
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

                                        

                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 5. јуна 2015. године је одржана 67. седница Социјално-економског савета 

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

 

1. Информација о реализацији закључака са 66. седнице Савета 

2. Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Иницирање активности 

везаних за побољшање услова привређивања у Градској заједници 

(Правилник о техничким и другим условима за привремено постављање 

рекламне ознаке на фасади, крову и другим површинама зграде и услови за 

истицање фирме на пословном простору) 

3. Информaција чланова Савета о учешћу на првој седници Партнерске 

скупштине за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 

период 2015-2020. године 

4. Верификација мандата чланова Савета именованих од стране Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина и Уније 

послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада за период 2015-2019. 

Године 

5. Текућа питања 

 

1. Прва тачка дневног реда 

Информација о реализацији закључака са 66. седнице Савета 

Jова Радић је обавестио присутне да су сви закључци са 66. седнице Савета 

реализовани и достављени Градоначелнику Града Новог Сада, као и предлагачима тема и 

јавним предузећима о чијем раду се расправљало на седници, али да нису пристигле 

повратне инфомрације на закључке.  

Такође је истакао да је, у циљу унапређења социјалног дијалога и уважавања 

мишљења и ставова Савета, неопходно убудуће инсистирати да се доставе повратне 

информације о закључцима.  

Славко Новаковић и Гордана Радовић су у дискусији предложили да се у циљу 

јавности рада Савета на седнице позову представници медија.  

Информација и предлози су прихваћени. 

 

2. Друга тачка дневног реда 

Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Иницирање активности 

везаних за побољшање услова привређивања у Градској заједници (Правилник 

о техничким и другим условима за привремено постављање рекламне ознаке на 

фасади, крову и другим површинама зграде и услови за истицање фирме на 

пословном простору) 

 



У уводном излагању по другој тачки дневног реда Мирослав Обрадовић, 

представник Градске управе за комуналне послове изнео је да је Завод за изградњу Града 

Новог Сада сачинио и предложио нов предлог Правилника о техничким и другим 

условима за привремено постављање рекламне ознаке на фасади, крову и другим 

површинама зграде и условима за истицање фирме на пословном простору, који је јуче 

достављен Управи за комуналне послове. С обзиром да су тиме настале нове околности, 

предложио је да пре упућивања предлога Правилника Градском већу на доношење, Завод 

за изградњу Града, као предлагач новог Правилника исти достави Удружењу занатлија 

Новог Сада, као и Савету ради упознавања и разматрања, како би имали могућност да 

својим предлозима учествују у усагалашавању предложених мера у Правилнику и 

њиховом прилагођавању стварним потребама и могућностима привредника у Граду.  

Затим је Вељко Анђелић, секретар Удружења занатлија Новог Сада изнео да 

занатлије и остали предузетници имају проблема у раду по питању тумачења постављања 

табле за истицање фирме и табле за рекламне ознаке и наплате таксе, да су тумачења 

инспекцијских органа на терену таква да се и за истицање фирме наплаћује такса, иако се 

по основу других законских мера предузетници ослобађају те таксе ( укупан годишњи 

приход до 50 милиона динара). Подржао је предлог да се Удружење занатлија и Савет 

укључе у разматрање новог Правилника и предложио да се у расправу укључе Градска 

управа за финансије, Градска пореска управа, као и Градска управа за инспекцијске 

послове, као би се прецизно регулисала правила постављања обе табле и висина локалних 

такси које се наплаћују. 

У дискусији поводом ове тачке дневог реда учествовали су:  

Славко Новаковић који је подржао доношење новог Правилника и могућност да 

Удружење и Савет учествују у усаглашавању мера које би побољшале услове за рад 

предузетника.   

Зоран Радосављевић је предложио да Завод за изградњу Града организује састанак 

на ком би сви заинтересовани учесници изнели своје предлоге за усаглашавање новог 

Правилника. 

 Гордана Радовић је подржaла предлог да се одредбама новог Правилником уреди 

да се за путоказне табле не  наплаћује такса.  

Након дискусије усвојен је следећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је упознат да је у процедури 

доношење новог Правилника о техничким и другим условима за привремено постављање 

рекламне ознаке на фасади, крову и другим површинама зграде и за истицање фирме на 

пословном простору, који је припремљен у Јавном предузећу „Завод за изградњу града“ 

Нови Сад а предлагач за доношење је Градска управа за комуналне послове.  

Препоручује се Јавном предузећу „Завод за изградњу града“ Нови Сад и Градској 

управи за комуналне послове да достави предлог Правилника о техничким и другим 

условима за привремено постављање рекламне ознаке на фасади, крову и другим 

површинама зграде и за истицање фирме на пословном простору Удружењу самосталних 

занатлија Новог Сада, које је иницирало разматрање ове теме на седници Савета, ради 

упознавања и упућивања евентуалних предлога и сугестија, а имајући у виду чињеницу да 

његова примена има утицаја на пословање занатлија Новог Сада, као и Социјално-

економском савету Града Новог Сада. 



