На основу члаиа 4. став 4. Закона о комуналним дслатностима (,,Службени
гласник РС бр. 88/11, 104/106 и 95/18), члана 146. став 1. Закона о плавирању и
изградњи ( Службени гласник РС , бр. 72/09, 81/09 испр., 64/1О-УС, 24/11, 121/12,
42/13 -УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 40. став 2. закона о
оглашавању (,,службени гласник РС , број 6/16) и члаиа 24. тачка 22. Статута Града
број 43/08),
Новог Сада пречишћен текст (,,Службсни лисТ Града Новог
Скупхuтина Града Новог Сада, на XLVіІ седници од 20. фебруара 2019. године, доноси
-

-

одЈјуку
о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВог САДА

Члан 1.
У Одлуци о уређењу Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада ,
број 67/17) у члаuу 8. тачка 1. и члану 16. став. 1. тачка 4. речи: ,,и бараке у
одговарајућем падежу, бришу се.
Члан 2.
Члаu 20. став 1. мења се и гласи:
,,Елаборат о поставл,ању киоска из члана 16. став 1. тачка 4. овс одлуке садржи
графичкс приказе површиuе сваке појсдиначне локације за киоск и опште саобраhајне,
инфраструктурне, урбанистичке и друге услове за одређивање места за поставњање
одређеног типа киоска, са условима за приклучење на инфраструктуру, као и
делатвости које могу да се обавњају у одређеном типу киоска.
Члан 3.
У члаuу 25. став 2. алинеја пета речи: ,,односво бараци, бриму се.

Члан 4.
У члану 82. лосле тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:
,,3. ометање вршења комуналне услуге или корлшћења комуналних објеката
оставњањем возила, ствари и других предмета или на други начин,.
Досаданјње тач. 3-7. постају тач. 4-8.
Члан 5.
У члаву 85. став 4. мења се и гласи:
,,На основу одобрења из става 1. овог члава, имала.ц одобрења дужаu је да плати
накнаду за коришћењејавне површине, у складу са одлуком којом се уређују накнаде за
кориінћење јавних површина и посебним решењем које доноси Градска пореска

Члан б.
У члану 87. став 2. после везника: ,,ако додају се речи: ,,законом или .

Члан 7.
У члану 90. став 1. речи: ,,чији је покровител
значаја за

замењују се речима: ,,од

Члан 8.
У члану 91. ст. 1. и 2. речи: ,,којима јс покровитењ
,,од значаја за

замењују се речима:

Члан 9.
После члаиа 92. у називу оделка: ,,1. Киоск и

речи: ,,и

бришу

се.
Члан 10.
Члан 93. мења се и тласи:
,,Члан 93.
Киоск је монтажнодемонтажни објекат, површине до 10,5 м2, који се на јавној
површини поставња као готов производ и служи за обавњање одговарајуhе делатвости
утврђене Елаборатом о поставњању киоска из члана 16. став 1. тачка 4. ове одлуке.

Члан 11.
У члану 95. став 1. речи: ,,локалне комувалне таксе замењују се речима:
,,uакнаде за коримћењејавне површине .
Члан 12.
Члан 100. мења се и гласи:
,,Члан 100.
У случају из члана 88. ове одлуке, подносилац захтева за издавање одобрења за
коришћење локације, дужав је да уз захтев достави н доказ о уплати почетног новчаног
износа за кориіпћење предметне локације у годишњем uзносу накнаде за коришћење
јавне површине за одговарајућн тип, површuну u намену киоска.
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Члан 13.
У члану 101. став 2. мења се и гласи:
,,Уплаћени новчани износ за коришћење локацијс не урачунава се у износ
нахнаде за коришћење јавне површине коју учесник на конкурсу плаћа као ималац
одобрења за коришћење локације, у складу са одлуком којом се уређују накнаде за
коришћсње ј авних површина.
Члан 14.
Члан 104. мења се и гласи:
,,Члан 104.
Градска пореска улрава дужна је да сваке године имаоцу одобрења за
коришћење локације изда решење којим се утврђује износ накнаде за коришћење јавне
површине за ту годину, у складу са одлуком којом се уређују накнаде за коришћење
јавних површина.
Члан 15.
У члану 105, члану 106. став 1. и члану 108. ст. 3. и 4. речи: ,,односно
одговарајућем падежу, бришу се.

