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                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 
Дана 27. фебруара 2017. године је одржана 81. седница Социјално-економског савета Града Новог 

Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке:  

 

1. Удружење угоститеља Новог Сада „УГОНС 1946“ – захтев за разматрање 

проблематике око добијања решења о подобности угоститељског објекта 

за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара, издатог од 

стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне 

ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, самим тим и 

проблема у пословању угоститеља Новог Сада 

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

Примена члана 7. Закона о јавним набавкама у пословима јавно-

комуналних предузећа, којима је оснивач Град Нови Сад (ЈКП „Пут“) 

3. Информација о реализацији закључака са 80. седнице Савета 

 

1.Тачка дневног реда 

 

Удружење угоститеља Новог Сада „УГОНС 1946“ – захтев за 

разматрање проблематике око добијања решења о подобности угоститељског 

објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара, издатог 

од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, 

Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, самим тим и проблема у 

пословању угоститеља Новог Сада 

 

Основне чињенице поводом овог захтева је изложио Бранко Копривица, 

председник Удружења угоститеља Новог Сада који се првенствено захвалио Унији 

послодаваца, Социјално-економском савету и свим присутнима због разматрања ове теме. 

Услови за продужење радног времена угоститељских објеката у складу са Одлуком 

о радном времену Града су довели  до ситуације да су угоститељи поред своје делатности 

почели да се баве и заштитом од пожара. Угоститељи су били спремни на финансијске 

инвестиције које је потребно уложити за безбедност људи и објеката али се испоставило да 

је за већину објеката немогуће спровести предвиђене мере због новог  Правилника о 

техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара из 2015. године. 

Проблем је осујећење рада угоститељских објеката, без њихове кривице. Нови Сад, због 

претходних трагичних догађаја је једини град где настају ови проблеми због стриктне 

примене овог прописа.  Из тог разлога, покрећемо иницијативу за измену овог 

Правилника. На жалост, наша делатност се посматра пежоративно као трговина, мада је 

наша делатност услуга, а такође и медији често погрешно представљају наш рад. Највећи 

су проблеми противпожарна заштита, бука, радно време. 

 



Драган Цветичанин је истакао да Управа за ванредне ситуације није 

супротстављена страна него напротив, и они су са исте стране проблема који желе да реше. 

Проблем је немогућност добијања сагласности на пројектно техничку документацију за 

легализацију у случајевима где је власништво Града. Установљена је радна група за 

легализацију. 

Проблематика поменутог Правилника је анализирана још од октобра 2015. године када је 

био састанак у Скупштини Града. Од децембра 2015. године су инспектори обилазили 

угоститељске објекте у саветодавне сврхе (рок за уподобљавање објеката је био 1 година). 

На жалост, рокови су истекли, тако да смо принуђени да доносимо решења о затварању 

објеката (на којa се власници жале).Такође смо и ми послали примедбе на Правилник 

Сектору за ванредне ситуације у Београд. Очекујемо Тумачење Сектора у року од 10 дана 

како даље да поступамо. Ми не желимо да затварамо објекте. Град покушава да реши 

проблем. Питање је да ли тражити укидање Правилника или његову измену. 

 

Бранко Копривица је рекао да су јасне мањкавости Правилника, и да угоститељи 

не желе  укидање акта, напротив, желе постојање обавезујућег акта за све али наравно 

реално остварљивог. Потребна нам је стручна помоћ за предлагање измена, ми ћемо 

предочити практичне проблеме. Такође, данас је веома једноставно отворити угоститељску 

радњу и то је потребно променити са утврђењем одређених услова за квалитетан и 

безбедан рад. 

 

Кармен Кривокапић је истакла да су од 1500 постојећих објеката само 2 добила 

одобрење за рад са продуженим радним временом, што значи да су угоститељи 

онемогућени за нормалан рад. „Сви тренутно радимо “ДАН“ и на тај начин не можемо да 

плаћамо своје запослене и 56 дажбина месечно. Ми желимо да радимо, желимо да 

испунимо све потребне услове. Друге Градове нико не дира.“  

 

Драган Цветичанин је одговорио да Правилник који је на снази морају да 

примењују, и да ће очекивано Упутство важити за целу Србију. 

 

Мирослав Лакетић је напоменуо да се Комунална полиција налази  између 

угоститеља који желе да раде и грађана који желе мирно да живе. Комуналних полицајаца 

има 50, ради се 24 сата и није нам намера да само спроводимо репресивне мере. Дајемо 

сагласност да се прописи прилагоде садашњој ситуацији. Не затварамо ми објекте него 

само извршавамо одлуке Града. Предлажемо Удружењу угоститеља да нађу баланс и са 

грађанима. 

