
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ 

ГРАДА НОВОГ САДА 
 

                                      

С А О П Ш Т Е Њ Е 

 
Дана 26. априла 2017. године је одржана 82. седница Социјално-економског савета Града 

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

 

1         Информација о реализацији закључака са 81. седнице Савета 

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

Информација о потписаном Посебном колективном уговору за јавнa 

комунална предузећа и друга јавна предузећа  Града Новог Сада 

3. Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада –Анекс I 

Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије 

4. Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина за 

допуну Кривичног законика у правцу утврђивања санкција – норме кривичне 

одговорности за послодавце који не плаћају порезе и доприносе на зараде 

запослених у складу са Законом  

5. Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.03.2017. године 

6. Teкућа питања  

 

 

1.Тачка дневног реда 

 

Информација о реализацији закључака са 81. седнице Савета 

 
-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. 
 

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 је достављен  : 

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 
Градоначелнику Града Новог Сада 

 

Удружење угоститеља је доставило повратну информацију да су у току припреме за ангажовањем 
стручних лица која би професионално сачинила предлоге за измену Правилника о техничким 

нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара, након чега ће обавестити Савет о 

конкретним радњама.                      
ЗАКЉУЧАК 

                                    

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.“ 

 
Иницијатива је достављена Aгенцији за привредне регистре, Републичком Социјално-економском 

Савету, Министарству привреде и Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике 

Србије. 

 
Вера Ровчанин, представник Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике 

Србије је у телефонском разговору изнела да је Закључак Савета пристигао и да је информативног 

карактера. Након формирања Агенције за привредне регистре олакшана је и убрзана регистрација 
привредних субјеката, а прибављање решења о минимално-техничким условима је у надлежности 

Инспекцијских органа у складу са новим Законом о инспекцијском надзору. Стога ово 

Министарство сматра да су надлежности утврђене новим законима, те да се  не може враћати 
ранији начин испуњавања услова пре регистрације, већ се то чини након регистрације у АПР.  

 

 

- 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“) 

 
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. 

 



Закључак је достављен Градоначелнику Града Новог Сада и ЈКП Пут-у. Није пристигао 

никакав одговор.  
 

Информација о реализацији закључака је прихваћена. 

 

2.Тачка дневног реда 

 

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Информација о потписаном Посебном колективном уговору за јавнa комунална 

предузећа и друга јавна предузећа  Града Новог Сада 

 

Зоран Радосављевић је изразио задовољство због закљученог Посебног колективног  

уговора за јавнa комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је 

објављен у „Службеном листу Града Новог Сада“ од 19. априла ове године а ступио на 

снагу 27. априла. Рок за усклађивање аката је 30 дана. 90% садржаја овог ПКУ није 

мењано, док су урађене измене повољније за запослене. 

Нагласио је да би било добро да се овакви примери реализују и у приватном 

сектору. 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је похвално прихватио 

информацију о закључивању Посебног колективног уговора за јавнa комунална 

предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада. 

 

3.Тачка дневног реда 

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада –Анекс I 

Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије 

Зоран Радосављевић је информисао присутне да је закључен Анекс I Посебног 

колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике 

Србије дана 23. марта 2017. године. С обзиром да  умањење зарада од 10 % и даље важи за 

запослене у комуналним делатностима и да за ову категорију није дошло до повећања 

зарада, решење је пронађено у могућности да послодавац исплати солидарну помоћ  

запосленима ради ублажавања њиховог неповољног материјалног положаја. Овај анекс је 

саставни део Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије и непосредно се примењује и на Град Нови Сад. Услов је да 

послодавац има за ту намену обезбеђена финансијска средства. 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада је након дискусије, донео следећи: 

                                               ЗАКЉУЧАК 

Социјално-економски савет Града Новог Сада предлаже Градском већу Града 

Новог Сада да препоручи директорима јавних и јавно-комуналних предузећа да 

поступе у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије од 23. марта 2017. године.  



4. Тачка дневног реда 

Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина за 

допуну Кривичног законика у правцу утврђивања санкција – норме кривичне 

одговорности за послодавце који не плаћају порезе и доприносе на зараде запослених 

у складу са Законом 

Зоран Радосављевић је предложио да се изврши допуна Кривичног законика у 

правцу утврђивања санкција за послодавце који не исплаћују зараде и не уплаћују порезе и 

доприносе на зараде напомињићу да у западним капиталистичким земљама исти третман 

имају сва неплаћања пореза и да се за то дело предвиђа и казна затвора до 5 године. У 

последње време је држава из буџета издвојила 1,84 милијарди за скоро 11000 радника за 

повезивање стажа, јер послодавци нису уплаћивали доприносе. 

