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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

 

   

                                         

                                                  С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 08. jула 2014. године је одржана 60. седница Социјално-економског савета 

Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме:  

 
1. УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ ЗАНАТЛИЈА НОВОГ САДА – ИНИЦИРАЊЕ 

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНО ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ПРИВРЕЂИВАЊА У 

ГРАДСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 Удружење самосталних занатлија Новог Сада је доставило Савету иницијативу, коју је 
образложио Вељко Анђелић, секретар Удружења, на који начин би се отклониле 

потешкоће са којима се сусрећу послодавци Новог Сада и која су пореска и друга 
оптерећења у раду у три сегмента: 

- Закуп пословног простора од ЈП „Пословни простор“ Нови Сад, (повећање бодова) 

- Функционисање градских служби, посебно Градске пореске управе 

- Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину и доношење решења 

 

Удружење предлаже да се донесе нова Одлука о условима и поступку давања у закуп 
пословног простора којим управља ЈП „Пословни простор“ на Скупштини Града уз 

укључење Удружења у припреми Одлуке, да се прилагоди и побољша рад Градске 

пореске управе потребама пореских обвезника и да се појасни начин опорезивања 
пословне имовине. 

 

Савет је подржао иницијативу Удружења у вези закупа пословног простора, а 

мишљење Савета биће прослеђено  члану Градског већа за урабанизам и заштиту 
животне средине  Александру Башићу,  ЈП „Урбанизам“, Заводу за урбанизам Новог 

Сада и  ЈП „Пословни простор“  ради отпочињања активности на измени постојеће 
Одлуке или предлагање нове. 

У вези рада Градске пореске управе,  Дејан Мандић је у образложењу изнео да постоје 

проблеми и потешкоће у раду због недовољног броја извршилаца на пословима обраде 
предмета и издавања решења, да је тражена  сагласност надлежног министарства за 

повећање броја запослених како би се убрзао рад на решавању захтева пореских 

обвезника. Град има око 137 хиљада обвезника и потребно је више запослених у 

Управи. Предложио је да се позове начелница Градске пореске управе Александра 
Радак и на наредној седници Савета разматра  функционисање Градске пореске 
управе.  

О стопи пореза на имовину, појаснио  је да стопа од 0,4% није мењана од 2009. године, 

да је Град утврдио цене по групама, које су примерене економској снази пореских 



 

2 

 

обвезника (привредних субјеката и грађана) у  условима кризе, али да је спорна висока 
цена накнаде за градско грађевинско земљиште, која је сада инкорпорирана у порез на 

имовину. Навео је да постоји одређен број пореских пријава правних лица које су 

нереалне, јер није исказана вредност имовине по фер тржишној цени, те да је потребно 

да се замене новим. 
Славко Новаковић је предложио да се иницира доношење Закона о занатској 

делатности како би се законски уредила ова делатност и олакшало пословање 

предузетницима-занатлијама.  
 

По овој тачки  је усвојен следећи 

 
 

                                                 З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

1. Социјално економски савет Града Новог Сада подржава иницирање активности 

Удружења самосталних занатлија Новог Сада, везано за побољшање услова за 

привређивање у Граду Новом Саду и предлаже: 

 

Подржава се иницијатива  Удружења самосталних занатлија Новог Сада за измену     

Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља 
ЈП „Пословни простор“,  тако што ће се  у члану 30. Одлуке  прецизно  

утврђивање  бодова као основа за дефинисање висине закупнине  директно везати 

за стварну делатност и специфичности области привреде којом се занатлија бави.  

Мишљење Савета прослеђује се члану Градског већа за урабанизам и заштиту 
животне средине  Александру Башићу,  ЈП „Урбанизам“ Заводу за урбанизам 

Новог Сада и  ЈП „Пословни простор“ Нови Сад, како би се ускладила Одлука о 

условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП 
„Пословни простор“и упутила Скупштини Града на усвајање. 

На наредној седници Савета уврстити у тачку дневног реда тему:  Приближавањe 

и поједностављивањe функционисања Градске пореске управе и 
позвати начелницу Градске пореске управе Александру Радак, како би се 

презентовале процедуре у раду поменуте управе по питањима пореза на имовину, 

накнаде за заштиту животне средине и комуналне таксе. 
 

2. Социјално-економски савет Града Новог Сада покреће иницијативу за доношење 

Закона о занатској делатности у Републици Србији и упућује је Социјално-

економском савету Републике Србије и Покрајинском социјално-економском 

савету, како би се ова делатност уредила законом и олакшало отварање занатских 

радњи и пословање предузетника у области занатске делатности.  

 

 

2. САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА – 

ПРЕДЛОГ ЗА УКИДАЊЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

Синдикат је доставио предлог за укидање Стамбене агенције Новог Сада, уз образложење 

да је Савет више пута разматрао тему о раду Стамбене агенције, да Синдикат нема 
представника у органима Агенције и да нема увида у пословање исте, а потом је усвојен 
следећи 
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                                             З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је размотрио предлог за укидање Стамбене 

агенције Града Новог Сада, које је упутио Савез самосталних синдиката Града Новог Сада 

и општина. Упућује се захтев Стамбеној агенцији Новог Сада да у што краћем року 
Савету достави извештај за 2011.- 2012. и 2013. годину, који садржи  финансијске  и 

остале податке наведене у овом предлогу Синдиката. Извештај ће се разматрати на 
наредној седници. 

 

3. ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  САВЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САВЕТА ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГОДИНЕ  

5. ПРАВИЛНИК  О РАЧУНОВОДСТВУ САВЕТА 

Савет редовно разматра финансијска документа, те су усвојени: 

-Измена Финансијског плана Савета за 2014. годину 

-Финансијски извештај Савета за период  I-VI  2014.године и 

-Правилник о рачуноводству Савета.  

6. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СА 59.СЕДНИЦЕ САВЕТА  

Славко Новаковић, председавајући Савета је укратко образложио Информацију о 

реализацији закључака са претходне седнице и информисао чланове Савета да је био 

заказан састанак код Градоначелника, али да није одржан, јер је отказан уз образложење 

хитних обавеза Градоначелника. Изнео је очекивање да ће ипак у наредном периоду бити 

одржан састанак представника Савета са Градоначелником.  

Владимир Гвозденовић је обавестио Савет да је добијена повратна информација о 

решавању материјалног положаја запослених у култури, да ће се у склопу нових 

законских прописа кроз платне разреде запослених у јавном сектору решити и положај 

радника у култури. 

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА 

             Дејан Мандић је изнео предлог да се на једној од наредних седница разматра о        

политици и мерама запошљавања у Граду и да се позове члан Градског већа за привреду 

Горан Сечујски, који су подржали остали чланови Савета. 

 


