују комисије за 
спровођење избора и опозива, а уколико до 28. новембра 
2017. године не именују комисије, комисије ће образовати 
председник Скупштине Града Новог Сада.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласним таблам месних заједница „Ченеј“ и 
„Будисава“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2017-1176-I 
13. новембар 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р. 

Градско веће

932
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 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) и члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског 
земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 11/15 , 8/16 и 74/16), Градско 
веће Града Новог Сада, на 118. седници од  17. новембра 
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О  
ПРОГРАМУ  ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА  2017. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
2/17, 20/17, 24/17, 26/17-испр. 36/17, 38/17 и 48/17) у 
Програму који је саставни део овог решења у тачки II. 
Програмa отуђења катастарских парцела у својини Града 
Новог Сада, у табели, РБ 16., у делу „НАМЕНА“ речи: 
„породично становање“ замењују се речима „пословно-
стамбени објекат“.

После тачке 28. додају се четири нове тач. 29, 30, 31 и 
32 које гласе:

29. Ул. Максима Горког бр. 
55 127/4 Нови Сад II 5 за доградњу лифта

30. Ново насеље-Ул. Бате 
Бркића

8281/1,
8284/2,

8282/2 и
10500/10

Нови Сад I 344 вишепородично 
становање П+5+Пк

31. угао Бул. цара Лазара 
и Подгоричке улице 3922/20 Нови Сад II 552 комплекс станице за 

снабдевање горивом П

32. Футог – Ул. Јоакима 
Вујића бб 1944/5 Футог 205 породично становање до П+1+Пк
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II. У тачки III. Програма отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта 
и формирање грађевинске парцеле после тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи:

10. Срем. Каменица 
– Ул. Соње Маринковић бр. 13 3984/2 Срем. Каменица 1 породично становање до

П+1+Пк

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-2901/2017-608-II 
17. новембар 2017. године 
НОВИ САД Заменик Градоначелника

       Срђан Кружевић, с.р.

933
На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката 

у којима се обавља угоститељска делатност на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
63/15, 59/16 и 32/17) и члана 106. став 2. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 
седници 118. од 17. новембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Одобрава се другачији завршетак радног времена 

угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића 
од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену 
објеката у којима се обавља угоститељска делатност на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 32/17), тако да за време 
предстојећих новогодишњих и божићних празника и то у 
периоду од 24. новембра до 30. децембра 2017. године, 
од 2. јануара до 12. јануара 2018. године и од 14. јануара 
до 31. јануара 2018. године, угоститељки објекти за исхрану 
и пиће могу да раде радним данима и недељом до 24 сата, 
а петком и суботом до 2 сата наредног дана.

II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте 
који су добили решење о продужењу радног времена у 
складу са тачком 8. Одлуке о радном времену објеката у 
којима се обавља угоститељска делатност на територији 
Града Новог Сада.

III. Ово решење доставити:
 - Градској управи за инспекцијске послове
 - Област комуналне инспекције и
 - Сектор комуналне полиције
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3-529/2017-II 
17. новембар 2017. године 
НОВИ САД                          Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

934
На основу члана 12. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог сада“, број 
7/16), а поводом III Јавног конкурса за доделу средстава 
из буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана на територији 
Града Новог Сада, у области социјалне заштите, за пружање 
услуге рехабилитације и климатског опоравка старијих 
лица, који су од интереса за Град Нови Сад, за 2017. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/17), Градско 
веће Града Новог Сада, на 118. седници од 17. новембра 
2017. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
I. Утврђују се програми удружења грађана за пружање 

услуге рехабилитације и климатског опоравка старијих 
лица, који су од интереса за Град Нови Сад у 2017. години, 
а који доприносе побољшању квалитета живота старијих 
лица, у постојећем систему социјалне заштите, на територији 
Града Новог Сада, за чију реализацију се одобравају сред-
ства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, у укуп-
ном износу од 2.200.000,00 динара и то:

Редни 
број

Назив 
удружења Назив програма Предлог комисије 

за 2017.

1 ПРОГРАМИ ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ГРАД НОВИ САД 2.200.000,00 динара

1
Удружење пен-
зионера Града 
Новог Сада

Рехабилитација и 
климатски опора-
вак старијих лица

2.200.000,00 динара

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
80/16 и 31/17), раздео 15. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, фунција 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-
0003 ПА: Подршка социјално–хуманитарним организа-
цијама, на позицији буџета 459, економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама, извор 
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и 
примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну 
и дечију заштиту за 2017. годину, на позицију 459.01, еко-
номска класификација 4819 – Програми удружења грађана 
од интереса за Град Нови Сад, у износу од 2.200.000,00 
динара.

III. Средства за реализацију програма утврђена овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем 
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника о начину 
и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
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грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V. Закључак објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1550/2017-5-II 
17. новембар 2017. године 
НОВИ САД 

 Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
 

Градоначелник

935
На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади 

за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 
43/11-одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2017. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/17 и 36/17), у тачки 3. под-
тачка „I. Подстицајне, превентивне и санационе програме 
и пројекте“, у ставу 2. алинеја прва, после тачке 33) додаје 
се тачка 34) која гласи:

„34) Пејзажно уређење парка северно од ранжирне ста-
нице и Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду – II 
фаза;“.

Досадашња тачка 34) постаје тачка 35).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:501-2/2017-70-II 
14. новембар 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

936

На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за 
културу, број: X-6-3/17-300 од 6. новембра 2017. године, 
који је достављен Градској управи за финансије, Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада 
за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
80/16 и 31/17), у члану 13. у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, 
у Функцији 820 – Услуге културе, у оквиру Програма 13: 
Развој културе и информисања (шифра:1201), за Програм-
ску активност: Функционисање локалних установа културе 
(шифра:1201-0001), распореде средства у укупном износу 
од 618.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину, а која су одобрена Кул-
турном центру Новог Сада, Уговором о додели федералне 
помоћи, број SRB10017GR0088 од 11. августа 2017. године, 
између Културног центра Новог Сада и Државног 
секретаријата Сједињених Америчких Држава.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Рс“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 
и 99/16), изврши распоређивање средстава из тачке I. овог 
решења у разделу Градске управе за културу, у оквиру 
Главе 12.02 – Установе културе, у Функцији 820 – Услуге 
културе, за Програмску активност: Функционисање локал-
них установа културе (шифра:1201-0001), у оквиру Про-
грама 13: Развој културе и информисања (шифра:1201), у 
извор финасирања 05: „Донације од иностраних земаља“, 
и то на следеће позиције буџета:

-  389, за апропријацију економске класификације 423 
– Услуге по уговору, износ од 125.952,00 динара, 
тако да укупан план средстава из буџета за ову 
апропријацију износи 130.409.786,83 динара и

- 390, за апропријацију економске класификације 424 
– Специјализоване услуге, износ од 492.048,00 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за 
ову апропријацију износи 172.606.585,25 динара.