у

Члан 16.
У члану 112. после става 8. додаје се став 9. који гласи:
,,ј4зузетно од става 8. овог члана, дозвоњено је поставњање зимске баште на
рубним деловима зоне заштите из члана 13. став 1. тачка 1. ове одлуке, имаогхима
одобрења за поставњене зимске баште, уз сагласност 3авода.
Члан 17.
У члаuу 117. став 4. речи: ,,или бараке

,

бришу се.

Члан 18.
Члан 119. мења се и гласи:
,,Члаu 119.
Уколико се јавна површина заузима грађевинским материјалом или за извођење
грађевинских радова и изградњу, око депонованог грађевинског материјала, односно
око градилишта, обавезно се поставња градилишна ограда у функцији извођења
грађевинских радова.
На јавuој површини може се поставити и градилишна скела у функцији
нзвођења грађевинских радова.
з

Одобрење за поставњање градилишне ограде и градилипше скеле у функцији
извођења грађевинскчх радова издаје се на период који не може бити краћи од периода
у коме се завршавају грађевински радови, односно изградња, а према писаној изјави
инвеститора о почетку грађења, односно извођења грађевинских радова и року њиховог
завршетка, у скдаду са законом.
Члан 19.
У члаиу 120. став 1. после тачкс 2. додаје се нова тачка З. која гласи:
,,З. писану изјаву о почетку грађења. односно извођења грађевинских радова и
року њиховог завршетка, у складу са законом.
Досадашње тач. З. и 4. постају тач. 4. и 5.
Члан 20.
У члаиу 124. став 4. речи: ,,локалиа комунална такса замсњују се речима:
,,накнада за коришћењејавне

Члан 21.
У члану 125. став 5. мења се и гласи:
,,уз Технички цртеж из става 4. овог члаиа прилаже се технички опис израђен од
страве лица са лиценцом архитектонске струке који садржи: опис локације на којој се
објекат поставња, позицију објекта у простору, начин на који се објекат поставјња на
јавну поврпЈину, функцију објекта, огтис конструкције са статичким прорачуиом,
односно са подацима о пројекту којим је изврuіен статички прорачун, као и податке о
испуњености услова у смислу стабилности и безбедности објекта.
Члан 22.
У члану 126. став. 3. мења се и гласи:
,,На основу одобрења из става 1. овог члана, ималац одобрењаје дужан да плати
накнаду за кориuіћењејавне површине, у складу са одлуком којом се уређују накнаде за
коришћење јавних површина и посебним решењем које доноси Градска пореска
управа.
Члан 23.
У члаву 127. став 4. речи: ,,чији је покровитењ Град замењују се речима: ,,од
значаја за Град .

Члан 24.
Члан 128, брише се.
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Члан 25.
У члану 138. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
,,Изузетно од става 2. оВог члана дозволено је постав.гњање електронског
дисплеја без тона на јавној поВршини на рубном делу зоне заштите из члана 13. став 1.
тачка 1. ове одлуке, уз сагласност 3авода.

Члан 26.
У члану 144. став 1. запета и речи; ,,односно

бришу се.

Члан 27.
У члану 149. став 1. тачка 3. речи: ,,урбани мобилијар и објекти и уређаји
замењују се речима; ,,урбани мобилијар, објекти и уређаји и рекламни панои .

