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                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 7. октобра 2015. године је одржана 69. седница Социјално-економског савета 

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

1 Верификација мандата члана Савета – представника Града 

2 Информација о реализацији закључака са 68. седнице Савета 

3 Иницијатива Уније послодаваца Србије - Послодавци Новог Сада –      

Извршење обавеза по основу пореза на имовину   

4 Иницијатива Удружења самосталних занатлија Новог Сада - примена 

Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим 

управља Јавно  предузеће  "Пословни простор", Нови Сад    

5 Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Информација о стању у ЈКП „Стан“ 

6 Предлог Финансијског плана Савета за 2016. годину 

7 Извештај о раду председавајућег, октобар 2014.-октобар 2015. године 

8 Финансијски извештај Савета за период од 01.01. до 30.09. 2015. године 

9 Именовање председавајућег и секретара Савета на период од годину 

дана, од представника  Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада 

и општина 

10 Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - 

Информација Синдиката о примедбама предлозима и сугестијама на 

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору достављеним Министарству државне управе и локалне 

самоуправе 

11 Teкућа питања 

 

1. Прва тачка дневног реда 

Верификација мандата члана Савета – представника Града 

Јова Радић је обавестио чланове Савета да је на основу решења Градоначелника 

разрешен досадашњи члан Савета Дејан Мандић као представник Града, а уместо њега за 

члана Савета именована Александра Радак, члан Градског већа Града Новог Сада.  

Након разматрања достављеног предлога за замену члана представника Града у 

Социјално-економском савету града Новог Сада, Александра Радак се укратко представила 

члановима Савета, након чега је једногласно усвојен  следећи 

 

 



З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је на основу решења Градоначелника 

Града Новог Сада о разрешењу и именовању члана Социјално-економског савета Града 

Новог Сада  констатовао, да је Дејан Мандић разрешен дужности члана Савета, а 

Александра Радак, члан Градског већа Града Новог Сада именована за члана Социјално-

економског савета Града Новог Сада као представник Града почев од 06.10.2015.године.  

 

2. Друга тачка дневног реда 

Информација о реализацији закључака са 68. седнице Савета 

 

Jова Радић је обавестио присутне да су сви закључци са 68. седнице Савета 

реализовани и достављени предлагачима тема. 

Информација је прихваћена. 

 

3. Tрећа тачка дневног реда 

Иницијатива Уније послодаваца Србије - Послодавци Новог Сада –        

Извршење обавеза по основу пореза на имовину   

Председавајући Савета је изнео да су за разматрање ове теме, одложене са 

претходне седнице,  присутни уводничари и да ће пружити образложење везано за ову 

иницијативу. 

Станислава Прпа, заменик начелника Градске пореске управе је у образложењу 

изнела да је у поступку задужења и доношења решења за 2015. годину, донето 143.244 

решења којима се утврђује порез на имовину физичких лица, а износ утврђеног задужења 

је 1.396.072.422,34 динара. У односу на 2014. годину донето је 2.666 решења више, док је 

износ утврђеног задужења мањи за 4,65%, односно 68.116.836,14 динара, што представља 

старост амортизације за једну годину (0,8%) и примену нове Одлуке о зонама која је 

задужење за општину Петроварадин вратила на ниво из 2013. године и отклонила 

мањкавости одлуке из 2014. године за ту територију.  

Достава решења за порез на имовину физичких лица је почела 30.06.2015. године и 

у потпуности завршена 10.07.2015. године.  

У поступку канцеларијске контроле, Градска пореска управа је донела 6.772 

решења, којима се утврђује обавеза за текућу 2015. годину, тако и за раније године у 

складу са чл. 114 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а задужење 

утврђено овим решењима износи 60.765.582,96 динара. 

У 2015. години је утврђено 2.443 задужења по основу пореза на имовину правних 

лица и предузетника, који воде пословне књиге. Од наведеног броја утврђених задужења у 

поступку канцеларијске контроле исправности и тачности пореских пријава за порез на 

имовину за 2015. годину и унакрсне контроле за 2014. годину, Градска пореска управа је 

утврдила исправно задужење за 141 обвезника, док је у поступку контроле ретроактивно 

утврђена обавеза за 108 обвезника доношењем решења за раније године. Износ утврђеног 

пореза на имовину правних лица и предузетника који воде пословне књиге је 

1.715.728.383,78 динара. 

Проценат наплате пореза на имовину до 30.06.2015. године је 94,33%  од физичких 

лица, а 75,49% од правних лица и предузетника. 



