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                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 9. јула 2015. године је одржана 68. седница Социјално-економског савета 

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

 

1. Информација о реализацији закључака са 67. седнице Савета 

2. Извршење обавеза по основу пореза на имовину – Иницијатива Уније 

послодаваца Србије - Послодавци Новог Сада и Савеза самосталних 

синдиката Града Новог Сада и општина 

3. Реализација закључка Савета у вези припреме Правилника 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 

4. Унија послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада – реализација 

закључка Савета са 32. седнице у вези обезбеђивања паркинг места 

предузетницима за обављање делатности 

5. Финансијски извештај Савета за период од 01.01. до 30.06. 2015. године 

6. Teкућа питања 

 

1. Прва тачка дневног реда 

Информација о реализацији закључака са 67. седнице Савета 

Jова Радић је обавестио присутне да су сви закључци са 67. седнице Савета 

реализовани и достављени предлагачима тема. Јавно предузеће Завод за изградњу Града, 

Нови Сад и Градска упава за комуналне послове доставили су Предлог Правилника 

Удружењу занатлија Новог Сада и Савету. 

Информација је прихваћена. 

 

2. Друга тачка дневног реда 

Извршење обавеза по основу пореза на имовину – Иницијатива Уније 

послодаваца Србије - Послодавци Новог Сада и Савеза самосталних синдиката 

Града Новог Сада и општина 

 

Председавајући Јова Радић је информисао чланове Савета да је примљена 

информација да представник Градске пореске управе није у могућности због здравствених 

разлога да присуствује седници и предложио да се ова тачка одложи за наредну седницу, 

када се за то стекну услови. Предлог је прихваћен. 

 

 

 



3. Tрећа тачка дневног реда 

Реализација закључка Савета у вези припреме Правилника 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 

 

Председавајући Савета је изнео да се наставља разматрање ове теме са претходне 

седнице те да ће присутни уводничари пружити образложење о новом Правилнику који је 

у процедури. 

Милка Рапаић, председник Комисије за рекламне ознаке  Завода за изградњу Града  

је у уводном излагању упознала чланове Савета да је пажљивим праћењем примене 

претходног Правилника сачињен нови Правилник у ком су предложена решења која би 

омогућила јасно дефинисање постављања рекламне ознаке и истицања фирме, водећи 

рачуна о очувању архитектуре и амбијенталне целине Града. Разлика је у томе што се 

рекламна ознака може постављати паралелно и конзолно са фасадом зграде, а истицање 

фирме само паралелно, на чега је Удружење занатлија Новог Сада изнело примедбу. 

Такође је изнела да примедба није примерена и да би се тиме нарушио архитектонски 

изглед Града. У припреми Правилника су били укључени и представници Завода за 

заштиту споменика културе јер су посебни услови постављања ознака на зградама под 

заштитом.  

Рената Милутинов, организатор за рекламне ознаке Завода за изградњу града је 

изнела да је накнада за постављање рекламне ознаке до величине регулисане Правилником 

примерена и на годишњем новоу износи 5.100,00 динара, као и да се за рекламну ознаку до 

2м квадратна не прибављају Урбанистичко-технички услови. 

Мирослав Обрадовић, помоћник начелника Градске управе за комуналне послове је 

изнео да нови Правилник јасно дефинише постављање обе ознаке, као и да су 

предузетници  са годишњим приходом до 50 милиона динара ослобођени плаћања локалне 

комуналне таксе за истицање фирме.  

Славко Новаковић је у дискусији  образложио разлоге иницијативе Удружења 

занатлија Новог Сада у вези примедбе на члан 13. Правилника, која се односи на 

могућност конзолног постављања ознаке за истицање фирме, како би радње  старих заната 

биле видљивије са веће удаљености.  

Након дисксије усвојен је следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Представници Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, 

образложили су текст Предлога 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, везано за предлог – сугестију Удружења 

самосталних занатлија Града Новог Сада за корекцију члана 13. Предлога правилника.  

Такође су образложили да је чланом 6. Предлога правилника предвиђена могућност 

да рекламна ознака може да се постави паралелно са фасадом зграде и конзолно под углом 

од 90 степени у односу на фасаду зграде, при чему постављање исте не изискује трошкове 

у смислу плаћања локалне комуналне таксе. 

