
На  основу  члана  39. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  LV седници  од  18. октобра  20 19 године , 
доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНЛМА  И  ДОПУНАМА  ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

Члан  1. 

У  Пословнику  Скупштине  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
64/16) члан  1. став  1. мења  се  и  гласи: 

,,Овим  пословником  уређују  се  рад  Скупштине  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту: 
Скупштина), остваривање  права  и  дужности  одборника, оснивање, број , делокруг, начин  
рада  и  задаци  радних  тела  Скупштине  (у  дањем  тексту : радна  тела), избор, права  и  
дужности  председника  и  чланова  радних  тела, као  и  друга  питања  од  значаја  за  рад  

t-јлан  2. 

У  члану  5. став  2. после  речи: ,,могу  се , додају  се  речи: ,,бирати  извршни  органи  
Града  

Члан  3. 

После  члана  22. додаје  се  члан  22а  који  гласи : 

,,Члан  22а  

Председник  Скупштине  може  поднети  оставку  на  седници  Скупштине, те  Скупштина  
на  истој  седници , без  отварања  расправе  и  одлучивања , констатује  да  је  председнику  
Скупштине  престала  функција  даном  одржавања  седнице . 

Ако  је  оставку  председник  Скупштине  поднео  писано  у  периоду  између  две  седнице , 
Скупштина  на  првој  наредној  седници , без  отварања  расправе  и  одлучива Fbа, констатује  да  
је  председнику  Скупіптине  престала  функција . 

У  случају  подношења  оставке  заменика  председника  Скупштине , Скупштина  поступа  
на  начин  іірописан  у  ст. 1 и  2. овог  члана. 

Члан  4. 

После  члана  23. додају  се  чл. 23а  и  236 који  гласе : 
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,,Члан  23а  

У  случају  престанка  функцнје  председннка  Скупштине  пре  истека  времена  на  које  
је  изабран, Скупппина  ће  одмах, а  најкасније  на  наредној  седници  започети  поступак  
нзбора  председника  Скупштине . 

дужност  председника  Скупштнне  до  избора  новог  председннка  врши  заменик  
председника  Скупштине . 

Гласањем  за  избор  новог  прсдседника  Скупштине  руководи  заменик  председника  
Скупштине , коме  у  раду  помажу  по  један  представн uк  предлагача  и  секретар  Скупштине . 

Члан  236 

У  случају  истовременог  престанка  функције  председннка  Скупнјтuне  н  заменнка  
председника  Скупштuне, пре  истека  времена  на  које  су  биранu илн  уколико  је  заменик  
председн uка  Скупштнне  кандидат  за  новог  председн uка  Скупштuне, гласањем  за  избор  
новог  председн uка  Скупштине  руководu најстарији  одборник  који  је  присутан  на  седници  
и  који  се  прихватu те  дужности , коме  у  раду  помажу  по  један  представник  предлагача  и  
секретар  Скуппітине . 

Члан  5. 

У  члану  26. став  3. после  речu: ,,Скупштине  тачка  се  замењује  запетом  и  додају  речи: 
,,уз  примену  минималногрока  за  сазивање  седнице  uз  члана  74. ст. 2 и  3. овог  пословника . 

После  става  4. додаје  се  нови  став  5, кој u гласи : 

,,О  поднетој  оставци  Градоначелника , председник  Скупштине  обавештава  одборнuке  
на  почетку  прве  наредне  седннце  Скупштине . 

досадашњн  став  5. постаје  став  б. 

Члан  б. 

У  члану  28. после  речи: додају  се  речи: ,, н  обједињено . 

Члан  7. 

У  члану  29. после  става  4. додаје  се  став  5, који  гласи : 

,,О  поднетој  оставци  заменuка  Градоначелника  или  члана  Градског  већа  председник  
Скупштине  обавештава  одборнuке  на  почетку  прве  наредне  седнице  Скупштине . 

Члан  8. 

