
На основу члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РепубликеСрбије“, бр. 88/11, 104/ 16 и 95/18), а у вези са чланом 2. став 1. тачка 11. Одлуке
о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања

комуналне делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број
69/13) и члана 24. тачка 23. Статута ГрадаНовог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХГУ седници од 27.

децембра 2018. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И
ПРУЖАЊУ УСЛУГА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА

НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 53/08 и 69/13) у члану 2, став
1. тачка 3. мења се и гласи:

„3. објекти за пријем и обраду телекомуникационих сигнала и успостављање и

коришћење сервиса“.

У тачки 5. после речи: „система“ додају се речи: „и успостављање и коришћење
сервиса,“.

У тачки 6. после речи: „сигнала“ додају се речи: „и успостављање и коришћење
сервиса.“.

У ставу 2. после речи: „Града Новог Сада“ брише се запета, а речи: „док је кућна
инсталација из става 1. тачка 6. овог члана у својини корисника Телекомункационог
система“ замењују се речима: „(у даљем тексту: Град).“.

Члан 2.

У члану 4. став 1. после речи: „услуге Телекомуникационог сис'тема“ додају се речи:
„или сервиса“.

Члан 3.

У члану 6. алинеја пета после речи: „функционисање система“ брише се запета и

додају речи: „и успостављање сервиса,“.

Члан 4.

У члану 9. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Поред услуга из ст. 1. и 3. овог члана Предузеће пружа и услуге успостављањаи
коришћења сервиса, и то: закупа оптичких влакана (Вагк Пћег услуга), коришћења



оптичких влакана (ШЏ услуга), колокације, Уо1Р-а, видео надзора (у даљем тексту: сервис)
и друге услуге у вези са Телекомуникационим системом.“

Члан 5.

Члан 10. мења се и гласи

„Члан 10.
_

Технички и други услови за прикључење објеката Корисника, односно Даваоца
телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем, ближи услови неопходни за
његово коришћење и функционисање, као и за успостављање и коришћење сервиса (у
даљем тексту: технички услови) утврђују се правилником,који доноси Градско веће Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) на предлогНадзорног одбора Предузећа.

Правилником из става 1. овог члана, у складу са законом и другим прописима,
нормативима и стандардима, нарочито се утврђују:

1) технички услови за пројектовање и грађење кућне инсталације и простора за
смештај опреме у објекту Корисника, односно Даваоца телекомуникационе услуге,

2) потребна документација за издавање претходне сагласности из члана 9. став 3.

алинејаједан и пет ове одлуке, односно сагласностииз члана 9. став З.,алинеја два и четири
ове одлуке, и

3) потребна техничка средства и уређаји, као и услови и начин за успостављање и
коришћење сервиса.“

Члан 6.

У члану 16. речи: „Града Новог Сада“, бришу се.

Члан 7.

Члан 16а мења си и гласи:

„ЧЛан 16а

На основу анализе потреба и у зависности од расположивих финансијских
средстава, Предузеће утврђује програме изградње, одржавања и пружања услуга
Телекомуникационог система, који чине саставни део годишњег програма пословања
Предузећа.

Посебним програмом, за потребе јавних комуналних предузећа и других јавних
предузећа, јавних служби, установа и других организација, чији је оснивач Град или се
финансирају средствима из буџета Града (у даљем тексту: Корисник сервиса), одређују се
сервиси који се успостављају и користе, Корисник сервиса, објекат у коме се сервиси
успостављају и користе, као и износ неопходних средстава.

Програм из става 2. овог члана доноси Градско веће на предлог Надзорног одбора
Предузећа.



Иницијативу за успостављање и коришћење сервиса из става 2. овог члана,
Предузећу подносе Корисници сервиса, на основу свог посебног акта, а путем ресорне
градске управе.“

Члан 8.

У члану 17. после речи: „члана 16а“ додају се речи: „став 1.“.

После става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Средства за спровођење програма из члана 16а став 2. ове одлуке обезбеђују се из
сопствених средстава Предузећа и осталих прихода у складу са законом.“

Члан 9.

У члану 22. став 1. тачка 6. речи: „за прикључење,“ бришу се.

У тачки 10. везник: „и“ брише се.

У тачки 11. брише се тачка, додаје запета и тачка 12. која гласи:

„12. успостави сервисе у складу са програмом из члана 16а став 2. ове одлуке,
обезбеди континуирано и квалитетно одржавање сервиса, као и да омогући безбедну и
несметану употребу сервиса, врши послове складиштења података и техничког надзора
сервиса и омогући приступ сервису овлашћеним лицима у складу са законом.“

Члан 10.

После члана 25. додаје се нови члан 25а који гласи:

„Члан 25а

Корисник сервиса и Предузеће закључују уговор о успостављању и коришћењу
сервиса, којим се уређују међусобна права и обавезе у вези са успостављањем и
коришћењемсервиса.“

Члан 11.

У члану 30. тачка 4. везник: „и“ брише се.

У тачки 5. брише се тачка, додаје запета и тачка 6. која гласи:

„6. уколико се Корисник сервиса не придржава уговора из члана 25а ове одлуке.“

Члан 12.

У члану 36. став 2. речи: „Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду“,
замењују се речима: „Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције“.

Члан 13.

У члану 37. став 1. речи: „од 5.000,00 до 500.000,00 динара“_замењују се речима: „у
износу од 150.000,00 динара“.



У ставу 2. речи: „од 250,00 до 25.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од
25.000,00 динара“.

Члан 14.

Члан 38. мења се и гласи:

„Члан 38.

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се Корисник, односно
Давалац телекомуникационеуслуге, уколикоје физичко лице, за прекршај ако:

1) не поступи у складу са чланом 27. ове одлуке,

2) поступи супротно члану 29. ове одлуке,

3) поступи супротно члану 34. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се Корисник, односно Давалац
телекомуникационе услуге, уколико је правно лице, новчаном казном у износу од
150.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се Корисник, уколико је предузетник,
новчаном казном у износу од 75.000,00 динара.“

Члан 15.

Правилник из члана 5. ове одлуке донеће Градско веће у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Програм из члана 7. став 2. ове одлуке донеће Градско веће у року од 30 дана од
дана доношења Правилника из става 1. овог члана.

Члан 16.

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