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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

 

                                           

                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 8. маја 2015. године је одржана 66. седница Социјално-економског савета 

Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме:  

 

1. Информација о реализацији закључака са 65. седнице Савета 

2. Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Информација о стању у ЈКП „Информатика“ и ЈКП „Стан“ 

3. Организација самосталног синдиката металаца Србије за Град Нови Сад 

и општине – Информација о стању у привредним друштвима металског 

комплекса у Новом Саду 

4. Информација о припреми Одлуке о радном времену угоститељских, 

трговинских  и занатских објеката на територији Града Новог Сада 

 

1. Прва тaчка дневног реда - Информација о реализацији закључака са 65. 

седнице Савета 

 

Председавајући Јова Радић, је обавестио присутне да су сви закључци са 65. 

седнице Савета реализовани те је Информација прихваћена. 

 

2. Друга тачка дневног реда - Синдикат запослених у комунално-стамбеној 

делатности Новог Сада – Информација о стању у ЈКП „Информатика“ и ЈКП 

„Стан“ 

У оквиру друге тачке дневног реда председавајући је дао реч Зорану 

Радосављевићу, који је у образложењу изнео да се јавна и јавнa комунална предузећа у 

Новом Саду налазе у веома тешком положају, да се питање вишка запослених мора 

решавати социјалним дијалогом и мерама социјалне политике кроз отпремнине и 

природним одливом радника (одлазак у пензију), као и принципом добровољности 

напуштања радног односа од стране запослених. Такође је предложио да Град као оснивач, 

треба да донесе Стратегију развоја јавних и јавних комуналних предузећа, што је у 

интересу Града, грађана  и привреде. 

Затим је председавајући дао реч Зорану Антешевићу, председнику Синдиката ЈКП 

„Информатика“, који је изнео да није било социјалног дијалога у ЈКП „Информатика“ 

приликом отпуштања деветнаест запослених, да Синдикат није обавештен о доношењу 

Одлуке о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у 

ЈКП „Информатика“, нити о одржавању седнице Надзорног одбора и да ће запослени који 

су отпуштени потражити заштиту својих права судским путем. 
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Након тога, председавајући је дао реч Јанку Чобрди, директору ЈКП „Стан“, који је 

у излагању навео да је преузимањем функције директора, затекао дуг у висини од једне 

милијарде и тридесет милиона динара, који се односио на неизмирене  обавезе пореза и 

доприноса на зараде запослених, ПДВ-а, као и обавезa према повериоцима. У претходном 

периоду уз помоћ Града дуг је смањен, а смањен је и број запослених, али и даље постоје 

финансијски проблеми неисплаћених заосталих зарада, те је неопходна додатна помоћ 

Града за опстанак овог предузећа.   

 

У дискусији поводом ове тачке дневног реда учествовали су: Јова Радић, Зоран 

Радосављевић, Лазар Шкорић, Славко Новаковић, Милан Ђурић, Станко Крстин и Гордана 

Радовић и изнели да  је неопходно у циљу спровођења економских мера смањења броја 

запослених у јавном сектору, пажљиво спроводити мере државне политике и социјалним 

дијалогом доћи до правичних решења уз поштовање права запослених и послодаваца. У 

вези стања у ЈКП „Стан“ предложено је да Град учини додатне напоре у пружању помоћи 

овом предузећу. 

Након дискусије усвојен је  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Поводом разматрања Информације Синдиката запослених у комунално-стамбеној 

делатности Новог Сада о стању у ЈКП „Информатика”, Социјално-економски савет Града 

Новог Сада сматра, да се у свим јавним и јавним комуналним предузећима чији је оснивач 

Град проблеми који се тичу права и обавеза запослених морају решавати кроз дијалог 

социјалних партнера уз пуно поштовање Закона и одредби Колективног уговора у области 

комуналних делатности. Тако би се на правичан начин приступило решавању вишка 

запослених.  

 

Поводом разматрања Информације Синдиката запослених у комунално-стамбеној 

делатности Новог Сада о изузетно тешкој ситуацији у ЈКП „Стан“, Социјално-економски 

савет Града Новог Сада сматра да је Град уложио изузетне напоре у пружању финансијске 

и друге помоћи овом предузећу у претходном периоду опоравка. С обзиром да је 

материјални положај запослених у ЈКП „Стан“ и даље врло тежак, Савет апелује и  

предлаже да Град учини додатне напоре у оквиру своје надлежности и могућности у 

пружању помоћи ЈКП „Стан“. 

 

3. Трећа тачка дневног реда - Организација самосталног синдиката металаца 

Србије за Град Нови Сад и општине – Информација о стању у привредним 

друштвима металског комплекса у Новом Саду 

 

Поводом треће тачке дневног реда, Владимир Гвозденовић је у излагању изнео да је 

неопходна помоћ и подршка Града за опстанак предузећа металског комплекса у Новом 

Саду, као и да Град својом пореском политиком утиче да се приватизовани објекти у 

Индустријској зони Новог Сада приведу намени. 