III. У скалду са тачком II. овог решења, извршити 
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем, 
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2017. годину.

IV. Задужује се Градска управа за културу да, у складу 
са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за културе за 2017. годину, ради укључивања уго-
ворене донације у важећи план слредстава за финансирање 
расхода Културног центра Нови Сад.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије и

- Градској управи за културу.
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:4-67/2017-II 
15. новембар 2017. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

937
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 5. став 2. Одлуке 
о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 80/16 и 31/17), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 80/16 и 31/17) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), Про-
грамску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-
0009), са позиције буџета 296, економска класификација 
499 – Средства резерве, а по финансијском плану при-
хода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2017. годину, са позиције 296.01, одобравају 
се средства Градској управи за грађевинско земљиште и 
инвестиције у укупном износу од:

122.800.000,00 динара
(стодвадесетдвамилионаосамстохиљададинара00/100)

ради обезбеђења недовољно планираних средстава на 
име накнаде штете и судских трошкова камата, новчаних 
казни и других трошкова насталих у току судских поступака 
из надлежности ове управе, као и за реализацију Програма 
одржавања објеката путне привреде за 2017. годину.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 24, глава 24.01 – Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, за функцију 451 – 
Друмски саобраћај, од чега се део средстава у износу од 
55.000.000,00 динара распоређује у оквиру Програма 1: 
Урбанизам и просторно планирање (шифра 1101), за Про-
грамску активност: Управљање грађевинским земљиштем 
(шифра 1101-0003), и то:

-  средства у износу од 40.000.000,00 динара, за 
апропријацију економске класификације 483 – Нов-
чане казне и пенали по решењу судова, на позицију 
буџета 596_1, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 45.000.000,00 
динара и

-  средства у износу од 15.000.000,00 динара, за 
апропријацију економске класификације 485 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа, на позицију буџета 596_2, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 20.000.000,00 динара.

Средства у износу од 15.000.000,00 динара, распоређују 
се за Пројекат: Ликвидација ЈП „Завод за изградњу Града“ 
(шифра 1101-0007), за апропријацију економске класи-
фикације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, 
на позицију буџета 601_1, тако да укупан план средстава 
из буџета за ову апропријацију износи 74.990.000,00 динара.

Преостали износ одобрених средстава из текуће 
буџетске ерезерве из тачке 1. овог решења у висини од 
52.800.000,00 динара, распоређује се за Програмску актив-
ност: Одржавање саобраћајне инфраструктуре (шифра 
0701-0002), у оквиру Програма 7: Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура (шифра 0701), за апро-
пријацију економске класификације 424 – Специјализоване 
услуге, на позицију буџета 595, тако да укупан план сред-
става из буџета за ову апропријацију износи 1.141.902.420,55 
динара.

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор и
- Градској управи за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-21/2017-II 
14. новембар 2017. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

938
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука 
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ ТРГА 
МЛАДЕНАЦА, ПОШТАНСКЕ УЛИЦЕ И 

УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници: Трга младенаца, Поштанске улице и Улице 
Петра Драпшина у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број  С-632/17 од 2. новембра 
2017. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4749/2017 
14. новембар 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

939
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука 
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ 
УЛИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници Железничке улице и Змај Јовине улице у 
Сремској Каменици.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број  С-104/17 од 3. марта 2017. 
године, који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4718/2017 
13. новембар 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

940
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

ЗА БИЦИКЛЕ У ПОШТАНСКОЈ УЛИЦИ У 
НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за бицикле у 
Поштанској улици у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализцију, према саобраћајном 
пројекту број ПС0347 од 1. новембра 2017. године, који је 
израдио Паркинг сервис.

III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигна-
лизације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4753/2017 
15. новембар 2017. године 
НОВИ САД 
  в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

941
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ 

ПАТРИЈАРХА ПАВЛА К. БР. 22 У 
НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Патријарха 
Павла к. бр. 22 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркинг место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-644/17 од 10. новембра 
2017. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигна-
лизације.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4782/2017 
16. новембар 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

942
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У 
ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ К. БР. 16 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској улици 
к. бр. 16 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 

са Саобраћајним пројектом број С-643/17 од 8. новембра 
2017. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигна-
лизације.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4780/2017 
16. новембар 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

943
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ПЕТРА 

ДРАПШИНА К. БР. 22 У НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Петра Драп-
шина к. бр. 22 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-655/17 од 9. новембра 
2017. године који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигна-
лизације.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-4781/2017 
16. новембар 2017. године 
НОВИ САД 
  в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

944
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 
СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА К. БР. 3 У 

НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Станоја 
Станојевића к. бр. 3 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-641/17 од 2. новембра 
2017. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-4751/2017 
14. новембар 2017. године 
НОВИ САД 
  в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

945
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

ЂЕРЂА МОЛНАРА К. БР. 4 У НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђерђа Мол-
нара к. бр. 4 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркинг место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-642/17 од 2. новембра 
2017. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 2017. 
године.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4752/2017 
14. новембар 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

946
Грaдскa упрaвa зa сaoбрaћaj и путeвe Грaдa Нoвoг Сaдa, 

нa oснoву чл. 17, 18. и 19. Oдлукe o aутo-тaкси прeвoзу 
путникa ("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 63/16, 
74/16, 81/16 и 9/17), дoнoси