У  члану  30. став  . мења  се  и  гласи : 

,,Право  је  и  дужност  одборн uка  да  учествује  у  раду  Скупштнне  и  њених  радних  тела, 
извршава  nоверене  послове, предлаже  Скупштини  расправу  о  одређеним  питањима, 
подноси  предлоге  одлука  и  других  аката  из  надлежности  Скупштине , подноси  амандма iје  
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на  предлоге  прописа, поставла  питања  везана  за  рад  органа  Града  и  учествује  у  другим  
активностима  Скупптине  и  њених  радних  тела. 

Члан  9. 

После  члана  30. додаје  се  члан  3Оа, који  гласи: 

,,Члан  3Оа  

Одборник  има  право  да  буде  редовно  обавештаван  о  питањима  од  значаја  за  обавлање  
одборнигјке  дужности , као  и  да  на  лични  захтев  од  органа  и  служби  Града  добије  податке  
који  су  му  потребни  за  рад. 

3а  благовремено  доставлање  обавештења , тражених  података , списа  и  упутстава  
насталих  у  раду  Скупштине  и  њених  радних  тела  одговоран  је  секретар  Скупштине , а  
начелник  градске  управе  када  се  обавештење , тражени  податак, спис  и  упутство  односи  на  
делокруг  и  рад  градске  управе . 

Члан  10. 

У  члану  31. после  става  1. додаје  се  нови  став  2, који  гласи : 

,,Изглед  и  садр?кај  легитимације  из  става  1. овог  члана  утврђује  Комисија  за  кадровска , 
административна  и  мандатно -имунитетна  питања. 

досадашњи  ст. 2 и  3. постају  ст. 3 и  4. 

Члан  11. 

У  члану  32. став  1. брише  се. 

досадашњи  став  2. постаје  став  1. 

После  досадашњег  става  3. који  постаје  став  2. додаје  се  став  3, који  гласи: 

,,Председник  Скупштинеје  дужан  да  поднету  оставку  стави  на  дневни  ред  Скупштине  
на  првој  наредној  седници, са  предлогом  да  то  буде  прва  тачка  дневног  реда. 

Члан  12. 

У  члану  34. после  става  7. додаје  се  нови  став  8, који  гласи: 

,,Одговор  начелника  градске  управе  утврђује  и  Скупштини  доставла  Градско  веће. 

досадашњи  став  8. постаје  став  9. 

Члан  13. 

У  члану  37. после  става  1. додаје  се  став  2, који  гласи: 



,,Одборник  може  да  коментарише  добијене  одговоре  на  одборничка  питања, постави  
допунско  питање  и  да  се  изјасни  о  одговору  на  допунско  питање  на  крају  седнице  
Скупштине  по  исцрпленом  дневном  реду, а  пре  заклучења  седнице . 

Члан  14. 

У  члану  40. став  1. мења  се  и  гласи: 

,,За  разматрање  појединих  питања  из  надлежности  Скупгнтине , давање  мишлења  на  
предлоге  прописа  и  одлука  које  доноси  Скупштина  и  обавлање  других  послова  у  складу  са  
Статутом  и  овим  пословником , Скупштина  оснива  савете  и  комисије  као  стална  радна  тела  
Скупштине  (у  далем  тексту: радна  тела). 

У  ставу  3. реч: ,,образује  замењује  се  речју: ,,оснива , а  после  речи: ,,друга  повремена  
радна  тела  додају  се  речи: ,,(у  дањем  тексту: повремсна  радна  тела). 

Став  4. мења  се  и  гласи: 

,,Повремено  радно  тело  Скупштина  оснива  актом  којим  се  утврђује  његов  назив  и  
област  за  коју  се  оснива , задаци, број  чланова, рок  за  извршење  задатака , права  и  дужности  
председника  и  чланова  радног  тела  и  друга  питања  од  зііачаја  за  њихов  рад. 

Члан  15. 

У  члану  41. став  5. брише  се. 

У  досадашњем  ставу  б. који  постаје  став  5. реч: ,,стална , брише  се. 

Члан  16. 

После  члана  48. додају  се  назив  оделка  lа  и  чл. 48а  и  486, који  гласе : 

,,ја  Јавно  слушање  

Члан  48а  

Радно  тело  може  организовати  јавно  слушање  о  предлозима  општих  аката  које  доuоси  
Скупштина . 