Станислава Прпа је изнела да се опорезивање врши самоопорезивањем, тако што су 

порески обвезници дужни да поднесу пореску пријаву за порез на имовину, као и 

измењену пореску пријаву, уколико има промена и да порески обвезници одговарају за 

тачност података у пореским пријавама. Жалбе се решавају најбрже што се може, с 

обзиром да је у Градској пореској управи запослено петнаест радника за Град Нови Сад. 

Такође, указала је и на постојање проблема са Поштом због неблаговременог достављања 

Решења чак и поред чињенице да је договорена искључиво лична достава и радна субота, 

као и на постојање проблема због неажурности законских наследника да испуне своје 

обавезе у погледу преноса власништва како се решења не би достављала умрлим лицима. 

 

Након тога, отворена је дискусија у којој су учествовали Славко Новаковић, Зоран 

Радосављевић, Лазар Шкорић, Јован Беара и Станко Крстин. 
 

Након дискусије усвојен је следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију Градске 

пореске управе о поступку задужења, доношења и достављања решења за порез на 

имовину физичких и правних лица за 2015. годину. 
Социјално-економски савет Града Новог Сада позива Градску пореску управу 

Града Новог Сада да и у наредним периодима настави да се залаже за унапређивање 

поступка доношења и достављања решења за порез на имовину, као и да се у складу са 

могућностима у следећем обрачунском периоду ова решења доставе пореским 

обвезницима најкасније до другог квартала, како би их исти могли благовремено 

извршити. 

 

4. Тачка дневног реда 

Иницијатива Удружења самосталних занатлија Новог Сада - примена Одлуке о 

условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно  

предузеће  "Пословни простор", Нови Сад    

Председавајући Савета је изнео да су за разматрање ове теме, присутни уводничари 

и да ће пружити образложење везано за ову иницијативу. 

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

постоје извесне нејасноће и недоумице у примени Одлуке о условима и поступку давања у 

закуп пословног простора којим управља ЈП “Пословни простор”, односно да је наведена 

Одлука доста непрецизна те да је јако тешко утврдити којој зони припада који пословни 

простор и зашто поједини локали са истих адреса имају различите цене закупа. Такође, 

указано је да је неопходно да се с обзиром на специфичност занатске делатности, морају 

ускладити и цене закупа. 

Бранка Баљошевић, представница Управе за урбанизам и стамбене послове и 

Гордана Костић, представница из ЈП “Пословни простор” објасниле су да је приликом 

обнављања уговора са закупцима дошло до стварања разлике у цени између нових и 

старих закупаца, с обзиром да се приликом склапања нових уговора примењује нова 



Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора, којим управља ЈП 

“Пословни простор“ са новим ценама, те да ће након обнављања свих уговора поново бити 

постигнута једнакост у цени за све закупце спрам локације и величине пословног 

простора, а све у складу са наведеном Одлуком. Указано је да су сви пословни простори 

који су намењени издавању, транспаренто објављени на сајту ЈП “Пословни простор”. 

Закон је прецизан, те је неопходно покренути иницијативу према Влади Републике Србије 

да се исти измени како би се омогућиле посебне олакшице за старе занате. 

Након дискусије у којој су учествовали сви присутни усвојен је следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада констатује, да не постоје законски 

услови  који би омогућили да се на основу важеће Одлуке о условима и поступку давања у 

закуп пословног простора којим управља Јавно  предузеће  “Пословни простор” Нови Сад     

издвоје стари занати, и да им се кроз олакшице омогући повољнији закуп пословног 

простора у односу на друге делатности.  

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата предлог да се упути 

иницијатива Републичком социјално-економском савету, како би се покренула измена 

закона који регулишу област издавања пословног простора, у циљу изналажења 

подстицајних мера које би омогућиле заштиту старих заната.  

 

5. Тачка дневног реда 

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Информација о стању у ЈКП „Стан“ 

Зоран Радосављевић је упознао је присутне да је у ЈКП “Стан“ покренут претходни 

стечајни поступак, те да је синдикат у име запослених покренуо предлог за одбијање 

стечајног поступка,  јер је у питању случај на који се Закон о стечају не примењује. 

Законом је одређено да се стечајни поступак не спроводи према правним лицима чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе, а која се искључиво или претежно финансирају 

кроз уступљене јавне приходе или из буџета јединице локалне самоуправе. Управо је то 

овде случај, јер је ЈКП “Стан” Нови Сад правно лице коме је оснивач јединица локалне 

самоуправе, Град Нови Сад, и који се претежно финансира кроз јавне приходе. Такође, 

указао је да постоје индиције да ће Град дозволити репрограм дуга како ово предузеће не 

би дошло у још већу блокаду. 

Након дискусије је усвојен следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 
 

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију Синдиката 

запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада о стању у ЈКП „Стан“. 

