
Градоначелник Града Новог Сада
Градско веће Града Новог Сада

Предмет:  Захтев  за  повлачењем  Предлога  решења  о  одобравању  Предлога 
пројекта јавно-приватног партнерства за избор стратешког партнера

У  складу  са  чланом  131.  Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућујемо  Вам 
захтев  да  са  наредне  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  са  дневног  реда  повучете 
Предлога  решења  о  одобравању  Предлога  пројекта  јавно-приватног  партнерства  за  избор 
стратешког партнера који ће заједно са Градом Новим Садом обављати делатност производње, 
прераде и  дистрибуције питке  воде  и прикупљања и прераде отпадних вода на територији 
Града Новог Сада, укључујући и приградска насеља, бр. 352-115/2012-II од 20. јануара 2012. 
године.

Синдикат  запослених  у  комунално-стамбеној  делатности  Новог  Сада  сматра  да  је 
предложено решење лоше како за Град Нови Сад и његове грађане, тако и за запослене у ЈКП 
Водовод и канализација Нови Сад.

Сматрамо да делатност производње, прераде и дистрибуције питке воде и прикупљања 
и прераде отпадних вода на територији Града Новог Сада обавља постојеће предузеће  ЈКП 
"Водовод и канализација" Нови Сад, те се не види разлог оснивања још једног предузећа 
које ће обављати те послове. 

Сам циљ овог јавно-приватног партнерства није јасно одређен и не садржи све што је по 
Закону обавезан. Наводи се да ће новоосновано ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад (као 
Друштво  за  посебне  намене  –  ДПН)  обављати  садашњу  делатност  ЈКП  "Водовод  и 
канализација",  док  ће  старо  предузеће  задржати  30-ак  радника  и  обављати  активности  у 
области  инжењеринга  и  изградње  постројења  за  прераду  отпадних  вода.  Сматрамо  да  је 
активност Града требала да буде потпуно супротна, односно да јавни и приватни партнер оснују 
ново предузеће које ће се улагањем средстава обављати активности у области инжењеринга и 
изградње постројења за прераду отпадних вода, због чега се и улази у ово ЈПП.

Потпуно је невероватно решење да ће приватни партнер са 49% оснивачког капитала 
преузети  одговорност  управљања  предузећем,  док  ће  Град  своје  интересе  заштитити  кроз 
учешће у доношењу стратешких одлука. Ко је ту у ствари већински власник кад се одриче права 
управљања?

Постављамо и питање да ли ће страни партнер на износ 51% капитала ЈКП "Водовода и 
канализација" Нови Сад која по последњим подацима износе 6,5 милијарди динара, уложити 
средства у ново предузеће од 6,3 милијарде динара које представљају еквивалент од 49%, јер 
се то из приложене документације не види.

Посебно заслужује пажњу део Програма који се односи на финансирање инвестиција где 
се наводи да планирање изградње постројења за прераду отпадних вода и то: финансирање 
планирања, пројектовања и инжењеринга пројекта Постројења за прераду отпадних вода биће 

фондова, новчаних давања града која потичу из дивиденди које град добија од новог предузећа, 
као  и  из  кредита  банака  или  кредита  за  развој.  По  овоме приватни  партнер  нема обавезу 
изградње постројења за прераду отпадних вода, јер се све ставља у хипотетичан однос.

И на крају, по овом питању изјаснили су се и грађани Новог Сада, који су са својих 31.291 
потписа  подржали  иницијативу  овог  Синдиката  за  расписивањем  референдума.  Све  то  је 
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обавеза приватног партнера, а изградња постројења ће бити финансирана из доступних јавних 
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занемарено од стране градских власте те још једном захтевамо да се распише референдум од 
стране Скупштине Града.

На основу свега наведеног и вашег дописа бр. II-020-3/2012-85-Г/2 од 23.01.2012. године, 
сматрамо  да  су  рокови  за  ступање  у  социјални  дијалог  прекратки,  имајући у  виду  да  је 
Скупштина заказана за 27.01.2012.г., те то представља још један од разлога да покажете добру 
вољу да стварно  желите  да ступите  у социјални дијалог  и  да повучете  као предлагач овај 
Предлог.

Уједно, напомињемо да је некоректно да након седнице Градског одбора Синдиката која 
је  одржана  19.01.2012.г.  и  на  коју  сте  по  нашем  позиву  послали  вашег  помоћника  и  тиме 
изразили  спремност  да  уђемо  у  стварни  социјални  дијалог  пустили  да  овај  предлог  пре 
договора буде предмет расправе на Скупштини Града.

Председник
Зоран Радосављевић
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