Јавно  слушање  из  става  1. овог  члана  организује  се  ради  прибавјLања  информација , 
односно  стручник  мишлења  о  предлогу  општег  акта  који  је  у  скупштинској  процедури , 
разЈашњеІг)а  појединих  решења  из  предложеног  или  важећег  општег  акта, разјашњења  
питања  значајних  за  припрему  предлога  општег  акта  или  другог  питања  које  је  из  делокруга  
радног  тела, као  и  ради  праћења  спровођења  и  примене  важећег  општег  акта. 

Члан  486 

Предлог  за  организовањејавног  слушања  мо?ке  да  поднесе  сваки  члан  радног  тела. 

Гіредлог  из  става  1. овог  члана  садржи  темујавног  слушања  и  списак  лица  која  би  била  
позвана . 
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Одлуку  о  организовањујавног  слушања  доноси  радно  Тело! 

О  одлуци  из  става  3. овог  члана, председник  радног  тела  обавењтава  председника  
Скупштине . 

Прсдседник  радног  тела  на  јавно  слушање  ііозива  чланове  радног  тела, одборнике  и  
друга  лица  чијеје  присуство  од  значаја  за  темујавног  слушања . 

Позив  из  става  5. овог  члана  садржи  тему, време  и  Место  одржавања  јавног  слушања , 
као  и  обавештење  о  позваним  учесницима . 

Јавно  слушање  може  трајати  најду)ке  120 минута . 

Јавно  слушање  се  одржава  без  обзира  на  број  присутних  чланова  радног  тела. 

Након  јавног  слушања , председник  радног  тела  доставла  информацију  о  јавном  
слушању  председнику  Скупштине , члановима  радног  тела  и  учесницима  јавног  слушања . 
Информација  садржи  имена  учесника  најавном  слушању, кратак  преглед  излагања, ставова  
и  гіредлога  изнетих  најавном  слушању . 

Члан  17. 

Члан  49. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  49. 

Скупштина  оснива  радна  тела. 

Радна  тела  су: 

1. Савет  за  буџет  и  финансије, 

2. Савет  за  комуналне  делатности , 

3. Савет  за  урбанизам , nословни  простор  и  стамбену  подршку, 

4. Савет  за  заштиту  животне  средине, 

5. Савет  за  здравствену  заштиту, социјалну  заштиту  
и  бригу  о  деци  и  породици , 

6. Савет  за  културу  и  информисање , 

7. Савет  за  образовање , 

8. Савет  за  статутарна  питања  и  локалну  самоуправу , 

9. Савет  зајавни  ред  и  мир  и  безбедност , 

10. Савет  за  спорт  и  омладину , 

1 1. Савет  за  прађење  примене  етичког  кодекса , 

12. Савет  за  особе  са  инвалидитетом , 

13. Савет  за  економски  развој  Града, 

14. Комисија  за  прописе , 

15. Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања, 



16. Комисија  за  обележавање  празника  и  доделу  признања  Града  

17. Комисија  за  међуградску  сарадњу  у  земли  и  иностранству  

18. Комиснја  за  називе  делова  населених  места, 

19. Комисија  за  представке  и  предлоге , 

20. Комисија  за  односе  са  верским  заједницама , 

2 1. Комисија  за  родну  равноправност  

Члан  18. 

Назив  пододењка  З) Савет  за  урбанизам , пословни  простор  и  стамбена  питања  и  члан  
52. мењају  се  и  гласе: 

,,З) Савет  за  урбанизам , пословни  просТор  и  стамбену  подршку  

Члан  52. 

Савет  за  урбаннзам , пословни  nростор  и  стамбеву  подршку  разматра  предлоге  одлука, 
других  оnштих  аката  и  друга  питања  из  области : урбанизма, коришћења  пословног  
простора , прибавлања , отуђења , располагања  и  одржавања  непокретности  ујавној  својини  
Града, као  и  видове  стамбене  подрпіке  и  прати  рад  субјеката  основаних  од  стране  Града  у  
овиМ  објіастима . 

Члан  19. 

