
Поводом Захтева Удружења угоститељских радника са територије Града 

Суботице поднетог дана 01.04.2021. године у погледу изнетих молби да се од стране 

Града у циљу очувања економије и угоститељско-туристичке понуде сагледају 

могућности за различите видове помоћи, руководство Града на челу са 

Градоначелником Стеваном Бакићем вас обавешатава о следећем: 

Свесни многих потешкоћа и отежаних услова пословања у току пандемије изазване 

вирусом COVID-I9, предузели смо прве кораке у изналажењу могућности које Град 

може да предузме ради пружања олакшица у превазилажењу тешке ситуације, те je 

стога Градско веће града Суботице на седници одржаној дана 31 .марта, донело Одлуку 

да закупцима пословних простора у својини Града Суботице, којима je мерама Владе 

Републике Србијс, a везано за спречавање и сузбијањс заразне болести COVID-19, 

забрањено обављање делатности у било ком периоду месеца марта 2021.године 

ослободи од плаћања 50% закупнине са припадајућим ПДВ-ом за пословне просторе за 

месец март 2021. године. 

Надаље, истом кругу правних лица и предузетника предлаже се следеће: 

1. Ослобађање од плаћања 50% закупнине са припадајућим ПДВ-ом пословне 

просторе у јавној својини - период април, мај, јун 2021. године, 

2. Ослобађање од плаћања 100% накнаде за коришћење простора на јавној 

површини у пословне сврхе—летње баште и терасе за период април, мај 

2021. године, a за период јун, јул, август 2021. године ослобађање 50% ове 

накнаде, 

3. Ослобађање од накнаде за заштиту и унапређење животне средине у висини 

од 50% за период април, мај, јун 2021. године, 

4. Ослобађање од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

у висини од 50% за период април, мај, јун 2021. године. 

Наведене олакшице би обухватиле све угоститеље са територије Града, 

укључујући и територију насељеног места Палић, на којем управљање просторима на 

јавној површини обавља предузеће „Парк Палић“ ДОО. 

Обзиром да je одређени број пословних простора у заштићеном језгру Града 

сходно одредбама Закона о јавној својини у јавној својини Републике Србије, те 

ингеренцију над њима врши Републичка дирекција за имовину, стручна служба 

Градске управе ће упутити обавештење у вези са одпуком о умањењу закупнине за 

просторе у јавној својини Града, са молбом да се од стране наведене Дирекције сагледа 

могућност за једнако поступање и према закупцима простора у јавној својини 

Републике, како би се и њима олакшало пословање. 
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ПАКЕТ МЕРА ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИЦИМА ГРАДА СУБОТИЦЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ 

УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИМА JE УРЕДБОМ О 

МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 И 

НАРЕДБОМ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ 

СИТУАЦИЈЕ TOKOM ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 У ОДРЕЂЕНОМ 

ВРЕМЕНСКОМ ТРАЈАЊУ ЗАБРАЊИВАН РАД, ОДНОСНО ОГРАНИЧАВАНО РАДНО 

ВРЕМЕ 

У складу са Наредбом о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације 
TOKOM трајања заразне болести COVID-19, у периоду од 12. марта 2021. године од 21.00 часова до 15. 
марта 2021. године до 06.00 часова, 

* објекти у којима се обављају делатности у области трговине на мало (трговинске и друге 
радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране 
и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), / 

* пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним 

објекгима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) 

и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), 

* као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у 

непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, 

фризерски салони, салони лепоте) 

* и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у 

истом простору биоскопи, музеји, галерије) 

* и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору 

или дугсгграјнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, 

вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) нису 

радили. 