Р EШ E Њ E
O OДРEЂИВAЊУ ТAКСИ-СТAJAЛИШТA НA 

ТEРИТOРИJИ ГРAДA НOВOГ СAДA

1. Oдрeђуjу сe тaкси-стajaлиштa сa 383 тaкси-мeстa нa 
тeритoриjи Грaдa Нoвoг Сaдa нa слeдeћим лoкaциjaмa:
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Рeдни
брoj Лoкaциja стajaлиштa Брoj мeстa

1. Житни трг 10

2. Улицa Фрушкoгoрскa - купaлиштe "Штрaнд" 13

3. Жeлeзничкa стaницa 30

4. Улицa Mилeнкa Грчићa, испрeд рoбнe кућe 10

5. Булeвaр Joвaнa Дучићa 26

6. Улицa вojвoдe Книћaнинa 4

7. Улицa Фрaњe Штeфaнoвићa, Пeтрoвaрaдин - Блoк VIII 6

8. Улицa Прoтe Mихaлџићa - Пeтрoвaрaдин 4

9. Улицa Хajдук Вeљкoвa - Пoкрajинскa бoлницa 10

10. Улицa Димитриja Tуцoвићa,  JП СПЦ "Вojвoдинa" 18

11. Зoнa рaскрсницe улицa Нaрoднoг фрoнтa и Бaлзaкoвe 15

12. Футoшки пут - Сaтeлитскa пиjaцa 7

13. Tрг Maриje Tрaндaфил 3

14. Улицa Maркa Mиљaнoвa 7

15. Улицa Брaнимирa Ћoсићa - Бeтaниja 5

16. Улицa брaћe Пoпoвић 20

17. Teмeрински пут - кoд фудбaлскoг игрaлиштa 10

18. Улицa Joвaнa Joвaнoвићa Змaja - Срeмскa Кaмeницa 4

19. Булeвaр крaљa Пeтрa I - Дoм здрaвљa 4

20. Улицa Joвaнa Пoпoвићa - aмбулaнтa 7

21. Улицa Симe Шoлaje - Aдицe 5

22. Улицa Сaвскa 4

23. Улицa Фejeш Клaрe 6

24. Срeмскa Кaмeницa - Институт 9

25. Улицa Прeрaдoвићeвa - Пeтрoвaрaдин 8

26. Улицa Ивe Лoлe Рибaрa - Вeтeрник 6

27. Улицa Нoвoсaдскoг сajмa - хoтeл "Пaрк" 25

28. Румeнaчки пут - Нoвo грoбљe 10

29. Пeтрoвaрaдинскa тврђaвa 5

30. Улицa Вojвoђaнскa 16

31. Улицa Душaнa Дaнилoвићa 8

32. Улицa Moдeнe 18

33. Улицa Примoрскa - ширa зoнa рaскрсницe сa Сeнтaндрejским путeм 5

34. Булeвaр Eврoпe 7

35. Улицa Др Симe Mилoшeвићa 6

36. Студeнтски дoм "A" 4

37. Улицa Бaтe Бркићa 7

38. Сeнтaндрejски пут - у зoни прoдajнoг oбjeктa "Унивeрeкспoрт" 10

39. Tрифкoвићeв трг 11

У К У П Н O 383
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2. Нaлaжe сe Jaвнoм кoмунaлнoм прeдузeћу „Пaркинг 
сeрвис“ Нoви Сaд дa изврши усклaђивaњe вeртикaлнe и 
хoризoнтaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и oпрeмaњe 
нeурeђeних тaкси-стajaлиштa aдeквaтнoм пoдлoгoм, у свeму 
прeмa Сaoбрaћajнo-тeхничким услoвимa зa oптимaлнo 
oргaнизoвaњe aутo-тaкси прeвoзa нa тeритoриjи Грaдa 
Нoвoг Сaдa у 2014. гoдини, брoj 8472 oд 20. мaja 2014. 
гoдинe, кoje je изрaдилo Jaвнo прeдузeћe "Зaвoд зa изгрaдњу 
Грaдa" у Нoвoм Сaду.

3. Нaлaжe сe Jaвнoм кoмунaлнoм прeдузeћу „Пaркинг 
сeрвис“ Нoви Сaд дa пoстaвљeнe сaoбрaћajнe знaкe унeсe 
у Кaтaстaр сaoбрaћajнe сигнaлизaциje.

4. Рoк зa изврђeњe oвoг рeшeњa je 20. дeцeмбaр 2017. 
гoдинe.

5. Дoнoшeњeм oвoг рeшeњa прeстaje дa вaжи Рeшeњe 
o oдрeђивaњу тaкси-стajaлиштa нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг 
Сaдa ("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 37/09, 41/10, 
46/11, 5/12 и 12/14).

6. Oвo рeшeњe oбjaвићe сe у "Службeнoм листу Грaдa 
Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-4622/2017 
17. новембар 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Уставни суд

947
Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић 

и судије Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Драгана 
Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Милан 
Марковић, Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан 
Станић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић, др 
Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на 
основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, 
на седници одржаној 19. јула 2017. године, донео је

О Д Л У К У
Утврђује се да одредбе члана 10. Одлуке о јавном пре-

возу путника на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14,  69/14 и 74/16) 
нису у сагласности са Уставом и законом.

О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 
10. Одлуке наведене у изреци. У иницијативи се наводи 
да je оспореним одредбама оснивач Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Град Нови Сад, утврдио 
минимум процеса рада за запослене у том предузећу у 
случају штрајка, а да при томе није затражио мишљење, 
примедбе и предлоге синдиката код послодавца, па их није 

могао ни узети у обзир, што је обавезан по члану 10. став 
3. Закона о штрајку, којим је прописано да је при утврђивању 
минимума процеса рада оснивач обавезан да узме у обзир 
мишљење, примедбе и предлоге синдиката. По оцени 
иницијатора, оспорена Одлука, у делу у којем утврђује 
минимум процеса рада, није у сагласности са законом јер 
је донета на начин и по поступку који није у сагласности са 
чланом 10. став 3. Закона о штрајку, а самим тим није у 
сагласности ни са одредбом члана 195. став 2. Устава 
Републике Србије, којом је утврђено да статути, одлуке и 
сви други општи акти аутономних покрајина и јединица 
локалне самоуправе морају бити сагласни са законом. 

