
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 ХХХП/ седници од 13. априла 2018. године, доноси

одлуку
о ИЗМЕНАМАи допуни ОДЛУКЕ о ОДРЖАВАЊУ чистонв

Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10,
37/10–испр. 3/11–испр. 21/11, 13/14 и 34/17) у члану 13. став 2. мења се и гласи:

„Програм из става 1. овог члана Предузеће доноси најкасније до 20. јануара за
текућу годину“.

Члан 2.

У члану 17. став 1. мења се и гласи:

„Предузеће је дужно да у случају штрајка обезбеди следећи минимум процеса
рада:

1. уклањање отпада у складу са програмом из члана 11. ове одлуке, пражњење
корпи, као и његово одлагање на депонију, ангажовањем најмање 60% техничких
капацитета Предузећа који се користе за ове послове (односи се на број ангажованих
возила за ове послове и терене), по смени,

2. одржавање чистоће на јавим површинама у складу са годишњим програмом
јавне хигијене из члана 13. ове одлуке ангажовањем најмање 50% запослених за редовно
обављање тих послова, осим одржавања јавне хигијене у зимским условима (зимска
служба), пражњења корпи и одлагање отпада на депонију и

3. рад зимске службе у складу са годишњим програмом јавне хигијене из члана 13.
ове одлуке.“

Члан 3.

После члана 18. додаје се нови члан 18а који гласи:

„Члан 18а

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
саопштења.
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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
квалитетупружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника 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
недостатаканаведених 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
изјашњавањукорисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.“

Члан 4.

У члану 39. став 4. брише се.
_

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 5.

У члану 40. став 4. брише се.

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 6.

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