Називи  пододелака : 5) Савет  за  здравствену  заштиту, социјалну  заштиту  и  друштвену  
бригу  о  деци  н  омладини, 6) Савет  за  културу, 7) Савет  за  образовање  и  спорт  и  чл. 54, 55 
и  56. мењају  се  и  гласе; 

5) Савет  за  здравствену  заштпту, социјалну  заштиту  
и  бригу  о  деци  п  породици  

Члан  54. 

Савет  за  здравствену  заштиту , социјалну  заштиту  и  бригу  о  деци  и  породици  разматра  
гiитања  из  области  обезбеђивања  u остваривања  друштвене  бриге  за  јавно  здравле  и  
здравствене  загптите  од  интереса  за  грађане  на  територији  Града! 

Савет  разматра  питања  која  се  односе  на  уређивање  остваривања  социјалне  заштите, 
мере  за  убла)кавање  сиромаінтва , као  и  остваривање  подршке  деци  и  породици  и  прати  рад  
установа  социјалне  и  дечије  заштите , као  и  сва  друга  питања  из  ове  области . 

Савет  разматра  питања  која  се  односе  и  на  задовоњавање  потреба  и  остваривање  права  
бораца , инвалида  и  чланова  њихових  породица, као  и  сва  друга  питања  из  ове  области . 



б) Савет  за  културу  и  информисање  

Члан  55. 

Савет  за  културу  и  информисање  разматра  предлоге  одлука  и  других  општих  аката  из  
области  културе  и  заштите  културних  добара, разматра  предлоге  програма  рада  установа  
културе  чији  је  оснивач  Град, разматра  иницијативе  за  подизање  споменика  и  утврђује  
предлоге  одлука  о  подизању  споменика  на  територији  Града, прати  делатност  запітите  
културних  добара, развој  културног  и  уметничког  стваралаштва  и  стара  се  о  унапређењу  
ове  делатности , даје  мивјЈЂење  о  предлозима  за  прихватање  легата  и  разматра  и  друга  
питања  из  ових  области . 

Савет  прати  и  разматра  остваривање  обавештавања  грађана  о  питањима  од  значаја  за  
њихов  живот  и  рад, као  и  друга  питања  у  вези  сајавним  информисањем  у  Граду. 

7) Савет  за  образовање  

Члан  56. 

Савет  за  образовање  разматра  питања  из  надлежности  Града  у  областима  предшколског , 
основног  и  средњег  образовања  у  складу  са  законом . 

Члан  20. 

Члан  57. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  57. 

Савет  за  статутарна  питања  и  локалну  самоуправу  разматра  остваривање  система  
локалне  самоуправе  у  Граду, питања  везана  за  организацију  и  рад  органа  Града, 
остваривање  послова  државне  управе  које  Република  повери  Граду, начин  образовања , 
организацију  и  начин  обавњања  послова  у  месним  заједницама  и  другим  облицима  месне  
самоуправе , разматра  иницијативе  за  образовање , укидање  или  nромену  подручја  месних  
заједница, предлаже  доношење  или  промену  Статута  Града, разматра  захтеве  и  утврђује  
предлоге  решења  о  давању  сагласности  на  употребу  грба, заставе  и  назива  Града, спроводи  
поступак  и  утврђује  предлог  решења  о  избору  Локалног  омбудсмана , као  и  друга  питања  
из  области  локалне  самоуправе  и  

Члан  21. 

Назив  пододењка  10) Савет  за  младе  и  члан  59. мењају  се  и  гласе : 

,,1О) Савет  за  спорт  и  омладину  

Члан  59. 

Савет  за  спорт  и  омладину  разматра  питања  која  се  односе  на  остваривање  потреба  и  
интереса  грађана  у  области  спорта  на  територији  Града. 
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Савет  разматра  и  питања  у  вези  са  унапређењем  друштвеног  положаја  младих, даје  
мишњење  на  nредлоге  одлука  и  других  општих  аката  које  доноси  СкупштигІа  у  областима  
од  значаја  за  младе, иницира  припрему  пројеката  и  учешће  Града  у  програмима  и  
нројектима  за  младе, подстиче  сарадњу  Града  и  омладинских  организација  и  удружења  и  
даје  подршку  реализацији  њихових  активности , иницира  и  учествује  у  изради  стратегије  и  
акционог  плана  политике  за  младе  и  прати  њихово  остваривање , обавња  и  друге  послове  
од  интереса  за  младе . 