Након дискусије усвојен је  
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З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Поводом разматрања Информације Организације самосталног синдиката металаца 

Србије за Град Нови Сад и општине у вези стања у привредним друштвима металског 

комплекса у Новом Саду, Социјално-економски савет Града Новог Сада апелује на органе 

Града, да у циљу подршке опстанку предузећа металског комплекса у Новом Саду, уложе 

напор и препоруче органима на републичком нивоу да изнађу могућности како би се у 

поступку реструктурирања привреде помогло опстанку једном броју предузећа у 

металском комплексу. 

Социјално-економски савет Града Новог Сада предлаже да се изменом пореске 

политике и законским решењима регулише питање коришћења и привођења намени 

објеката приватизованих предузећа у индустријским зонама, с обзиром да је велики број 

објеката девастиран и да се не користе за обављање привредне делатности, чиме су између 

осталог и локалне самоуправе остале без прихода у буџетима.  

 

4. Четврта тачка дневног реда - Информација о припреми Одлуке о радном 

времену угоститељских, трговинских  и занатских објеката на територији 

Града Новог Сада 

У оквиру четврте тачке дневног реда, најпре је испред Градске управе зa 

инспекцијске послове Татајана Чешљар у образложењу изнела да је на основу Закона о 

заштити животне средине Град  у обавези да донесе Одлуку о акустичком зонирању Града 

Новог Сада, којом ће се утврдити зоне у којима ће се мерити ниво буке, како у затвореном 

простору, тако и у спољној средини, као и надзор који ће имати градски инспекцијски 

органи. У току је припрема нацрта ове одлуке, о којој ће након утврђивања од стране 

Градског већа, моћи да расправљају социјални партнери.   

Након тога је Љубица Савић у образложењу изнела да се потреба за доношењем 

нове Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на 

територији Града Новог Сада указала на основу честих притужби грађана, а посебно 

грађана у Месној заједници Стари Град на узнемиравање и неподношљиву буку током 

целе ноћи. Бука је нарочито изражена у улицама где се налази већи број угоститељских 

објеката, а то је управо на територији МЗ Стари Град. Важећа Одлука је донета 2008. 

године и по њој неке категорије угоститељских објеката могу да раде до 3 сата после 

поноћи и још је предвиђено пола сата да се објекат испразни. Зато је од стране 

Градоначелника формирана Радна група која припрема два нацрта нових одлука, један о 

радном времену угоститељских објеката, а други о радном времену трговинских, 

занатских и објеката за приређивање игара на забаву и  игара на срећу. Законом о 

локалним самоуправама, дата је могућност локалним самоуправама  да одлуком регулишу 

радно време у свим делатностима и свим објектима, а Законом о трговини и да врше 

надзор над њеним спровођењем, а што није случај са Закон о туризму. Наиме Законом о 

трговини Град је добио већа овлашћења у погледу одређивања укупног трајања радног 

времена и његовог временског распореда и времена продаје поједних врста робе чија 

употреба може битно да утиче на јавни ред и мир (алкохолна пића и пиво, пиротехничка 

средства), као и већа овлашћења у погледу самог надзора, тако да комунални инспектор у 

обављању послова инспекцијског надзора има иста овлашћења и дужности као и тржишни 

инспектор, што није случај са надзором над применом утврђеног радног времена 

угоститељских објеката, јер таква могућност није дата важећим Законом о туризму којим 
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се уређује угоститељска делатност. Град у погледу уређивања радног времена 

угоститељских објеката може да уређује само максималну дужину трајања радног времена 

и на основу тога преко надлежних градских инспекцијских служби контролише да ли се 

угоститељи придржавају одређеног радног времена. Предлог Радне групе је да се радно 

време за све наведене објекте одреди на основу тога да ли се налазе у стамбеним, стамбено 

пословним или пословним објектима, а циљ доношења одлука је да се бука и 

узнемиравање грађана смањи на најмању могућу меру, а са друге стране да се води рачуна 

и да се неким решењима привредницима не отежа и онемогући обављање њихових 

делатности. Проблем није само радно време него и бука, ремећење јавног реда и мира као 

и обављање делатности у просторима који нису намењени за пословне активности него су 

стамбени простори. Зато се поред ових одлука које регулишу радно време доноси и одлука 

о акустичком зонирању. Појачаном контролом у објектима могу се предузети мере у 

случају обављања делатности у стамбеном простору и налагања да се прибави решење о 

пренамени простора које издаје Градска управа за урбанизам и стамбене послове, док се 

појачаном контролом Полицијске управе може заштити и обезбедити јавни ред и мир.  

На крају излагања Љубица Савић је навела да, када Градско веће утврди предлог 

одлука а пре упућивања на доношење Скупштини Града, члановима ће се доставити 

предлози на увид и разматрање. 

 

Након дискусије усвојен је  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

Усваја се Информација о припреми Одлуке о радном времену угоститељских 

објеката, Одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката на територији Града 

Новог Сада, као и Одлуке о акустичком зонирању Града Новог Сада. Након што Градско 

веће утврди ове одлуке, а пре упућивања Скупштини Града на усвајање,  предлози ће се 

доставити социјалним партнерима на разматрање.  

 