Славко Новаковић је предложио, због значаја овог питања, да се ова тема припреми 

за следећу седницу да би и послодавци обрадили ову иницијативу и изнели свој став. 

Станко Љубичић је напоменуо да је оваква санкција већ утврђена тј. да је ово дело 

инкриминисано Кривичним закоником, чланом 229а Закона: 

„ Неуплаћивање пореза по одбитку 

Члан 229а 

(1) Одговорно лице у правном лицу - пореском платцу, као и предузетник - порески 

платац који, у намери да избегне плаћање пореза по одбитку, доприноса за обавезно 

социјално осигурање по одбитку или других прописаних дажбина, не уплати износ који је 

обрачунат на име пореза по одбитку, односно доприноса за обавезно социјално осигурање 

по одбитку, на прописани уплатни рачун јавних прихода или не уплати друге прописане 

дажбине,  

казниће се затвором до три године и новчаном казном. 

(2) Ако износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза, односно доприноса из става 1. 

овог члана прелази милион и петсто хиљада динара, 

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. 

(3) Ако износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза, односно доприноса из става 1. 

овог члана прелази седам милиона и петсто хиљада динара, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.“ 

Зоран Радосављевић је упитао зашто се ове одредбе Законика не примењују већ се 

огромни износи из буџета издвајају за повезивање стажа у фирмама где послодавац није 



редовно испуњавао своје обавезе. Захтев Синдиката је да се одредбе Законика (и свих 

прописа) примењују. 

Славко Новаковић је нагласио да за скоро све приватне фирме не постоји могућност 

повезивања стажа за периоде неуплаћивања пореза и доприноса на зараде и да је важно да 

су сва утврђена права и обавезе у позитивним прописима важећа за све привредне 

субјекте. Средства за повезивање стажа се узимају из средстава пореских обвезника. 

Социјално-економски савет града Новог Сада је након дискусије, донео следећи: 

                                               ЗАКЉУЧАК 

Социјални партнери се обавезују да за следећу седницу Социјално-економског 

савета припреме нов материјал о свим врстама одговорности за послодавце који не 

исплаћују зараде и порезе и доприносе на зараде запослених  као и о примени прописа 

у овој области и предложе ставове за решавање овог питања. 

5. Тачка дневног реда  

Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.03.2017. године 

Јасна Билокапић је представила тромесечни Финансијски извештај Савета уз 

образложење да постоји обавеза да се Извештај предаје тромесечно Градској управи за 

привреду.  

Социјално-економски савет града Новог Сада је донео следећи:                                            

                                                 ЗАКЉУЧАК 

Усваја се Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.03.2017. године. 

Финансијски извештај доставити Градској управи за привреду. 

6. Тачка дневног реда 

   Teкућа питања 

Лазар Шкорић је предложио да се на следећој седници разматра Иницијатива за 

наставак преговора за закључење Посебног колективног уговора који важи за запослене у 

управи Града Новог Сада и разматрање тешког финансијског положаја запослених у 

управи Града услед смањења зарада. 

Секретар СССНС Миливоје Војиновић је затражио одговор поводом проблема који 

је делегиран на седници Савета од 26. децембра 2016. године: Молба за решавање 

проблема запослених и послодаваца у Индустријској зони код Каћа услед радова на путу и 

измене режима саобраћаја. 



Станко Љубичић је одговорио да Град Нови Сад није надлежан за решавање по 

овом питању, већ да конкретан одговор треба затражити од инвеститора ЈП Путеви Србије. 

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је надлежна само за делове 

прилазних путева који су планирани и  није инвеститор, тј. није надлежна у поменутим 

радовима. 

Социјално-економски савет града Новог Сада је донео следећи: 

                                               ЗАКЉУЧАК 

Материјал и Закључак тачке дневног реда: „Молба за решавање проблема 

запослених и послодаваца у Индустријској зони код Каћа услед радова на путу и 

измене режима саобраћаја“ усвојен на седници Социјално-економског савета Новог 

Сада од 26. децембра 2016. године доставити ЈП Путеви Србије. 

 