Члан  22, 

І-јазив  пододењка  12) Савет  за  особе  са  посебним  потребама  и  члан  б  1. мењају  се  и  гласе: 

,,12) Савет  за  особе  са  инвалидитетом  

Члан  61. 

Савет  за  особе  са  инвалидитетом  разматра  питања  у  вези  са  нрименом  прописа  којима  
се  уређује  зањтита  особа  са  инвалидитетом , даје  мишњење  о  предлозима  одлука  и  других  
општих  аката  које  доноси  Скупштина , којима  се  уређују  питања  од  значаја  за  положај  и  
заштиту  особа  са  инвалидитетом , разматра  и  иницира  активности  које  доприносе  боњем  
положају  особа  са  инвалидитетом , подстиче  донопјење  планова  активности  у  складу  са  
националном  Стратегијом  унапређења  положаја  особа  са  инвалидитетом , разматра  сва  
друга  питања  од  интереса  за  особе  са  инвалидитетом  и  остварује  сарадњу  са  њиховим  
организацијама  и  удружењима  и  представницима  медија  ради  обавештавања  јавности  и  
подизања  шире  свести  о  потреби  укњучивања  целокупне  друштвене  заједнице  у  решавање  
питања  унапређења  њиховог  положаја  у  друњтву . 

Члан  23. 

Члан  64. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  64. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  нитања  предлаже  
избор, именовање  и  поставњење , односно  разрешење  лица  које  бира, именује  или  поставња  
Скупштина, предлаже  састав  радних  тела, предлаже  именовање  и  разрешење  председника  
и  чланова  управних  и  надзорних  одбора  и  именовање  и  разрешење  директора  установа  чији  
је  оснивач  Град, предлаже  именовање  председника  и  чланова  Комисије  за  спровођење  
конкурса  за  избор  директора  и  именовање  и  разрешење  председника  и  чланова  надзорних  
одбора  у  јавним  комуналним  и  другим  јавним  предузећима  чији  је  оснивач  Град , предлаже  
представника  српског  народа  у  Савету  за  међунационалгІе  односе  Града  Новог  Сада, 
учествује  у  припреми  и  предлаже  прописе  о  накнадама  и  другим  примањима  одборника, 
изабраних , и  поставњених  лица, спроводи  те  прописе  и  припрема  предлоге  за  обезбеђивање  
средстава  у  буџету  Града,  одлучује  у  nрпом  степену  о  правима  по  основу  рада  лица  која  
бира  и  поставња  Скупштина , доноси  појединачна  акта  о  накнадама , платама, другим  
примањима  одборника , изабраних  и  поставњених  лица  и  обавња  друге  послове  у  вези  са  
остваривањем  статусних  питања  изабраних  и  поставњених  лица, као  и  друге  послове  у  
складу  са  законом  и  одлуком  Скупштине . 
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Након  конституисања  Скупштигіе , Комисија  за  кадровска,  адмикистративна  и  мандатно -
имунителта  питања  разматра  разлоге  престанка  мандата  појединих  одборника  и  о  томе  
подноси  Скуппітини  извештај  са  предлогом  акта  о  престанаку  мандата  пре  истека  времена  
на  које  је  изабран  и  предлогом  акта  о  потврђивању  мандата  новом  одборнику , у  складу  са  
законом . 

Разматра  и  друга  питања  у  вези  са  мандатно -имунитетним  правима  одборника . 

Члан  24. 

Назив  пододењка  16) Комисија  за  обележавањс  празника, доделу  признања  и  
међуградску  сарадњу  у  земњи  и  иностранству  и  члан  65. мењају  се  и  гласе : 

,,16) Комисија  за  обележавање  празника  и  доделу  признања  Града  

Члан  65. 