 С обзиром на напред наведено, те да је предметним предлогом остављена 

могућност постављања рекламне ознаке на начин како је то и сугерисано у предлогу 



Удружења самосталних занатлија Новог Сада у вези са истицањем фирме, самим 

постављањем рекламне ознаке под углом од 90 степени, они који обављају занатску 

делатност на тај начин јасно обавештавају кориснике својих услуга и друга лица где се и 

која делатност обавља.   

 

4. Тачка дневног реда 

Унија послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада – реализација закључка 

Савета са 32. седнице у вези обезбеђивања паркинг места предузетницима за 

обављање делатности 

 

Председавајући Јова Радић је образложио закључак који се односи на могућност 

обезбеђивања једног паркинг места предузетницима за обављање делатности у зонама под 

наплатом, као што постоји могућност станарима за коришћење једног паркинг места у 

улицама становања под повољним годишњим накнадама у Новом Саду.   

Радивој Павлов, в.д. заменика начелника Градске управе за саобраћај је изнео да је 

у Новом Саду евидентан дугогодишњи проблем недостатка паркинг места, да у складу са 

постојећим прописима постоји могућност додељивања паркинг места предузетницима, али 

да су тарифе знатно више у односу на повољне годишње тарифе за грађане, тј. станаре у 

зонама становања. Захтев за паркинг место у зони предузетници подносе ЈП Паркинг 

сервису, а захтев за посебно (резервисано) паркинг место се подноси Градској управи за 

саобраћај и тарифе су различите. За теретна возила не постоји могућност паркирања већ 

само за путничка возила.  

Затим су у дискусији учествовали: 

Славко Новаковић је изнео да предузетници имају потребу за једним паркинг 

местом за своје доставно возило у близини седишта обављања делатности  у зонама под 

наплатом паркирања. Такође сматра да су садашње тарифе за предузетнике јако високе 

(нпр. Златна паркинг картица) и да не могу да их плате. Мишљења је да би и предузетници 

требало да имају могућност повољне тарифе за паркирање као и станари. 

У дискусији су учествовали и Лазар Шкорић, Милан Ђурић, Јован Беара, Станко 

Крстин и Јова Радић и изнели да се одлукама Града мора уредити обавеза инвеститора да 

будућа градња зграда подразумева и одговарајући број паркинг места испред или у 

двориштима зграде, да постоји разлика у обезбеђивању могућности за паркинг место 

станарима и запосленима, као и предузетницима, те да услед недостатка паркинг простора 

Град уводи ред у паркирању ширењем зона и контролом паркирања. 

Након дискусије усвојен је следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је размотрио иницијативу Уније  

послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада у вези обезбеђивања паркинг места 

предузетницима за обављање делатности. 

Иницијатива се прослеђује надлежном  Јавном предузећу „Паркинг сервис“   Нови 

Сад, ради  решавања проблема паркирања возила предузетника испред или у близини 

локала у којима обављају делатност, као и предлог за могуће умањење накнаде за 

паркирање, слично висини накнаде коју плаћају станари за паркирање својих возила у 

зонама под наплатом.      

 



5. Тачка дневног реда 

Финансијски извештај Савета за период од 01.01. до 30.06. 2015. године 

 

Јова Радић је у образложењу изнео да је обавеза Савета усвајање тромесечних 

финансијских извештаја о пословању, који се достављају Градској управи за привреду, 

након чега је усвојен следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Усваја се Финансијски извештај Савета за период од 01.01. до 30.06. 2015.г године, 

који ће бити достављен Градској управи за привреду. 

 

6. Тачка дневног реда 

      Teкућа питања 

Лазар Шкорић је информисао чланове Савета да је у току јавна расправа о Нацрту 

Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, да је 

потписан Колективни уговор за државне органе и запослене у органима покрајине и 

јединицама локалне самоуправама, те да је неопходно о овој теми расправљати на наредној 

седници Савета. 

Председавајући је предложио да је због значаја и комплексности ове теме, која се 

тиче реформи о запошљавању у јавном секору, неопходно да Синдикат припреми 

материјал, који ће се на кординацији размотрити и уврстити као посебна тачка дневног 

реда за наредну седницу Савета.  

 

 