У одговору на наводе иницијативе доносилац оспоре-
ног акта истиче да је правни основ за доношење Одлуке 
садржан у члану 57. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15), којим је 
прописано да јединица локалне самоуправе уређује и 
обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин 
обављања јавног превоза путника који се обавља на 
територији јединице локалне самоуправе и такси превоза, 
те да је чланом 24. тачка 27. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано да Скупштина Града, у складу са зако-
ном, уређује организацију и начин обављања јавног пре-
воза путника који се обавља на територији Града. У одго-
вору се позива и на одредбе чл. 70. и 72. Посебног колек-
тивног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна 
предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 4/15), којима је предвиђена обавеза директора 
да у случају организовања штрајка донесе посебан акт о 
начину обезбеђивања минимума процеса рада за време 
штрајка, као и да се колективним уговором код послодавца 
ближе утврђују посебни услови о остваривању минимума 
процеса рада и других права и обавеза послодавца и запо-
слених за време штрајка. Наводи се и да одредбе о штрајку 
нису прописане само оспореном Одлуком, већ и другим 
актима оснивача, односно послодавца, као и да је оспо-
рена одредба Одлуке у складу са Законом и важећим про-
писима. 

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:

Оспорену Одлуку о јавном превозу путника на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
60/10, 28/14, 69/14 и 74/16) донела је Скупштина Града 
Новог Сада, на основу члана 7. Закона о превозу у друм-
ском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 
61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и члана 24. тачка 27. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08). Оспореним одредбама 
члана 10. Одлуке прописано је: да је ради обезбеђивања 
континуитета у обављању јавног превоза, у случају пре-
кида или поремећаја услед штрајка, Предузеће дужно да 
обезбеди минимум процеса рада уз ангажовање 85%  пре-
возних капацитета (став 1.); да ако Предузеће не обезбеди 
минимум процеса рада из става 1, Градско веће може 
обављање јавног превоза да повери другом правном лицу, 
односно предузетнику, који су регистровани за обављање 
јавног превоза и ако испуњавају услове утврђене законом, 
на терет Предузећа (став 2.); да је Предузеће дужно да 
приликом најављивања штрајка поред одлуке о ступању у 
штрајк и изјаве о начину обезбеђивања минимума процеса 
рада, достави Градској управи и Градском већу и ред вожње 
за време трајања штрајка (став 3.); да ред вожње из става 
3. тог члана оверава Градска управа (став 4.). 
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Поводом оспоравања наведених одредаба, Уставни суд 
најпре констатује да је у току поступка пред Судом Скуп-
штина Града Новог Сада донела Одлуку о изменама Одлуке 
о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 74/16), као и да 
се наведене измене не односе на оспорене одредбе ове 
одлуке. Уставни суд такође констатује да је Народна скуп-
штина донела Закон о превозу путника у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15), који је сту-
пио на снагу 12. августа 2015. године, а примењује се од 
12. фебруара 2017. године, осим: одредаба члана 13, члана 
151, члана 153. став 3, члана 157, члана 169. став 1. тачка 
1) и ст. 2, 4, 5. и 7. које се примењују даном ступања на 
снагу  тог закона;  одредбе члана 166. која се примењује 
даном ступања на снагу тог закона за прекршај установљен 
чланом 169. став 1. тачка 1) и ст. 2, 4, 5. и 7, за прекршаје 
и привредне преступе установљене тим законом у обављању 
такси превоза, за прекршаје и привредне преступе 
установљене Законом о превозу у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 
и 31/11), као и за прекршаје установљене Законом о 
међународном превозу у друмском саобраћају („Службени 
лист СРЈ“, бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/2000 и „Служ-
бени гласник РС“, бр. 101/05-др. закон и 18/10); одредаба 
тог закона којима се уређује такси превоз, инспекцијски 
надзор и казнене одредбе у обављању такси превоза, које 
се примењују по истеку три месеца од дана ступања на 
снагу тог закона. Даном почетка примене тог закона пре-
стали су да важе Закон о превозу у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 
и 31/11), на основу кога је донета оспорена Одлука и Закон 
о међународном превозу у друмском саобраћају („Служ-
бени лист СРЈ“, бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/2000 и 
„Службени гласник РС“, бр. 101/05-др. закон и 18/10), осим 
одредаба којима се уређује превоз ствари у друмском 
саобраћају и казнених одредаба које се односе на превоз 
ствари у друмском саобраћају.

За оцену уставности оспорених одредаба Одлуке, према 
оцени Уставног суда, од значаја су одредбе Устава Репу-
блике Србије којима је утврђено: да запослени имају право 
на штрајк, у складу са законом и колективним уговором, те 
да право на штрајк може бити ограничено само законом, 
сходно природи или врсти делатности (члан 61. ст. 1. и 2.); 
да Република Србија уређује и обезбеђује систем у обла-
сти радних односа, заштите на раду, запошљавања, 
социјалног осигурања и других облика социјалне сигурно-
сти, друге економске и социјалне односе од општег инте-
реса, те да Република Србија уређује и обезбеђује режим 
и безбедност у свим врстама саобраћаја (члан 97. тач. 8. 
и 13.); да статути, одлуке и сви други општи акти аутоном-
них покрајина и јединица локалне самоуправе морају бити 
сагласни са законом (члан 195. став 2.).  