Комисија  за  обележавање  празника  и  доделу  признања  Града, у  складу  са  законом  
утврђује  предлоге  одлука  за  утврђиван)е  празника  Града, за  доделу  звања  ,,почасни  
грађанин  особи  чији  су  рад  и  достигнућа  од  посебног  значаја  за  Град  и  предлог  одлуке  за  
доделу  признања  Града  у  складу  са  поступком , условима  и  критеријумима  утврђеним  
посебиим  одлукама  Скупштине, као  и  предлоге  одлука  о  додењивању  других  признања  
Града, иницира  и  коордиuира  активности  за  обележавање  државних  празника, јубилеја  и  
других  значајних  догађаја  из  прошлости  Новог  Сада. 

Члан  25. 

После  члана  65. додају  се  пододењак  lба  и  члан  65а  који  гласе: 

,,lба) Комисија  за  међуградску  сарадњу  у  земњи  и  иностранству  

Члан  65а  

Комисија  за  међуградску  сарадњу  у  земњи  и  иностранству  обавња  послове  у  вези  са  
успоставњањем  сарадње  Града  са  другим  јединицама  локалне  самоуправе  и  њиховим  органима  
и  службама  у  областима  од  заједничког  интереса, и  послове  успоставњања  сарадње  Града  са  
јединицама  локалне  самоуправе  друге  државе , прати  одржавање  и  дање  развијање  односа  
Новог  Сада  са  другим  градовима  у  земњи  и  иностранству , и  оргаиизује  и  прати  спровођење  
одлука  Скупштине  у  овој  области . 

Комисија  обавња  и  послове  у  вези  са  остваривањем  сарадње  органа  Града  са  
удружењима , хуманитарним  и  другим  организацијама , као  и  послове  који  се  односе  на  
оснивање  удружења  

Члан  26. 

ј-Іазив  пододењка  17) Комисија  за  иазиве  делова  uасењених  места  и  јавних  служби  и  
члан  66. Мењају  се  и  гласе : 



,,17) Комисија  за  називе  делова  насењених  места  

Члан  66. 

Комисија  за  називе  делова  населених  места  разматра  и  утврђује  предлоге  за  давање  
назива  улицама , трговима, градским  четвртима , засеоцима  и  другим  деловима  населених  
места  ј•ја  територији  

Члан  27. 

Пододелак  18) Комисија  зајавно  обавештавагје  и  члан  67, бришу  се. 

Члан  28. 

Пододелак  21) Комисија  за  стамбене  послове  и  члан  70, бришу  се. 

Члан  29. 

У  члану  73. став  3. речи: ,,Када  постоје  оправдани  разлози , који  морају  бити  
образложени , овај  рок  може  бити  и  краћи. брињу  се. 

Став  4. мења  се  и  гласи : 

,,Сазив  за  седницу , материјал  за  исту  и  записник  са  претходне  седнице  доставла  се  
електронским  путем  свим  одборницима  на  отвореном  корисничком  налогу  на  личне  адресе  
за  пријем  електронске  поште, које  су  одборници  доставили  Скупгитини . 

Након  става  4. додаје  се  нови  став  5, који  гласи: 

,,Сазив, материјал  и  записник  из  става  4. овог  члана, доступан  је  одборницима  на  
интернет  страници  Скупштине  и  апликацији  за  преглед  

У  досадашњем  ставу  5. који  постаје  став  б, реч : замењује  се  речима: 
,,одборничким  

досадашњи  став  б. постаје  став  7. 

Члан  30. 

У  члану  74. после  става  2. додају  се  нови  ст. 3-5, који  гласе : 

,,У  ситуацијама  које  оправдавају  хитност  у  сазивању  седнице , председник  Скупштине  
може  заказати  седницу  у  року  који  није  краћи  од  24 часа  од  пријема  захтева. 

Захтев  за  сазивање  седнице  из  става  3. овог  члаиа  мора  да  садржи  разлоге  који  
оправдавају  хитност  сазивања, као  и  образложење  последица  које  би  наступиле  њеним  
несазивањем . 

Минималан  рок  за  сазивање  седнице  из  става  3. овог  члана  не  односи  се  на  сазивање  
седнице  Скупштине  у  условима  проглашене  ванредне  ситуације . 



досадашњи  став  З . који  постаје  став  6. мења  се  и  гласи: ,,Ако  председник  Скупштине  
не  закаже  седницу  у  року  из  става  2. овог  члана, седницу  може  да  закаже  подносилац  
захтева , а  седницом  председава  одборник  кога  одреди  подносилац  захтева . 