 

Славко Новаковић је нагласио да је од изузетног значаја што се поводом 

решавања овог проблема сви партнери слажу и да у том правцу треба наставити. 

 

Бранко Копривица је захвалио Комуналној полицији на коректној сарадњи и рекао 

да им одаје признање за њихов рад. Наставио је да са радним временом није решен 

проблем јер и даље остаје проблем буке и да је потребно ове проблеме решавати на нов 

начин. 

 

Саша Билиновић је истакао да Град жели да подржи привреду и „продужено 

радно време“ јер ће и Град имати користи од тога. „Чекамо упутство и надамо се 



измењеном и „омекшаном“ Правилнику, при чему ће Град морати да уважи тумачење. 

Град жели да има озбиљне угоститељске објекте-велике инвестиције, који ће задовољавати 

критеријуме за продужено радно време.“ 

 

Станко Крстин је похвалио намеру свих надлежних институција да реше проблем 

на прави начин у интересу свих и нагласио да се морамо прилагодити садашњем тренутку 

и омогућити младима безбедна места за излазак. 

 

Александра Радак је подсетила да је 2001. године укинут Закон о оснивању 

предузетничких радњи и у складу са њим и Правилници који су се наслањали на Закон. 

Нови Сад је некад био најдисциплинованији Град. Очигледно је потребно иницирати 

према Републичком Социјално-економском савету и Влади враћање услова за обављање 

делатности. 

 

Лазар Шкорић је наставио да је најважније због грађана решити проблем буке, јер 

то изазива проблем, а не радно време угоститељских објеката.   

      

Саша Билиновић је такође упутио удружење угоститеља да у својим редовима 

регулишу проблем прекомерне буке. 

 

Славко Новаковић је истакао да је Нови Сад европска престоница културе 2021. 

године и европска престоница младих 2019. године и да је потребно да подржимо 

позитивне промене и решавање буке и увођења правила рада унапред.  

 

Гордана Радовић је похвалила припрему и реализацију ове тачке дневног реда  као 

до сада најбоље урађено. 

 

Након дискусије, Савет је усвојио следећи: 

  

                                                            ЗАКЉУЧАК 

 

1. Прихвата се иницијатива Удружења угоститеља Новог Сада „УГОНС 1946“ 

за изменом постојећег Правилника о техничким нормативима за заштиту 

угоститељских објеката од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 61/2015) у циљу 

утврђења неопходних и могуће остваривих услова које је потребно да испуне 

сви угоститељски објекти ради заштите и безбедности објеката и људи од 

пожара. 

Удружење угоститеља се обавезује да у року од 10 дана достави Савету 

конкретне примедбе и предлоге за изменом наведеног Правилника. 

Иницијатива са предлогом измена ће бити достављена Министарству 

унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације. 

 

Овај Закључак доставити  : 

Удружењу угоститеља Новог  Сада 

Градској управи за привреду Новог Сада 

Комуналној полицији Града Новог Сада 

Градској управи за инспекцијске послове Новог Сада 



Управи за ванредне ситуације Града Новог Сада 

                                              

                                    

2. Прихвата се иницијатива Удружења угоститеља Новог Сада „УГОНС 1946“ 

за измену и допуну законских прописа којима би се утврдили  обавезни услови 

приликом регистрације у Агенцији за привредне регистре  обављањa 

угоститељске делатности, ради обезбеђења правилног и безбедног рада 

угоститељских објеката. 

Иницијативу  доставити Aгенцији за привредне регистре, Републичком 

Социјално-економском Савету, Министарству привреде и Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.“ 

 

2.Тачка дневног реда 

 

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада: 

Примена члана 7. Закона о јавним набавкама у пословима јавно -комуналних 

предузећа, којима је оснивач Град Нови Сад (ЈКП „Пут“) 

Зоран Радосављевић је истакао проблем ЈКП Пут-а Нови Сад који траје годинама: 

немогућност конкурисања за надлежне послове у поступцима јавних набавки (с обзиром  

на блокаде текућег рачуна из претходних година) и самим тим добијање послова од стране 

других предузећа. „Због такве ситуације, приход је смањен у односу на 2014. годину за 230 

милиона динара и ово предузеће је на ивици егзистенције. Интерес Града треба да буде да 

сачува своје предузеће у које је уложио своја средства, а не да се свесно уништава од 

стране институција Града. Ово јавно-комунално предузеће не тражи да му Град даје новац, 

већ жели да обавља своју делатност.“  

Биљана Божанић из Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је 

истакла да Програм уређивања грађевинског земљишта усваја Скупштина Града и да је 

досадашњи Завод за изградњу града правио План јавних набавки по Закону o јавним 

набавкама при чему се тражила сагласност од Градског већа као и за сваку појединачну 

набавку. Чланом 3. тачком 24. је утврђена искључивост права обављања делатности.  Где 

год су били предвиђени послови изградње, морале су се спровести јавне набавке. ЈКП Пут 

је основан за послове одржавања и изградње саобраћајница у Новом Саду али не може 

бити искључиви носилац послова изградње саобраћајница у Граду по Закону о јавним 

набавкама. Појам изградње и реконструкције је такође важан за ову проблематику и то је 

уређено Законом о јавним путевима. Ова област је уређена и Законом о комуналним 

делатностима (одржавање улица je јавни интерес). 

