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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 06. октобра 2014. године је одржана 61. седница Социјално-економског 

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

 

1. Функционисање Градске пореске управе-приближавањe и поједностављивањe 

процедура за пореске обвезнике 

 

Уводно излагање о потреби дијалога између представника удружења пореских обвезника 

и Градске пореске управе, изнео је Јован Беара, како би се унапредиле и поједноставиле 

процедуре и олакшала и убрзала међусобна комуникација. Такође је изнео да је у 

припреми пројекат електронске комуникације којим би УВРА преко Уније послодаваца 

конкурисала за средства из буџета Града. 

 

Зоран Маленица, секретар Удружења занатлија Новог Сада,  је изнео да је потребно у току 

припрема и промена критеријума по којима се утврђују пореске обавезе, укључити у 

расправу удружења предузетника, како би се дијалогом предупредили проблеми који 

настају касније. 

Дејан Мандић је образложио,  да је новим одлукама Града, које су у децембру 2013. 

године донете у складу са Законом о порезу на имовину, стопа пореза остала непромењена 

у односу на претходне, више од 4 (четири) године и износи 0,4%, али да због промене 

амортизационе стопе утврђене Законом која је са 70 % промењена на 40% , због увођења 

простора „за одмор“ у исти третман са другом имовином физичких лица као и код оних 

правних лица, која до сада нису исказивала фер вредност имовине, постоји повећање 

износа пореза. Одређено је укупно пет зона за општину Нови Сад и утврђене су просечне 

цене некретнине  по метру квадратном у свакој зони.  Предложио је да се може 

организовати тематска седница на којој би се расправљало о одређивању зона и тржишној 

ведности цена по зонама. 

Владимир Гвозденовић, Лазар Шкорић и Зоран Радосављевић су у дискусији изнели да 

услед све већег сиромаштва, најављених мера умањења зарада запослених, грађани неће 

моћи да измирује обавезе услед увећања пореза на имовину, те да је потребно изнаћи мере 

да се заштите најсиромашније категорије становништва.  

Александра Радак, начелница Градске пореске управе, је упознала присутве да су учињени 

напори да се грађанима омогући више шалтера за предају и преузимање образаца, 

приговора и жалби, да ради електронски Кориснички центар са знатно већим бројем 

корисника, физичких лица, која имају увид у стање пореског задужења у уплата. У току је 

уређење нове шалтер сале за пријем странака која ће имати посебан шалтер за привреду и 

биће отворена најкасније у року од месец дана, да ће бити више инспектора за решавање 
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приговора грађана, да су у току активности како би се омогућило ажурирање података 

преко МУП-а и АПР са Матичарском службом и Републичком пореском управом. Идеја је 

да Градска пореска управа уведе апликацију сличну Републичкој пореској управи, како би 

се пореске пријаве предавале електронски и тиме олакшало пословање пореским 

обвезницима, правним лицима и предузетницима.  

Након дискусије закључено је: 

Савет констатује да је корисна расправа о функционисању Градске пореске управе у којој 

су представници Управе образложили  процедуре за пореске обвезнике, како за грађане, 

тако и за правна лица и предузетнике и где су представници привреде изнели своје 

предлоге за побољшање рада Пореске управе. С тога је потребно наставити са оваквом 

праксом и  организовати тематску седницу Савета о порезу на имовину на којој ће се 

расправљати о одређивању зона и тржишној вредности зона у Новом Саду, на коју ће бити 

позвани представници Града, партнери у социјалном дијалогу и удружења пореских 

обвезника.  

Такође је потребно  да представници УВРЕ преко Уније послодаваца заједно са Пореском 

управом израде Предлог за побољшање информационог система и доставе захтев за 

издвајање средстава из Буџета Града за ову намену. 

 

2. Преиспитивање Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног 

простора којим управља ЈП Пословни простор 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, Славко Новаковић је информисао чланове Савета да је 

позвани представник Града, Александар Башић, члан Градског већа за урабанизам и 

заштиту животне средине отказао долазак на седницу, те да нема уводничара о овој теми.  