досадашњи  став  4. брише  се. 

Члан  31. 

У  члану  76. став  2. речи: ,,присутности  одборника  и  пријаве  одборника  замењују  се  
речима: ,,гірисутности  одборника  или  пријаве  

Члан  32. 

У  члану  79. после  става  5. додаје  се  став  6, који  гласи: 

,,У  ситуацијама  које  оправдавају  хитност  у  сазивању  седнице  Скупштине , предлози  за  
допуну  предложеног  дневног  реда  подносе  се  најкасније  до  два  сата  пре  сата  одређеног  за  
почетак  седнице  Скупштине . 

Члан  33. 

Члан  84. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  84. 

Време  излагања  одборника  у  расправи  по  тачки  дневног  реда  и  за  сnојену  расправу  је  
пет  минута  за  одборника , а  десет  минута  за  председника  одборничке  групе, с  тиМ  да  сваки  
учесник  у  расправи  о  истом  питању  говори  само  једанпут . 

Време  за  указивање  на  повреду  Пословника , од  отварања  седнице  до  утврђивања  
дневног  реда  седнице  Скупштине  за  сваку  одборничку  групу  је  10 минута, с  тим  да  
одборник  има  право  да  укаже  на  повреду  Пословника  у  трајању  до  два  минута, а  за  
одборника  који  није  члан  одборничке  групеје  три  минута . 

Након  утврђивања  дневног  реда, време  за  указивање  на  повреду  Пословника  на  седници  
Скупштинеје  два  минута, а  за  репликује  три  минута . 

Скупштина  може, на  предлог  председника  Скупштине  или  одборника , на  почетку  
седнице , односно  пре  разматрања  поједине  тачке  дневног  реда  да  утврди  време  из  става  1. 
овог  члана  у  другачијем  

Члан  34. 

У  члану  86. став  5. после  речи: и  запете , додаје  се  реч : 

Члан  35. 

У  члану  97. став  2. мења  се  и  гласи : 
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,,Изузетно , када  се  одлучује  о  доношењу  Статута, буuету  Града, просторног  плана  
Града  и  урбанистичким  плановима , јавном  задуживању  Града, и  у  другиМ  случајевима  
предвиђеним  3аконом, Статутом  и  другом  одлуком , Скупштина  одлучује  већином  гласова  
од  укупног  броја  одборника . 

Члан  36. 

После  назива  оделка: ,,9. Јавност  рада додаје  се  члан  118а, који  гласи : 

,, Члан  llЗа  

3а  јавност  рада  Скупштине  одговоран  је  председник  Скупштине . 

Члан  37. 

У  члану  120. после  става  2. додаје  се  став  3, који  гласи ; 

,,У  случају  да  не  ностоји  могућност  да  сви  заинтересовани  присуствују  седници  
Скупштине, нредседник  Скупштине  ће  одлучити  коме  ће  омогућити  присуство  на  седници  
полазећи  од  редоследа  пријавливања  и  интереса  пријавЈЂених  за  тачке  на  дневном  

рду  

Члан  38. 

Члан  121. мења  се  и  гласи ; 

,,Члан  121. 

Скупштина  може  одлучити  да  седница  Скупштине  не  будејавна  из  разлога  безбедности  
и  других  разлога  утвређених  законом . 

Члан  39, 

У  члану  135. став  1. после  речи: ,,одборник  додају  се  речи : ,,(у  дањем  тексту : предлагач  
општег  акта). 

Члан  40. 

У  члану  142. став  2. мења  се  и  гласи : 

,,Амандман  може  да  поднесе  Градоначелник , Градско  веће, радна  тела  Скупштине , 
одборничке  групе  и  одборник  (у  дањем  тексту: подносилац  амандмана). 

Члан  41. 

У  члану  143. став  2. мења  се  и  гласи: 
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,,Амандман  мора  да  буде  потпун, одuосно  да  садржи :  назив  предлога  општег  акта  на  
који  сс  подноси,  текст  измепа , одНосНо  допуна  које  се  предлажу  у  складу  са  Уставом , 
законом  и  Статутом , образложење  и  назив  подносиоца  

Члан  42. 