Члан 28.
Члаu 152. мења се и гласи:
,,Члан 152.
У врілењу инспекцијског надзора, комунални инспектор и инспектор за
контролу путева овлашћени су да решењем нареде уклањање урбаuог мобилијара и
објеката и уређаја, хаварисаuих, одбачених и нерегистрованих возила, ствари и других
предмета који су поставзњени на јавној и другој поврпіини супротно одредбама ове
одлуке, као и објеката и уређаја који се не користе у складу са одобрењем, под претњом
принудног извршења.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење комуналних објеката оставњањем возила,
ствари и других предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно
власнику, ако је присутаu, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом
принудног извршења.
У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, када се корисник, односно власник не
налази на лицу места или је непознат, надлежни инспектор ће, без саслушања, донети
репіење којим налаже да се урбаuи мобилијар, објекти и уређаји, ствари и други
предмети и возила, уклоне у одређеном року, који се може одредити и на сате, под
претњом принудног извршења.
Решење из става 3. овог члана налеплује се на урбани мобилијар, објекте и
уређаје, ствари и друге предмете и возила уз назначење дана и сата када је налепњено,
чиме сс сматра да је доставњање извршено, а касније оштећење, уништење или
уклањање овог решења не утиче на вајњаност доставњања.
Жалба против решења из ст. 1-4. овог члана не одлаже његово извршење.
Када власник, односно корисник не постуnи по uалогу из ст. 1-4. овог члана,
комунални инспектор, односuо инспектор за контролу путева ће, у складу са донетим
реілењем о извршењу, спровести принудно извршење.
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Смештај и чување принудно уклоњеног урбаног мобилијара, објеката и уређаја,
ствари и других предмета и возила, обезбеђује Служба за заједничке послове.
Принудпо уклањање, смештај и чување урбаног мобилијара и објеката и уређаја,
ствари и других предмета и возила уклоњених са јавне површине и других површина,
врши се о трошку власника, односно корисника.
Члан 29.

У члану 153. став 1. мења се и гласи:
,,Ако власник, односно корисник не преузме принудно уклоњен урбани
мобилијар, објекте и уређаје, ствари и друге предмете и возила у року од 120 дана од
дана принудног уклањања, Служба за заједничке послове ће их продати на јавној
лицитацији, а средства остварена од такве продаје користе се за подмирење трошкова
уклањања, смејлтаја и чувања, а уколико нису довоњна, разлика се наплаЈіује од
власника, одпосно корисника по постулку прописавом за принудну наллату јавних
прихода.
У ставу 4. речи: ,,ііринудног уклањања и чувања урбаног мобилијара и објеката и
уређаја, односно других предмета и ствари, замењују се речима: ,,из става 1. овог

Члан 30.
После члана 153. додаје се нови члан l5Закоји гласи:
,,Члан 153а

Ако у вршењу надзора комунални инспектор, утврди да се на отвореним
површинама врши оглашавање путем рекламног паноа поставленог без одобрења или
супротно одобрењу Градске управе за инвестиције, решењем ће наложити уклањање
рекламног паноа, а сходно одредбама закона којим се уређује оглашавање.

Члан 31.

бришу се.
У члану 156. став 1. тачка 23. речи: ,,односно
У тачки 34. речи: ,,без одобрења замењују се речима: ,,супротно
У тачки 37. речи: ,,не поступи замењују се речима: ,,не уклони плакат, оглас или
другу огласну
У тачки 39. речи: ,,члану 138. и , бришу се.

Члан 32.

У члану 1 57. став 1. тачка 1 1. речи: ,,којима је покровител
речима: ,,од значаја за

замењују се

б

Члан 33.
Наплату и контролу наплате накнаде за коришћење јавне површине врши
Градска пореска управа.
Члан 34.
Киосци површине веће од 1О,5м2 и бараке остају поставњени на јавној
површини до истека периода за који је издато одобрењс Градске уnраве и на њих се
сходно примењују одредбе одлуке, које се односе на киоске.
Имаоцу одобрења за поставњање киоска површине веће од 1О,5м2 и бараке може
се издати одобрење за поновно коришћење исте локације, у складу са одлуком, под
условом да поврјлина објекта не буде већа од 1О,5м2.
Члан 35.
Завод за урбанизам дужан је да Елаборат о поставњању киоска који је саставни
Решења
о одређивању места за поставњање киоска, усклади са одредбама ове
део
одлуке најкасније до 5. августа 2020. годнне.
Решење о одређивању места за поставњање киоска, чији је саставни део
Елаборат о nоставњању киоска, у складу са одредбама ове одлуке, донеће Градско веће
најкасније до 5. септембра 2020. године.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у Службеном листу
Града Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
грАд нови слд
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-95-1
20. фебруар 2019. године
НОВИ САД
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