У дискусији су учествовали Милан Ђурић, Зоран Маленица и Дејан Мандић, након чега је 

закључено: 

 

Одлаже се разматрање ове тачке дневног реда за наредну седницу Савета, на коју ће 

писменим путем бити позвани Александар Башић, члан Градског већа за урбанизам и 

заштиту животне средине, Mилош Егић, начелник Градске управе за урбанизам и 

стамбене послове, као и представник ЈП „Пословни простор“. У оквиру исте тачке дневног 

реда водила би се расправа и о захтеву Синдиката којим је тражено да Стамбена агенција 

Новог Сада достави финансијске извештаје о свом раду у претходном периоду од 

формирања одлуком Скупштине Града. 

 

3. Информација о реализацији закључака са 60. седнице Савета 

 

Чланови Савета су као и на свакој другој седници  информисани са реализацијом 

закључака са претходне седнице. 

 

 

4. Извештај о раду Савета за период председавања представника УПС-

Послодавци Новог Сада, октобар 2013. – септембар 2014. Године 
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С обзиром да је истекао период председавања представникаУПС-Послодавци Новог Сада, 

у извештају су наведене теме које су разматране и усвојени закључци, као и активности 

Савета у том периоду. Предложени Извештај је усвојен једногласно. 

 

5. Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.09.2014. године  

 

Усвојен је Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.09.2014. године, који се  

доставља Градској управи за привреду. 

 

6. Извештај о попису стања опреме, ситног инвентара,обавеза и новчаних 

средстава Савета на дан 30.09.2013. године и записник Комисије за попис 

 

Комисија за попис је је усвојила Извештај о попису и сачинила записник, који је доставила 

члановима Савета, а Савет је усвојио  Извештај о попису стања опреме, ситног 

инвентара,обавеза и новчаних средстава Савета на дан 30.09.2013. године и записник 

Комисије за попис. 

 

7. Информација о припреми ребаланса буџета Града Новог Сада за 2014. годину 

 

Образложење о припреми ребаланса буџета Града дао је Дејан Мандић, након чега је 

закључено да су Социјално-економском савету Града Новог Сада пројектована  средства у 

буџету Града Новог Сада за 2014. годину у целини, у складу са увојеним Финасијским 

планом Савета за 2014. годину, те Социјално-економски савет Града Новог Сада нема 

захтева за додатним средствима за 2014. годину и рационално и наменски ће располагати  

средствима из буџета Града за реализацију програмских активности у 2014. години, као и 

до сада.  

 

8. Именовање председавајућег и секретара Социјално-економског савета Града 

Новог Сада  на период од годину дана, од представника Града Новог Сада  

 

Mилан Ђурић је изнео предлоге да се за представнике Града именују: 

Јова Радић за председавајућег Савета и Љубица Савић, за секретара Савета. 

 

Затим су усвојенe одлуке: 

                                                     

1. За председавајућег Социјално-економског савета Града Новог Сада, изабран је                    

проф. др Јова Радић из Новог Сада, представник Града Новог Сада, на период од 

годину дана. 

2. За секретара Социјално-економског савета Града Новог Сада, изабрана је 

Љубица Савић, заменик начелника Градске управе за привреду,  представник 

Града Новог Сада, на период од годину дана. 

 

9. Текућа питања 
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Лазар Шкорић је информисао чланове Савета да ће наредног дана заседати Републички одбор 

Савеза самосталних синдиката по питању мера Владе о смањењу зарада у јавном сектору. 

  

Миљана Стојшић Стојановска је позвала чланове Савета да присуствују округлом столу на тему 

„Бољи услови за запошљавање младих – Улога и значај ученичке и стручне праксе“ у 

организацији Уније послодаваца уз подршку Solidar Swiss канцеларије у Београду, дана 

08.10.2014. године. 

 

Такође је информисала чланове Савета да ће 23.10.2014. године бити одржан заједнички 

састанак Покрајинског социјално-економског савета и Социјално-економског савета Града 

Новог Сада уз учешће експерата из Словачке у оквиру реализације ИПА пројекта ЕУ 

„Унапређење социјалног дијалога“ на челу са Валеријом Кубаловом, сталним твининг 

саветником  пројекта словачке делегације. 