Уставни суд је такође имао у виду и поједине одредбе 
следећих закона:

Законом о штрајку (”Службени лист СРЈ”, број 29/96 и 
”Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон и 103/12 - 
Одлука УС) прописано је: да у делатности од јавног инте-
реса или у делатности чији би прекид рада због природе 
посла могао да угрози живот и здравље људи или да нанесе 
штету великих размера, право на штрајк запослених може 
се остварити ако се испуне и посебни услови утврђени тим 
законом, да делатност од јавног интереса, у смислу тог 
закона, јесте делатност коју обавља послодавац у обла-
сти електропривреде, водопривреде, саобраћаја, информи-

сања (радио и телевизија), ПТТ услуга, комуналних делат-
ности, производње основних прехрамбених производа, 
здравствене и ветеринарске заштите, просвете, друштвене 
бриге о деци и социјалне заштите, да су делатности чији 
би прекид рада по природи посла, у смислу тог закона, 
могао да угрози живот и здравље људи или да нанесе 
штету великих размера – хемијска индустрија, индустрија 
челика и црна и обојена металургија (члан 9. ст. 1. до 3.); 
да запослени који обављају делатности из члана 9. тог 
закона могу почети штрајк ако се обезбеди минимум про-
цеса рада који обезбеђује сигурност људи и имовине или 
је незаменљив услов живота и рада грађана или рада дру-
гог предузећа, односно правног или физичког лица које 
обавља привредну или другу делатност или услугу, да 
минимум процеса рада, у смислу става 1. тог члана, за 
јавне службе и јавна предузећа утврђује оснивач, а за дру-
гог послодавца – директор, при чему се полази од природе 
делатности, степена угрожености живота и здравља људи 
и других околности значајних за остваривање потреба 
грађана, предузећа и других субјеката, да је при утврђивању 
минимума процеса рада у смислу става 2. тог члана осни-
вач, односно директор обавезан да узме у обзир мишљење, 
примедбе и предлоге синдиката, да се начин обезбеђивања 
минимума процеса рада, у смислу ст. 1. и 2. тог члана, 
утврђује општим актом послодавца, у складу са колектив-
ним уговором, да запослене који су дужни да раде за време 
штрајка ради обезбеђивања минимума процеса рада у 
смислу ст. 1. до 3. тог члана, по прибављеном мишљењу 
штрајкачког одбора, директор одређује најдоцније пет дана 
пре почетка штрајка, те да ако се најдоцније пет дана пре 
почетка штрајка не обезбеде услови из ст. 1. до 4. тог члана, 
надлежни државни орган, односно надлежни орган локалне 
самоуправе, до дана одређеног за почетак штрајка, утврдиће 
мере и начин за испуњење тих услова (члан 10. ст. 1. до 
6.); да се у делатностима из члана 9. тог закона штрајк 
најављује послодавцу, оснивачу, надлежном државном 
органу и надлежном органу локалне самоуправе најдоцније 
десет дана пре почетка штрајка, достављањем одлуке о 
ступању у штрајк и изјаве о начину обезбеђивања мини-
мума процеса рада у складу са чланом 10. став 1. тог закона 
(члан 11.).  

Законом о комуналним делатностима („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/11 и 104/16) прописано је: да су комуналне 
делатности у смислу тог закона делатности пружања кому-
налних услуга од значаја за остварење животних потреба 
физичких и правних лица код којих је јединица локалне 
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуи-
тета, као и надзор над њиховим вршењем (члан 2. став 1.); 
да је, између осталих, комунална делатност и градски и 
приградски превоз путника (члан 2. став 3. тачка 5)); да је 
градски и приградски превоз путника,  превоз путника уну-
тар насељених места или између насељених места која 
се налазе на територији јединице локалне самоуправе, 
који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, 
трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом 
и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места 
за укрцавање и искрцавање путника - станица, стајалишта 
и плутајућих објеката за пристајање пловила која врше 
превоз путника у домаћој линијској пловидби и сл. као 
саобраћајних објеката који се користе у тим видовима пре-
воза (члан 3. тачка 5)); да комуналну делатност могу 
обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузет-
ник или други привредни субјект, с тим што комуналну 
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делатност из члана 2. став 3. тачка 5) овог закона, у делу 
који обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
тролејбусима и трамвајима, могу обављати искључиво 
јавна предузећа које оснива јединица локалне самоуправе, 
друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско 
друштво чији је једини власник јавно предузеће, односно 
чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као 
и зависно друштво чији је једини власник то друштво капи-
тала (члан 5.).

Законом о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 68/15) прописано је да 
јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу 
са законом, организацију и начин обављања јавног пре-
воза путника који се обавља на територији јединице локалне 
самоуправе и такси превоза (члан 57.).

Уставни суд је, поред оспорених одредаба Одлуке, имао 
у виду и следеће одредбе Одлуке: да се Одлуком уређују 
услови и начин организовања и обављања јавног превоза 
путника, начин регистрације и овере реда вожње за град-
ски и приградски превоз, као и друга питања од значаја за 
јавни превоз путника, на територији Града Новог Сада, да 
је јавни превоз путника, у смислу те одлуке, градски и при-
градски линијски превоз путника (члан 1. ст. 1. и 2.); да 
послове организовања и обављања јавног превоза обавља 
Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови 
Сад, у складу са законом и том одлуком (члан 2.); да је 
предузеће дужно да обезбеди обављање јавног превоза 
према регистрованом и овереном реду вожње (члан 6.). 

Из наведених одредаба Закона о штрајку произлази да 
запослени у делатности коју обавља послодавац у обла-
сти комуналних услуга могу да остваре право на штрајк 
само ако се испуне и посебни услови утврђени законом, 
то јест ако се обезбеди минимум процеса рада који својим 
актом утврђује оснивач, када је у питању јавна служба и 
јавно предузеће, односно директор, када је у питању други 
послодавац, при чему су и један и други обавезни да узму 
у обзир мишљење, примедбе и предлоге синдиката. Из 
одредаба Закона о комуналним делатностима произлази 
да градски и приградски превоз путника јесте комунална 
делатност, коју могу обављати јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект, уз 
ограничење да превоз путника тролејбусима и трамвајима 
могу обављати искључиво јавно предузеће, друштво с огра-
ниченом одговорношћу и акционарско друштво чији је једини 
власник јавно предузеће, односно чији је једини власник 
јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији 
је једини власник то друштво капитала. У конкретном 
случају, градски и приградски линијски превоз путника 
обавља јавно предузеће. По налажењу Уставног суда, то 
значи да оснивач јавног предузећа, Град Нови Сад, има 
право и дужност да утврди минимум процеса рада у случају 
штрајка, али уз обавезу да претходно затражи и узме у 
обзир мишљење, примедбе и предлоге синдиката. Та оба-
веза није дерогирана ни одредбама члана 57. Закона о 
превозу путника у друмском саобраћају, према којој јединице 
локалне самоуправе уређују и обезбеђују организацију и 
начин обављања јавног превоза путника који се обавља 
на територији јединице локалне самоуправе, у складу са 
законом. То надаље значи да су јединице локалне само-
управе при уређивању организације и начина обављања 
јавног превоза путника који се обавља на територији 
јединице локалне самоуправе везане не само законом који 
уређује превоз путника у друмском саобраћају, већ и дру-

гим законима који обухватају и ту област, укључујући и 
Закон о штрајку. 

