
На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник

Републике Србије“, бр. 88/11 и 104/16) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада –

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

на ХХХ1У седници од 13. априла 2018. године, доноси
'
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0 ИЗМЕНАМАИ ДОПУНИОДЛУКЕО ОБАВЊАЊУКОМУНАЛНЕДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊЕЈАВНИХЗЕЛЕШХПОВРШИНА

Члан 1.

У Одлуци о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/ 14, 28/ 14, 63/14 и 74/16) у члану 9. став 2. мења

се и гласи:

„Предузеће доноси програм из става 1. овог члана најкасније до 20. јануара за текућу

годину, уз сагласност Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).“

Члан 2.

У члану 19. став 2. мења се и гласи:

„Градско веће даје сагласност на цене из става 1. овог члана.“

Члан 3.

У члану 22. став 2. мења се и гласи:

„Предузеће доноси програм из става 1. овог члана најкасније до 1. априла за текућу

годину, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.“

Члан 4.

У члану 26. став 3. реч: „десег“ замењују се бројем: „15“.

Члан 5.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.

Отуђење покретних ствари у јавној својини Града којима управља, односно које користи
Предузеће врши се у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“,

бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 — др. закон, 108/16 и 113/17) и Одлуком о одређивању органа
надлежног за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини Града Новог Сада

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 14/ 17).

Покретне ствари у смислу става 1. овог члана јесу суво, болесно и непожељно дрвеће,

грањевина, покошена трава и дРУГо.

Отуђење покретних ствари врши се по правилу у поступку јавног оглашавања, односно

прикупљања писаних понуда, на начин којим се обезбеђује интерес Града.“



Члан 6.

Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.

Одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари 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.

Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари, сачињава Надзорни
одбор Предузећа и доставља је Градском већу путем Градске управе.

Уз предлог одлуке из става 3. овог члана Градском већу се доставља и текст јавног огласа,
осим у случају отуђења покретних ствари непосредном погодбом.“

Члан 7.

Члан 32. мења се и гласи:

„Члан 32.

Комисија из члана 30. став 2. ове одлуке о свом раду сачињава записник и образложен
предлог за отуђење покретних ствари са нацртом одлуке о отуђењу покретних ствари и текстом
уговора о отуђењу покретних ствари доставља Градској управи.

Градска управа предлог одлуке о отуђењу покретних ствари и текст уговора о отуђењу
покретних ствари, доставља Градском већу.

Одлуку о отуђењу покретних ствари доноси Градско веће.“

Члан 8.

Члан 33. мења се и гласи:

„Члан 33.

„На основу одлуке из члана 32. став 3. ове одлуке, закључује се уговор о отуђењу
покретних ствари.

Уговор из става 1. овог члана закључује директор Предузећа.
Уговор из става 1. овог члана закључује се по претходно прибављеном мишљењу

Правобранилаштва Града Новог Сада.“

Члан 9.

У члану 35. ст. 1, 2. и 3. реч: „Градоначелник“ замењује се речима: „Градско веће“.

Члан 10.

У члану 36. ст. 1. и 2. реч: „Градоначелник“ у одређеном падежу замењује се речима:
„Градско веће“ у одговарајућем падежу.



Члан11.

У члану 37. став 3. речи: „Градског јавног правобранилаштва“ замењују се речима:

„Правобранилаштва Града Новог Сада“.

У ставу 4. речи: „из члана 36. став 1. овог члана“ замењују се речима: „из члана 36. став 1.

ове одлуке“.

Члан 12.

После члана 40. додаје се нови члан 40а који гласи:

„Члан 40а

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о

квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници

Града и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради стаопштења.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог

члана достави Градској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету

пружања комуналних услуга.

Уколико су „резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана

такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Градска

управа преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је Градском већу.

Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана,

доноси акт којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању

корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.“

Члан 13.

У члану 42. став 2. мења се и гласи:

„Реализацију манифестација којима је покровитељ Град, односно које се организују по

захтеву органа Града, установа и индиректних корисника буџета Града, Предузеће ће подржати у

складу са својом делатношћу и у оквиру средстава обезбеђених у буџету Града, планираних

програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Предузећа, на позицији ~

одржавањејавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа.“

Члан 14.

Члан 51. мења се и гласи:

„Члан 51.

У случају прекида у обављању делатности одржавања јавних зелених површина и

Штранда услед штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди следећи минимум процеса рада:

1. обављање послова и задатака на одржавању јавних зелених површина који се односе на

интервентноуклањање или орезивање стабала, заливање и хемијску заштиту зеленила,



2. рад чуварске службе на обезбеђењу механизације,
3. рад зимске службе у циљу заштите зеленила и обезбеђивања безбедности грађана,
4. обављање послова и задатака на обезбеђивањубезбедности корисника Штранда и
5. обављање послова на сузбијању и уништавању амброзије.“

Члан 15.

У члану 52. став 3. мења се и гласи:

„Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и
појединачних аката, донетих на основу ове одлуке, обавља градска управа надлежна за
инспекцијске послове, преко комуналног инспектора.“

Члан 16.

У члану 57. став 4. брише се.

Члан 17.

У члану 58. став 5. брише се.

Члан 18.

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