
На  основу  члана  4. став  4. 3акона  о  комуналним  делатностима  (,,Службени  
гласник  РС , бр. 88/11, 104/16 и  95/18), члана  146. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 72/09, 81/09 - испр, 64110-УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 
50/lЗ-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др!закон  и  9/20), члана  40. став  2. 
3акона  о  оглашавању  (,,Службени  гласник  РС , бр,  6/16 и  52/19-др.закон) и  члана  39. 
тачка  32. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада, на  Хј  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНИ  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  УРЕЂЕЊУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  уређењу  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
67/17, 7/19, 31/19, 59/19 и  42/20) у  члану  11. после  речи: ,,проналажења  ставња  се  запета  
и  додају  речи : ,,односно  

После  става  1. додаје  се  став  2. који  гласи : 
,,Елементи  визуелне  комуникације  из  става  1. овог  члана  не  сматрају  се  рекламним  

паноима . 

Члан  2. 

После  члана  54. додаје  се  нови  члан  54а  који  гласи : 

,,Члан  54а  

,,Грађевинско  земњиште  којеје, у  складу  са  прописима  којима  се  уређује  изградња  
објеката, изграђено  или  неизграђено , односно  уређено  или  неуређено , мора  се  држати  у  
уредном  стању. 

О  уредном  стању  грађевинског  земњишта  из  става  1. овог  члана  стара  се  власник, 
односно  корисник  грађевинског  земњишта . 

Лице  из  става  2. овог  члана  дужно  је  да  поправња  и  замењује  оштећене  делове  
ограде, уколико  је  грађевинско  земњиште  ограђено , да  редовно  коси  траву, уклања  коров, 
уклања  грађевински  и  други  отпад, орезује  суве  гране, шибње  и  друго  растиње, као  и  да  
предузима  друге  радове  како  би  то  земњиште  било  у  уредном  стању . 

Члан  3, 

У  члану  65. став  5. речи : ,,ове  одлуке  замењују  се  речима : ,,овог  члана . 

Члан  4. 

После  члана  74. додаје  се  нови  члан  74а  који  гласи: 
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,,Члан  74а  

Поводом  манифестација  и  догађаја  од  посебног  значаја  за  културу  Републике  
Србије, АП  Војводине  и  Града, Град  се  украјпава  према  пројекту  украшавања  Града. 

Пројекте  украшавања  Града  израђује  Градска  управа  за  инвестиције  у  сарадњи  са  
организатором  манифестација  и  догађаја  из  става  1 овог  члана. 

Украшавање  Града  у  случају  из  става  і . овог  члана  не  сматра  се  оглашавањем  у  
смислу  ове  одлуке . 

Током  трајања  манифестације  и  догађаја  из  става  1. овог  члана  опрема, 
инсталације  и  уређаји  за  украшавање  Града  одр)кавају  се  у  исправном , уредном  и  чистом  
стању . 

Опрему, инсталације  и  уређаје  из  става  4. овог  члана  организатор  манифестације  и  
догађаја  дужан  је  да  уклони  после  манифестације  и  догађаја  поводом  којих  су  
поставјЂени . 

Члан  5. 

У  члану  156. став  1. после  тачке  21. додају  се  нове  тач. 21а, 216 и  21в  које  гласе: 
,,21а  украшава  Град  супротно  пројекту  укранјавања  Града  (члан  74а  став  1.), 
216 не  одржава  опрему, инсталације  и  уређаје  за  украшавање  Града  у  исправном , 
уредном  и  чистом  стању  (члан  74а  стап  4.), 
21в  не  уклони  опрему, инсталације  и  уређаје  за  украшавање  Града  после  манифестације  
и  догађаја  поводом  којих  су  поставени  (члан  74а  став  

Члан  б. 

У  члану  157. став  1. после  тачке  1. додаје  се  нова  тачка  lа  која  гласи: 
,,lа  не  поступи  у  складу  са  чланом  54а  ове  

Члан  7. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавјЂивања  у  ,,Слу?кбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 
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