Уставни суд констатује да у одговору на наводе из 
иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и 
законитости, доносилац оспореног акта није коментарисао 
наводе иницијатора да у поступку утврђивања минимума 
процеса рада није затражио мишљење, примедбе и пред-
логе синдиката код послодавца, нити је те наводе оповр-
гао. У одговору се само наводе одредбе аката на основу 
којих је Одлука донета, као и одредбе Закона о штрајку, уз 
посебан нагласак на томе да се начин обезбеђивања мини-
мума процеса рада утврђује општим актом послодавца, у 
складу са колективним уговором, те да је Посебним колек-
тивним уговором за јавна комунална предузећа и друга 
јавна предузећа Града Новог Сада предвиђена обавеза 
директора послодавца да донесе посебан акт о начину 
обезбеђивања минимума процеса рада за време штрајка, 
као и да се колективним уговором код послодавца ближе 
утврђују посебни услови о остваривању минимума процеса 
рада и других права и обавеза послодавца и запослених 
за време штрајка. 

На основу садржине одговора, Уставни суд је закључио 
да при утврђивању минимума процеса рада оснивач није 
затражио мишљење, примедбе и предлоге синдиката, па 
их тако није ни могао узети у обзир. По налажењу Устав-
ног суда, неосновани су наводи из одговора доносиоца 
оспореног акта, будући да Закон о штрајку прави јасну раз-
лику у погледу надлежности за утврђивање минимума про-
цеса рада и начина остваривања тог минимума. Минимум 
процеса рада за јавна предузећа утврђује оснивач, по 
прибављању мишљења, примедаба и приговора синди-
ката, док начин обезбеђивања минимума процеса рада 
утврђује општим актом послодавац, у складу са колектив-
ним уговором. 

Имајући у виду све наведено, Уставни суд је оценио да 
оспорена одредба члана 10. став 1. Одлуке, којом је утврђен 
минимум процеса рада за случај штрајка, није у сагласно-
сти са одредбом члана 10. став 3. Закона о штрајку. Ово 
стога што прибављање мишљења, примедаба и предлога 
синдиката на одредбу Одлуке којом се утврђује минимум 
процеса рада представља елемент формалне законито-
сти те одредбе, а формална законитост је предуслов зако-
нитости одредбе општег акта и у материјалноправном 
смислу. У погледу одредаба члана 10. ст. 2, 3. и 4. Одлуке, 
Уставни суд је утврдио да се њима не уређује минимум 
процеса рада у случају штрајка, али да су у правној и 
логичкој вези са одредбом става 1. истог члана и да са 
њом чине целину, те да не могу самостално да опстану у 
правном поретку, па је из тих разлога оценио да ни наве-
дене одредбе Одлуке нису у сагласности са законом.       

Будући да оспорене одредбе Одлуке нису у сагласно-
сти са законом, а да према одредби члана 195. став 2. 
Устава, статути, одлуке и сви други општи акти аутоном-
них покрајина и јединица локалне самоуправе морају бити 
сагласни са законом, Уставни суд је оценио да оспорене 
одредбе нису у сагласности ни са Уставом.

Имајући у виду да се иницијативом оспорава уставност 
и законитост поступка утврђивања минимума процеса рада 
у случају штрајка и да о овом уставноправном питању 
Уставни суд већ има заузет став изнет у Одлуци IУ-38/2008 
од 25. септембра 2008. године („Службени гласник РС“, 
број 104/08), као и да је у претходном поступку правно 
стање потпуно утврђено и да су прикупљени подаци пру-
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жили поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је одлу-
чио без доношења решења о покретању поступка, сагласно 
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-
др.закон и 103/15).   

Полазећи од изложеног, на основу одредаба члана 42а 
став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном 
суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 10. 
Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог 
Сада, наведене у изреци, престају да важе даном 
објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном глас-
нику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-24/2016
26. јули 2017. године
БЕОГРАД

Председник
Весна Илић Прелић, с.р.

948
Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић 

и судије  Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Драгана 
Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Милан 
Марковић, Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан 
Станић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић, др 
Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на 
основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, 
на седници одржаној 19. јула 2017. године, донео је

О Д Л У К У

Утврђује се да одредбе члана 16а Одлуке о уређивању 
и одржавању пијаца („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 28/2000, 4/10 и 13/14) нису у сагласности са Уставом и 
законом.

О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 
16а Одлуке наведене у изреци. 

У иницијативи се наводи да je оспореним одредбама 
оснивач Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, 
Град Нови Сад, утврдио минимум процеса рада за запо-
слене у том предузећу у случају штрајка, а да при томе 
није затражио мишљење, примедбе и предлоге синдиката 
код послодавца, па их није могао ни узети у обзир, што је 
обавезан по члану 10. став 3. Закона о штрајку, којим је 
прописано да је при утврђивању минимума процеса рада 
оснивач обавезан да узме у обзир мишљење, примедбе и 
предлоге синдиката. По оцени иницијатора, оспорена 
Одлука, у делу у којем утврђује минимум процеса рада, 
није у сагласности са законом јер је донета на начин и по 
поступку који није у сагласности са чланом 10. став 3. Закона 
о штрајку, а самим тим није у сагласности ни са одредбом 
члана 195. став 2. Устава Републике Србије, којом је 
утврђено да статути, одлуке и сви други општи акти ауто-

номних покрајина и јединица локалне самоуправе морају 
бити сагласни са законом. 