 

3. Тачка дневног реда 

Информaција чланова Савета о учешћу на првој седници Партнерске 

скупштине за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за период 

2015-2020. године 

У оквиру треће тачке дневног реда председавајући Јова Радић је изнео да се у циљу 

израде савремене Стратегије одрживог развоја Града мора променити политикa према 

новим методологијама на који начин ће се циљеви из Стратегије остварити у пракси, као и 

однос према домаћим привредницима по питању додељивања субвенција за нова радна 

места и улагања у производњу на исти начин и у истом обиму као што се субвенције 

додељују страним инвеститорима, који су до сада били у повлашћеном положају. Такође је 

изнео да представници политике у Граду морају активније да иницирају предлоге према 

републичким органима како би се и у Новом Саду променио привредни амбијент за 

инвестициона улагања, као што то чине друге локалне самоуправе. 

Владимир Гвозденовић је у дискусији изнео да се по питању заштите животне 

средине морају примењивати законска решења и неодговорни загађивачи кажњавати. 

Такође је изнео да нема сазнања о улагањима страних инвеститора у Нови Сад и подсетио 

на предлог Синдиката да се индустријска зона у Новом Саду приведе намени и почне 

користити за индустријску производњу, без обзира да ли ће доћи страни или домаћи 

инвеститори. 

Славко Новаковић је изнео да у оквиру Стратегије нема акционих планова за 

конкретне пројекте развоја Града. 

Зоран Радосављевић је у дискусији изнео да је већ постојала Стратегија развоја 

Града и у претходном периоду, али да мисли да ће се само преписати садржај у нову 

Стратегију. 

Лазар Шкорић је изнео да Нови Сад не нуди повољне услове по питању пореских 

подстицаја за долазак инвеститора, да инвеститори упоређују понуђене услове и одлазе у 

друге градове или друге државе, који нуде прихватљивије услове и ниже порезе. 

Гордана Радовић је изнела у дискусији  да је остварење претходне Стратегије  у 

обиму од оквирно 70% било везано за развој ИТ сектора и субвенција које Нови Сад даје 

за органску пољопривредну производњу, док би за потребе развоја туризма у Граду 

требало омогућити занатлијама да пласирају своје услуге и производе (сувенире), за време 

посета туриста на менифестацијама у Новом Саду.   

Станко Крстин је у дискусији изнео да се у Стратегију морају унети мере 

примењиве у пракси по питању кратких рокова за добијање дозвола и што бржег 

отпочињања процеса производње. Нови Сад има повољан географски положај и велико је 

тржиште примамљиво за инвеститоре, али се морају убрзати све процедуре које они 

очекују од локалне самоуправе. 

Након дискусије усвојен је следећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада констатује да је велико интересовање 

свих чланова за израду  Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. Прихвата се 

сугестија да сви чланови Савета и убудуће учествују на седницама Партнерске скупштине, 

с обзиром да је Савет у саставу групе за Економски развој.  



 

4. Тачка дневног реда 

Верификација мандата чланова Савета именованих од стране Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина и Уније послодаваца 

Србије – Послодавци Новог Сада за период 2015-2019. Године 

Председавајући је изнео да су након истека претходног мандата члановe Савета, 

представника Синдиката и Послодаваца пристигла обавештења оба социјална партнера о 

именовању за наредни период од четири године (2015.-2019.) на основу чега је усвојен 

следећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је на основу Одлуке Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина констатовао да су за период од 2015.-

2019. године именовани: 

 

- За чланове Савета: 

1. Владимир Гвозденовић, председник Савеза самосталних синдиката Града  Новог 

Сада и општина, 

2. Зоран Радосављевић, председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној 

делатности Града Новог Сада и 

3. Лазар Шкорић, председник Синдиката управе, правосуђа и друштвених 

организација Града Новог Сада и оптшина Јужно-бачког округа; 

 

- За заменике чланова Савета: 

1. Миливоје Војиновић, секретар Градског већа Савеза самосталних синдиката 

Града Новог Сада и општина, 

2. Новак Васић, председник Самосталног синдиката металаца Србије за Град Нови 

Сад и општине и 

3. Лазар Попара, председник Синдиката радника културе Новог Сада. 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је на основу Одлуке Уније 

послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада констатовао да су за период 2015-2019. 

године именовани: 

 

- За чланове Савета: 

1. Славко Новаковић, председник Уније послодаваца Србије – Послодавци Новог 

Сада, председник Удружења занатлија Нови Сад, 

2. Гордана Радовић, директор „Дневник Пољопривредник“ ад Нови Сад,  

3. Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, власник и директор 

„Пре-Принт“ доо Нови Сад; 

 

- За заменике чланова Савета: 

1. Миљана Стојшић-Стојановска, директор Уније послодаваца Војводине,  

2. Јован Беара, председник Пословног удружења власника рачуноводствених 

агенција „УВРА“ Нови Сад и  

3. Бранислава Ђукић, серетар Уније послодаваца Војводине.  

 



 

5.Тачка дневног реда 

Teкућа питања  
 

У оквиру пете тачке дневог реда у дискусији су изнете информације: 

 

У циљу припреме и одржавања наредне седнице, председавајући је предложио да 

буде одржана до 10. јула, пре годишњих одмора, с обзиром да је договорено да се 

одложене тачке са данашње седнице уврсте у деневни ред за наредну седницу. Предлог је 

прихваћен. 

 

Зоран Радосављевић је информисао чланове Савета да би Град морао да донесе 

одлуку о судбини ЈКП „Стан“, јер ће у случају блокаде рачуна овог јавног комуналног 

предузећа бити доведен у питање положај и других јавних предузећа (нпр. Информатике). 

 

Лазар Шкорић је изнео да и даље нема законских решења по питању зарада и 

положаја  запослених у локалним самоуправама. 

 

 


