
На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени 
гласник РС“, број: 128/14), Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину 
одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја 
за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених 
(„Службени гласник РС“, број: 49/15) и члана 36. Одлуке о Градским управама 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09. 11/10, 
39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), в.д заменика начелника Градске управе за заштиту 
животне средине, доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о поступку унутрашњег узбуњивања Градске управе за 

заштиту животне средине број: VI-501-1/2016-379 од 16. децембра 2016. године, 
после члана 24. додаје се члан 24а, који гласи: 

 
''Члан 24а.  

Овлашћено лице дужно је да руководицу Градске управе достави годишњи 
извештај о примени овог правилника, најкасније до 15. јануара наредне године. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на огласној табли Градске 
управе.'' 

 
Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли у згради Градске управе, улица Руменачка број 110. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                             В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
Број: VI-501-1/2018-117 
17. мај 2018. године                                                                  Елма Бјелица 
НОВИ САД 



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Правни основ за доношење Правилник о допуни Правилника о поступку 

унутрашњег узбуњивања Градске управе за заштиту животне средине, садржан је 
у члану 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број: 
128/14), Правилнику о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања 
овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње 
узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени 
гласник РС“, број: 49/15)и члану 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 
70/16), којим је прописано да старешина организује и обезбеђује законито, 
ефикасно и стручно обављање послова из делокруга рада градске управе, посебне 
организације и службе, обавља најсложеније послове, организује и усклађује рад, 
даје упутства и смернице за рад, одлучује о правима, обавезама и одговорностима 
из радних односа запослених, стара се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад, одговоран је за законитост рада, издаје инспекторске 
легитимације и врши и друге послове у складу са законом, Статутом Града и 
одлукама Скупштине Града. 

Чланом 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача  прописано је да је 
послодавац, који има више од десет запослених,  дужан да општим актом уреди 
поступак унутрашњег узбуњивања. 

 У складу са Локалним акционим планом за борбу против корупције 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/217), и увођење 
обавезе објављивања извештаја. приступило се допуни Правилника о поступку 
унутрашњег узбуњивања Градске управе за заштиту животне средине у смислу 
дефинисања у делу који се односи на увођење обавезе израде извештаја о 
примени наведеног правилника и објављивања извештаја. 
 