Доносилац оспореног акта истиче да су паушални наводи 
иницијатора да оснивач  у поступку утврђивања минимума 
процеса рада у случају штрајка није затражио мишљење, 
примедбе и предлоге синдиката код послодавца. У одго-
вору се истиче да је Колективним уговором за Јавно кому-
нално предузеће „Тржница“ Нови Сад који је закључен 
2010. године, као и важећим Колективним уговором за 
Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад који је 
закључен 2015. године, питање минимума процеса рада у 
случају прекида обављања послова на уређивању и 
одржавању пијаца услед штрајка уређено на идентичан 
начин као што је то учињено оспореним одредбама Одлуке, 
те да подносилац иницијативе у току преговора за 
закључење ових колективних уговора није имао примедбе, 
нити другачије предлоге.  

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:

Оспорену Одлуку о уређивању и одржавању пијаца 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/2000, 4/10 и 
13/14)  донела је Скупштина Града Новог Сада, на основу 
члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), којим је било пропи-
сано да Скупштина општине може, као комуналне делат-
ности, одредити и друге делатности од локалног интереса 
и прописати услове и начин њиховог обављања, између 
осталих, и делатност одржавање пијаца и пружање услуга 
на њима  и члана 25. тачка 9. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/99, 1/2000, 
24/2000 и 26/2000). Одлуком се уређују услови и начин 
обављања комуналне делатности уређивања и одржавања 
пијаца и пружања услуга на њима, као и услови и начин 
издавања земљишта на пијацама за одржавање вашара 
(члан 1.), те да послове уређивања и одржавања пијаца, 
који су поверени на управљање јавном комуналном 
предузећу основаном за обављање те комуналне делат-
ности и пружање услуге на њима обавља Предузеће (члан 
2.). Наведеном одлуком уређена је такође подела пијаца, 
услови и начин обављања промета роба, права и обавезе 
предузећа и корисника, као и накнада за коришћење пијачног 
простора. Оспореним одредбама члана 16а Одлуке про-
писано је: да је Предузеће дужно да у случају штрајка обе-
збеди минимум процеса рада и то одржавање санитарно-
хигијенских услова на пијацама и јавним површинама ван 
пијачног простора у ширини тротоара, на начин утврђен 
чланом 16. тачка 6. ове одлуке (којим је уређено шта 
одржавање санитарно-хигијенских услова нарочито обу-
хвата), услове за несметан рад надлежних инспекција и 
других надзорних и контролних органа (став 1. тач. 1. и 2.) 
и да је за обезбеђивање минимума процеса рада из прет-
ходног става овог члана, Предузеће дужно да ангажује 
најмање 70% запослених од укупног броја запослених за 
редовно обављање тих послова (став 2.).

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 47/16) предвиђено је да ово 
јавно предузеће, чији је оснивач Град Нови Сад, обавља 
између осталог, управљање, комунално опремање, 
одржавање и организацију делатности пијаца (члан 6.). 

Законом о штрајку (”Службени лист СРЈ”, број 29/96 и 
”Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон и 103/12 - 
Одлука УС) прописано је: да у делатности од јавног инте-
реса или у делатности чији би прекид рада због природе 
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посла могао да угрози живот и здравље људи или да нанесе 
штету великих размера, право на штрајк запослених може 
се остварити ако се испуне и посебни услови утврђени тим 
законом, да делатност од јавног интереса, у смислу тог 
закона, јесте делатност коју обавља послодавац, између 
осталог, у области комуналних делатности (члан 9. ст. 1. 
и 2.); да запослени који обављају делатности из члана 9. 
тог закона могу почети штрајк ако се обезбеди минимум 
процеса рада који обезбеђује сигурност људи и имовине 
или је незаменљив услов живота и рада грађана или рада 
другог предузећа, односно правног или физичког лица које 
обавља привредну или другу делатност или услугу, да 
минимум процеса рада, у смислу става 1. тог члана, за 
јавне службе и јавна предузећа утврђује оснивач, а за дру-
гог послодавца – директор, при чему се полази од природе 
делатности, степена угрожености живота и здравља људи 
и других околности значајних за остваривање потреба 
грађана, предузећа и других субјеката, да је при утврђивању 
минимума процеса рада у смислу става 2. тог члана осни-
вач, односно директор обавезан да узме у обзир мишљење, 
примедбе и предлоге синдиката, те да се начин 
обезбеђивања минимума процеса рада, у смислу ст. 1. и 
2. тог члана, утврђује општим актом послодавца, у складу 
са колективним уговором (члан 10. ст. 1. до 4.). 

Законом о комуналним делатностима („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/11 и 104/16) прописано је: да су комуналне 
делатности у смислу овог закона, делатности пружања 
комуналних услуга од значаја за остварење животних 
потреба физичких и правних лица код којих је јединица 
локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуи-
тета, као и надзор над њиховим вршењем, те да је кому-
нална делатност, између осталог, и управљање пијацама 
(члан 2. став. 1. и став 3. тачка 9)); да комуналне делатно-
сти из члана 2. став 3. овог закона, између осталог, 
обухватају управљање пијацама које је дефинисано као 
комунално опремање, одржавање и организација делат-
ности на затвореним и отвореним просторима, који су 
намењени за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа (члан 3. став 1. тачка 
9)).

Чланом 101. Колективног уговора за Јавно комунално 
предузеће „Тржница“ Нови Сад, који је закључен 6. фебру-
ара 2015. године, између Јавно комуналног предузећа 
„Тржница“ Нови Сад, Синдиката запослених у комунално-
стамбеној делатности ЈКП „Тржница“ Нови Сад, Независ-
ног синдиката ЈКП „Тржница“ и Градског већа Града Новог 
Сада, минимум просеца рада и шта он нарочито обухвата 
уређени су на исти начин као и оспореним одредбама 
Одлуке, док је чланом 102. овог колективног уговора уређено 
да директор појединачним актом одређује запослене који 
су у обавези да раде током штрајка, те да је запослени 
дужан да обавља послове и извршава налоге утврђене 
овим појединачним актом.