У  члан  144. став  2. мења  се  и  гласи : 

,,На  предлог  Статута, програма  развоја  Града, просторног  плана  Града  и  урбанистичких  
планова, и  буџета, амандмани  се  подносе  најкасније  72 сата  пре  заказаног  почетка  седнице  

Члан  43. 

Члан  145. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  145. 

Амандман  се  подноси  председнику  Скупгнтине , који  га  доставња  Комисији  за  прописе, 
ради  давања  мишњења  да  ли  је  амандман  благовремнео  поднет  и  потnун  у  складу  са  
чланом  143. став  2. овог  пословника , 

Амандман  који  није  благовремено  поднет  или  није  сачињен  у  складу  са  чланом  143. 
став  2. овог  пословника , Комисија  за  прописе  ће  одбацити , о  чему  ће  Скупштини  поднети  
извептај . 

На  основу  извештаја  из  става  2. овог  члана, одбачени  амандман  председник  Скупштине  
неће  доставити  Скупштини  на  разматрање . 

Амандман  који  је  благовремено  поднет  и  сачињен  у  складу  са  чланом  143. став  2. овог  
пословника , на  основу  извештаја  Комисије  за  прописе, председник  Скупштине  доставиће  
предлагачу  општег  акта  и  надлежном  радном  телу  Скупштине , ради  давања  мишњења . 

На  амандман  поднет  у  складу  са  чланом  144. став  3, овог  пословника , не  примењују  се  
одредбе  ст. і , 2, 3 и  4. овог  члана. 

Подносипац  амандмана  може  да  повуче  амандман  до  закњучења  претреса  о  предлогу  
општег  акта  на  којије  амандман  поднет . 

Подносилац  амандмана, односно  његов  представник  мо?ке  на  седници  Скупштине  и  
надлежног  радног  тела  да  додатно  образло)ки  амандман  у  трајању  до  три  

Члан  147, брише  се. 

Члан  158. мења  се  и  гласи: 

Члан  44. 

Члан  45. 
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,,Члан  158. 

У  посТупку  ДоношејLа  опшТих  аката  из  надлежности  Скупштине  МОЖ  се  спровести  
јав[га  расправа, на  основу  захтева  предлагача  општег  акта, једне  трећине  одборника  или  
предлога  100 грађана  са  бирачким  правом  на  територији  Града. 

О  захтеву  или  предлогу  из  става  1. овог  члана  одлучује  радно  тело  у  чијем  дслокругује  
питање  које  се  уређује  општим  актом . 

Уколико  радно  тело  прихвати  захтев  или  предлог  из  става  1. овог  члана, Градско  веће  
организије  јавну  расправу  по  правилу , на  начин  и  у  време  које  је  у  Тим  поднесцима  
предложено , у  складу  са  Статутом . 

Члан  46, 

Члан  159. мења  се  и  гласи ; 

,,Члан  159. 

Градско  веће  сачињава  извештај  о  спроведеној  јавној  расправи  и  доставња  га  
председнику  Скупштине  и  предлагачу  општег  акта  о  комеје  спроведенајавна  расправа . 

На  основу  извештаја  из  става  1. овог  члана  и  заузетих  ставова  поводом  резултатајавне  
расправе , предлагач  доставња  Скупштини  предлог  акта  на  разматрање  и  доношење . 

Извештај  о  спроведеној  јавној  расправи  чини  саставни  део  образло)кења  предлога  
акта . 

Члан  47. 

Постојећа  радна  тела  Скупштине  наставњају  да  раде  до  конституисања  Скупштине  
Града  Новог  Сада,  по  спроведеним  наредним  изборима  за  одборнике  Скуппітине . 

Члан  48. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада , осим  одредби  чл. 49-71. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, које  ће  
се  примењивати  након  конституисања  Скупштине  по  спроведеним  наредним  изборима  за  
одборннке  Скупјнтине  и  избору  чланова  радних  тела  у  складу  са  овом  одлуком . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГІОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДЛ  
Број : 020-470/20 19-1 
18. октобар  2019. године  
НОВИ  САД  
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