Радмила Керезовић из ЈКП Пут је истакла да је уласком подизвођача од 2005-6. 

године у обављање делатности, ово предузеће почело да тоне у губитак (сада губитак 

изнад капитала износи 200 милиона динара).  Предузеће је у последњем периоду кренуло 

позитивно да ради, али је потребна сагласност Града да се ранији губитак покрије из 

добити. Од 2014. године је видљив учинак Града да се стање санира (улагања Града). Ако 



се не добије сагласност Града, предузеће ће морати да уђе у поступак стечаја. Град је 

помагао, али обавеза утврђена Уредбом за уплату 50% добити у Буџет Града онемогућава 

излаз из проблема. Потребно је одобрење Скупштине Града да  се из добити првенствено 

покрије губитак изнад капитала, а након тога реализује уплата 50% добити у Буџет Града. 

Зоран Радосављевић је предложио потписивање Споразума између Града Новог 

Сада и ЈКП Пут-а где би се утврдила искључива права јавних предузећа (у овом случају 

ЈКП Пут-а) у којима је Град оснивач, а у складу са Законом о јавним набавкама и другим 

законима. Такође, затражио је јасан одговор шта су послови реконструкције, а шта 

одржавања и да ли ту има разлике. 

Александра Радак је предложила да се ЈКП „ПУТ“ обрати надлежном 

министарству поводом тумачења појмова изградње и реконструкције.   

Гордана Радовић  је предложила да се ЈКП „ПУТ“ обрати Управи за јавне набавке 

ради тумачења Закона о јавним набавкама.  

Након дискусије, Савет је усвојио следећи: 

                                  ЗАКЉУЧАК  

1.Упућује се ЈКП ПУТ Нови Сад да се обрати Управи за јавне набавке 

Владе Републике Србије са захтевом за тумачење члана 3. и члана 7. Закона о 

јавним набавкама у погледу регулисања набавки  на које се Закон не 

примењује тј. ко се сматра носиоцем искључивог права на обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. 

2.Упућује се ЈКП ПУТ Нови Сад да се обрати  Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије са захтевом за 

тумачење Закона о планирању и изградњи у погледу јасног разграничења 

појма реконструкције од појма изградње. 

3. Тачка дневног реда 

Информација о реализацији закључака са 80. седнице Савета 

Председавајући је поднео  информацију о реализацији закључака са 80. седнице 

Социјално - економског савета Града Новог Сада одржанe дана 30. јануара 2017. године: 

-Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Иницирање активности у вези  

остваривања бенефицираног закупа за нископрофитабилне делатности у Новом 

Саду: Савет је усвојио Информацију о активностима на остваривању 

бенефицираног закупа за нископрофитабилне делатности у Новом Саду у 2017. 

години и похвалио брзо реаговање Града на ову иницијативу  ради очувања старих 

заната. Закључак је достављен Градоначелнику и Удружењу занатлија Новог Сада. 



У контакту са Градском управом за имовину и имовинско правне послове добијен је 

одговор да је пристигла препорука Градоначелника и да ће умањење за закуп тећи 

од 1. марта 2017. године 

-Разматрање Извештаја о реализацији Акционог плана запошљавања Савета за 

запошљавање за 2016. годину и Акционог плана запошљавања Савета за 

запошљавање за 2017. Годину. Чланови Социјално-економског савета су 

прихватили и похвалили  активности Града  у реализацији Акционог плана 

запошљавања за 2016. годину као и планиране мере Акционог плана запошљавања 

за 2017. годину. Закључак је достављен Градоначелнику. 

-  Усвојени су Извештај о раду Савета за 2016. годину, Редован годишњи 

Финансијски извештај Социјално-економског савета Града Новог Сада, друго 

правно лице, за пословну 2016. годину, и Извештај  o попису опреме, ситног 

инвентара, новчаних средстава и обавеза Савета на дан 31.12.2016. године као и 

коначни Финансијски план Савета за 2017. годину. 

Финансијски план Савета за 2017. годину, Извештај о раду Савета за 2016. годину и 

Финансијски извештај Савета за 2016. годину су предати Градској управи за 

привреду, а редован годишњи Финансијски извештај за 2016. годину је поднет 

Агенцији за привредне регистре у електронском облику и са електронским 

потписом. 

 

 