Из одредаба Закона о комуналним делатностима про-
излази да је управљање пијацама комунална делатност, 
која је дефинисана као комунално опремање, одржавање 
и организација делатности на затвореним и отвореним 
просторима, који су намењени за обављање промета 
пољопривредно-прехрамбених и других производа. Из 
одредаба Закона о штрајку произлази да запослени у делат-
ности коју обавља послодавац у области комуналних услуга 
могу да остваре право на штрајк само ако се испуне и 
посебни услови утврђени законом, то јест ако се обезбеди 

минимум процеса рада који својим актом утврђује оснивач, 
када је у питању јавна служба и јавно предузеће, односно 
директор, када је у питању други послодавац, при чему су 
и један и други обавезни да узму у обзир мишљење, при-
медбе и предлоге синдиката. 

У конкретном случају, неспорно је да је доносилац оспо-
рене Одлуке, као оснивач јавног комуналног предузећа 
коме је поверено обављање комуналне делатности 
управљања пијацама, имао право и обавезу да утврди 
минимум процеса рада у случају штрајка, сагласно одредби 
члана 10. став 2. Закона о штрајку. Међутим, из одговора 
доносиоца оспорене Одлуке и достављених докумената, 
Уставни суд је утврдио да доносилац није приликом 
утврђивања минимума процеса рада затражио мишљење, 
примедбе и предлоге синдиката Предузећа, па их тако није 
ни могао узети у обзир. Наиме, Уставни суд је нашао да 
околност да је, сагласно одредби члана 247. Закона о раду 
„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17-Одлука УС), закључен колективни уговор код посло-
давца, јавног комуналног предузећа коме је поверено 
обављање комуналне делатности управљања пијацама, 
те да је истим, између осталог, одређен минимум процеса 
рада на идентичан начин на који је то учињено оспореним 
одредбама и на који представници синдиката нису имали 
примедбе, не ослобађа оснивача обавезе да као једини 
овлашћен за утврђивање минимума процеса рада, прили-
ком доношења одлуке узме у обзир мишљење, примедбе 
и предлоге синдиката. Закон о штрајку прави јасну разлику 
у погледу надлежности за утврђивање минимума процеса 
рада и начина остваривања тог минимума. Mинимум про-
цеса рада за јавна предузећа утврђује оснивач, по 
прибављању мишљења, примедаба и приговора синди-
ката, док начин обезбеђивања минимума процеса рада 
утврђује општим актом послодавац, у складу са колектив-
ним уговором.

Имајући у виду све наведено, као и да прибављање 
мишљења, примедаба и предлога синдиката на одредбе 
Одлуке којима се утврђује минимум процеса рада 
представља елемент формалне законитости тих одредаба, 
а формална законитост је предуслов законитости одре-
даба општег акта и у материјалноправном смислу, Уставни 
суд је оценио да оспоренe одредбе члана 16а Одлуке нису 
у сагласности са одредбом члана 10. став 3. Закона о 
штрајку. 

Будући да оспорене одредбе Одлуке нису у сагласно-
сти са законом, а да према одредби члана 195. став 2. 
Устава Републике Србије, статути, одлуке и сви други општи 
акти аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе 
морају бити сагласни са законом, Уставни суд је оценио 
да оспорене одредбе нису у сагласности ни са Уставом.

Имајући у виду да се иницијативом оспорава уставност 
и законитост поступка утврђивања минимума процеса рада 
у случају штрајка и да о овом уставноправном питању 
Уставни суд већ има заузет став изнет у Одлуци IУ-38/2008 
од 25. септембра 2008. године („Службени гласник РС“, 
број 104/08), као и да је у претходном поступку правно 
стање потпуно утврђено и да су прикупљени подаци пру-
жили поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је одлу-
чио без доношења решења о покретању поступка, сагласно 
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-
др.закон и 103/15).   
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Полазећи од изложеног, на основу одредаба члана 42а 
став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном 
суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 16а 
Одлуке о уређивању и одржавању пијаца, наведене у 
изреци, престају да важе даном објављивања Одлуке Устав-
ног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-122/2016
26. јули 2017. године
Б Е О Г Р А Д 

Председник
Весна Илић Прелић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

931 Одлука о расписивању избора за члано-
 ве савета и надзорних одбора месних 
 заједница „Ченеј“ и „Будисава“ 2251

Градско веће

932 Решење о изменама и допунама  Реше-
 ња о Програму  отуђења грађевинског 
 земљишта за 2017. годину 2251

933 Решење о одобрењу другачијег завр-
 шетка радног времена угоститељских
 објеката за пружање услуга исхране и
 пића од радног времена утврђеног 
 Одлуком о радном времену објеката у
 којима се обавља угоститељска дела-
 тност на територији Града Новог Сада 2252

934 Закључак о утврђивању Програма удру-
 жења грађана за пружање услуге реха-
 билитације и климатског опоравка ста-
 ријих лица који су од интереса за Град
 Нови Сад у 2017. години 2252

Градоначелник

935 Решење о измени и допуни Програма 
 коришћења средстава буџетског фонда 
 за заштиту животне средине за 2017. 
 годину 2253

936 Решење о одобрењу да се у Одлуци о
 буџету Града Новог Сада за 2017. годи-
 ну распореде средства Градској управи 
 за културу 2253

937 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2254

Градска управа за саобраћај и путеве

938 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализције у раскрсници Трга младенаца, 
 Поштанске улице и Улице Петра Драп-
 шина у Новом Саду 2254
939 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализције у раскрсници Железничке 
 улице и Змај Јовине улице у Сремској 
 Каменици 2255
940 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта за бицикле у Поштанској улици у 
 Новом Саду 2255
941 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Булевару Па-
 тријарха Павла к. бр. 22 у Новом Саду 2255
942 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Фрушкогорској 
 улици к. бр. 16 у Новом Саду 2256
943 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Петра
 Драпшина к. бр. 22 у Новом Саду 2256
944 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Станоја 
 Станојевића к. бр. 3 у Новом Саду 2257
945 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Ђерђа 
 Молнара к. бр. 4 у Новом Саду 2257
946 Решење о одређивању такси-стајали-
 шта на територији Града Новог Сада  2257

Уставни суд

947 Одлука Уставног суда број: IУо-24/2016 2259

948 Одлука Уставног суда број: IУо-122/2016 2262