 

6. Тачка дневног реда 

Предлог Финансијског плана Савета за 2016. годину 

 



Јова Радић је у образложењу изнео да је обавеза Савета да се у току припреме за 

израду буџета Града за наредну годину припрема и Финансијски план Савета за 2016. 

годину, да су финансијска средства на истом нову као и за текућу 2015. годину, након чега 

је усвојен следећи 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја  Финансијски план Савета за 

2016. годи  

7. Tачка дневног реда 

Извештај о раду председавајућег, октобар 2014.-октобар 2015. године 

Јова Радић је изнео да се приликом примопредаје дужности председавајућег 

сачињава Извештај о раду за протекли мандат. Извештај о раду садржи захтеве који су 

разматрани и мишљења, ставове и предлоге усвојене у Закључцима Савета. Како на 

предлог Извештаја нису стављене никакве примедбе, Савет је једногласно усвојио следећи  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Извештај о раду Социјално-

економског савета Града Новог Сада за период октобар 2014. – октобар 2015. године. 

8. Tачка дневног реда 

Финансијски извештај Савета за период од 01.01. до 30.09. 2015. године 

Јова Радић је изнео да је редовна обавеза Савета да сачињава тромесечне 

финансијске извештаје, а да се приликом примопредаје дужности председавајућег 

сачињава деветомесечни финансијски извештај и Извештај о попису и стању опреме, 

ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза, након чега је усвојен следећи  

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

Усваја се Финансијски извештај Савета за период од 01.01. до 30.09. 2015. године и 

Извештај о попису и стању опреме, ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 

30.09.2015. године. 

9. Тачка дневног реда 

Именовање председавајућег и секретара Савета на период од годину дана, од 

представника  Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина 

 

Јова Радић је изнео да је истекао мандат председавајућег и секретара,  представника 

Града и да ће функцију председавајућег и секретара у наредном мандатном периоду 

октобар 2015.-октобар 2016. године преузети представници Савеза самосталних синдиката 

града Новог Сада и општина, који су предложили да се именују Владимир Гвозденовић за 

председавајућег Савета и Драгиња Вукајловић за секретара Савета. 

 

 Социјално- економски савет Града Новог Сада је затим усвојио следеће одлуке: 



                                                   

О   Д   Л   У   К   A 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ 

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 

 

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

Владимир Гвозденовић из Новог Сада, Сечањска 4, представник Савеза самосталних 

синдиката Града Новог Сада и општина. Функцију председавајућег Савета, Владимир 

Гвозденовић ће вршити у периоду од именовања на време од годину дана. За време 

вршења функције председавајућег Савета, Владимир Гвозденовић је законски заступник, 

тј. овлашћено лице да закључује правне послове, располаже средствима у име и за рачун 

Савета и одговара за законитост закључивања правних послова и располагања средствима. 

 

O   Д   Л   У   К  A 

О ИЗБОРУ СЕКТРЕТАРА  СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ 

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 

 

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

Вукајловић из Новог Сада, дипломирани правник, представник Савеза самосталних 

синдиката Града Новог Сада и општина. Функцију секретара Савета, Драгиња Вукајловић 

ће вршити у периоду од именовања на време од годину дана. 

 

 Након усвојених одлука, Јова Радић се захвалио члановима Савета на успешној 

сарадњи у преходној години његовог председавања, честитао изабраном председавајућем и 

секретару и пожелео им успех у раду, након чега су и остали чланови Савета изнели своје 

утиске о успешној сарадњи и раду у претходном периоду председавања.  
 

 После честитања новоизабраном председавајућем и секретару, Владимир 

Гвозденовић је захвалио на указаном поверењу у своје име и у име новоизабране 

секретарке  и преузео вођење седнице. Истакао је да је Нови Сад пример социјалног 

дијалога и да треба тако да остане. 

 

10. Тачка дневног реда 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Информација 

Синдиката о примедбама предлозима и сугестијама на Закон о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору достављеним 

Министарству државне управе и локалне самоуправе 

 

Владимир Гвозденовић упознао је присутне са активностима ССС Града Новог Сада 

и општина у вези са  Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору, као и на бројне примедбе Синдиката у погледу овог Закона које су упућене 

Министарству државне управе и локалне самоуправе, Уставном суду и другим надлежним 

органима, а све у циљу стављања ван снаге истог. Такође, указао је и на бројне штетне 

послодице које ће овај закон оставити на велики број запослених, као и на постојање 

дискриминације у односу на жене, за које је предвиђено обавезно пензионисање када 



напуне одређене године живота. С обзиром на изузетан значај овог питања предложено је 

да се исто детаљно размотри на једној од наредних седница. 

Након дискусије је усвојен следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина о примедбама предлозима и 

сугестијама на Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

достављеним Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 


