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С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 21. новембра 2013. године је одржана 56. седница Социјално-

економског савета града Новог Сада, на којој су социјални партнери разговарали о 

следећим темама:  

1. Удружење угоститеља Новог Сада - члан Уније послодаваца Новог Сада је 

представило своје предлоге за побољшање положаја привредника 

угоститељске делатности у следећим областима: 

Према ЈКП Чистоћа Нови Сад, код наплате услуге сакупљања, транспорта и 

депоновања отпада где су се трошкови за угоститеље увећавали у неколико наврата 

током године, као и код наплате за добијање Уговора о ванредном изношењу смећа 

за заузете јавне површине (који се до сада добијао без надокнаде и уведен је као 

додатни трошак). 

Такође су назначили да је по Закону о комуналним делатностима из 2011. године, 

утврђено непостојање разлика у ценама међу различитим категоријама потрошача 

и упитали су надлежне зашто се та одредба Закона не поштује. 

Између осталог, један од захтева је  био  и да се омогући попуст од 30 % код 

плаћања таксе за заузеће јавне површине у целости. 

Представници управе за комуналне послове Новог Сада и ЈКП Чистоћа су изразили 

намеру да се наставе договарања са представницима привреде у правцу решавања 

њихових проблема и да ће се при усвајању нових одлука размотрити и узети у 

обзир захтеви угоститеља. Градском већу ће бити упућен предлог Савета за 

омогућење одређених бенефиција свим послодавцима који у року испуњавају све 

своје обавезе према држави и запосленима. 

2. Унија послодаваца Новог Сада је представила информацију о повећању 

обавеза послодаваца по основу Закона о финансирању локалне самоуправе и 

Закона о порезу на имовину као и предлоге за решавање проблема. Исти су 

прослеђени надлежнима у оквиру јавне расправе о нацрту одлуке о 

утврђивању стопа пореза на имовину на права на непокретности на 

територији Града Новог Сада, а све у циљу неповећавања постојећих 

обавеза послодаваца. 

Заузети су следећи ставови: 

При одређивању висине локалних комуналних такси и других дажбина из њене 

надлежности, јединица локалне самоуправе треба да има у виду члан 91. Устава 

Републике Србије, према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива 

на економској моћи обвезника. Према томе, јединица локалне самоуправе је у 

обавези да определи висину дажбина које неће угрозити нормално функционисање 

обвезника, као и да се, код годишњег усклађивања утврђених дажбина придржава 

политике пројектованог раста цена коју Влада Републике Србије сваке године 

утврђује Фискалном стратегијом, чиме се елиминише могућност неоправданог 

вишеструког повећања намета. 



Усклађивање дажбина од стране локалних самоуправа са могућностима 

послодаваца као и доношење одлука о повећању и увођењу нових намета 

неопходно је доносити кроз консултације са привредним сектором и на основу 

анализе ефеката таквих оптерећења преко локалних социјално-економских и 

привредних савета. Такав стални, и на поверењу заснован, дијалог представника 

власти и удружења послодаваца би омогућио аргументовано заступање и заштиту 

интереса предузетника пред органима локалне самоуправе, покрајинским и 

републичким органима при доношењу прописа, а све у циљу обезбеђења 

сигурнијег пословања, веће конкурентности и повољнијег локалног амбијента за 

пословањем као предуслова за бољи положај запослених и свих грађана. 

Органи локалне самоуправе ће све нацрте одлука које се тичу материјалног и 

социјалног положаја послодаваца и запослених достављати благовремено Савету 

на мишљење. 

3. Председавајући Социјално-економског савета је затим известио о 

реализацији закључака са 55. Седнице: 

 

А)   Поводом иницијативе за покретање разговора у ЈКП „Паркинг сервис“ ради 

договора о обезбеђивању паркинг места и годишње паркинг картице  правним 

лицима и запосленим радницима, заказан је и одржан састанак са представницима 

Градске управе за саобраћај и ЈКП Паркинг сервис, при чему је договорено да у 

овом тренутку не постоје могућности обезбеђивања паркинг места у централним  

зонама Града, јер је тенденција развијених европских земаља да се саобраћај из 

центра града измести на периферију и тиме растерете саобраћајне гужве. Уколико 

се буде доносила нова одлука о паркиралиштима биће укључени социјални 

партнери у припреми и изради поменуте одлуке. 

Б) Поводом нерешавања проблема у СШ „Светозар Милетић“ у Новом Саду, 

договорено је да се упути Захтев члану Градског већа за образовање и Градској 

управи за образовање за званичном информацијом  о досадашњем току договарања 

и начину решавања  проблема насталог блокирањем рачуна и онемогућењем 

нормалног рада ове образовне институције. 

В)  Одржан је састанак представника Града са представницима Синдиката  на коме 

су разматрана питања стратегије и стања у ЈП и ЈКП Новог Сада, које је изузетно 

тешко,  те је договорено да се убудуће састанци одржавају једном месечно. 

 

4. Градски одбор синдиката радника културе Новог Сада је изнео 

информацију о тешком материјално-социјалном положају запослених у 

установама културе. Договорено је да Савет организује састанак  

представника Синдиката са помоћником Градоначелника при чему би се 

разматрала поменута проблематика.  

 

На седници је такође усвојен Програм рада  и предлог Финансијског плана за 2014. 

годину и Одлука о изради сајта Социјално-економског савета Града Новог Сада на 

којем би биле представљене све активности овог тела. 

 

 

  

   

                                                                                       Председавајући Савета 

                                                                                       Славко Новаковић, с.р. 


