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                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 31. октобра 2016. године је одржана 77. седница Социјално-економског 

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

усвојили следеће закључке:  

 

1 Верификација мандата члана Савета – представника Града 

2 Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Осврт на 

финални Нацрт предлога пројекта јавно-приватног партнерства за 

делатност одржавања и поправки зграда, јавне расвете и услуга 

димничарине 

3 Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Анализа проблема 

паушално опорезованих привредника 

4 Информација о реализацији закључака са 76. седнице Савета 

5 Teкућа питања 

1.Тачка дневног реда 

 

Верификација мандата члана Савета – представника Града 
 

 Председавајући Славко Новаковић је обавестио да је на основу решења 

Градоначелника о разрешењу и именовању члана Социјално-економског савета, 

досадашњи члан испред Града Новог Сада, Милан Ђурић, поново именован  за члана 

Савета при чему чланови СЕСа, само констатују и прихватају, а не гласају по решењу 

Градоначелника. 

 У складу са тим, једногласно је 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 од дана 24. октобра 2016. године, констатовао, да је Милан Ђурић, после 

истека мандата члана СЕСа Града Новог Сада, поново именован за члана Социјално-

економског савета Града Новог Сада као представник Града, на период од четири године.  

 

 2. Тачка дневног реда 

 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Осврт на 

финални Нацрт предлога пројекта јавно-приватног партнерства за делатност 

одржавања и поправки зграда, јавне расвете и услуга димничарине  



 

Поводом  ове тачке дневног реда позван је в.д. директор ЈКП Стан, Милош Ђурчић, 

који је писмено обавестио Савет да није у могућности да присуствује седници и да је 

спреман да разговара о овој теми (о финалном Нацрту предлога пројекта јавно-приватног 

партнерства за делатност одржавања и поправки зграда, јавне расвете и услуга 

димничарине) након што Комисија за ЈПП да своје мишљење. 

С обзиром да је ова тема кандидована од стране Синдиката, представник Зоран 

Радосављевић је изразио незадовољство недоласком директора и предложио да материјал 

достављен од Синдиката буде тренутно уврштен као информација.У случају 

нереализовања ЈПП, предложио је да се издвоје услуге јавне расвете и димничарине из 

других комуналних услуга. Нагласио је да проучава јавно-приватна партнерства већ 10 

година и да није наишао на позитиван пример, јер је основни интерес партнера- капитал и 

профит и у случају да нема тих интереса, оштећени су грађани. Потребно је водити рачуна 

о обезбеђењу Града и запослених у ЈКП Стан, као и да оптимално смањење броја 

запослених на почетку не значи и даље смањивање броја запослених. Предложио је да се 

прихвати Став синдиката, тј. Начелно мишљење о финалном нацрту Предлога пројекта 

ЈПП за ЈКП СТАН Нови Сад, који је достављен у њиховом материјалу.  

Милан Ђурић, као члан Пројектног тима Јавног тела, појаснио је да је ЈКП Стан 

самостално склопио уговор са адвокатском канцеларијом око израде пројекта, при чему ће 

се, ако се реализује посао, усвојити најповољнија понуда и остварити зарада, а у случају 

непостојања купца, сав трошак израде остаје на терет адвокатске куће. ЈКП Стан је сам 

кренуо у ову активност ради спаса од стечаја, и  питање је сем потенцијалних Литванаца, 

ко ће се све појавити на међународном конкурсу. 

Зоран Радосављевић је нагласио да ће се за технолошке вишкове бирати најповољније 

решење за раднике (у складу са Колективним уговором, око 40.000 динара отпремнине по 

раднику). 

Након дискусије, једногласно је усвојен следећи  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију - НАЧЕЛНО 

МИШЉЕЊЕ О ФИНАЛНОМ НАЦРТУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈПП ЗА ЈКП 

„СТАН“, НОВИ САД (у оквиру Осврта на финални нацрт Предлога пројекта јавно-

приватног партнерства за делатност одржавања и поправки зграда, јавне расвете и 

услуга димничарине), Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина од 

22.септембра 2016.године: 

 

„ Потребно је допунити дати финални нацрт Предлога пројекта ЈПП за ЈКП „Стан“, 

Нови Сад, дефинисањем механизама контроле извршења уговорних обавеза од стране 

приватног партнера у ЈПП, предвиђањем санкција за неизвршавање уговорних обавеза и 

непоштовања Посебног колективног уговора. Исто тако потребно је прецизирати и 

усагласити одредбе Предлога пројекта на свим местима на којима се помиње 

рационализација броја запослених у ЈКП „Стан“, Нови Сад у складу са одлуком Града, и то 

све пре него што се исти упути комисији на одобравање предлога пројекта.  

Наведени модел ЈПП потребно процентуално ревидирати - превисоко је учешће 

приватног партнера у висини од 70%. Утврдити најбољи однос полазећи и од интереса 

корисника услуга, од интереса ЈКП „Стан“ и од интереса Града.“ 



 

3. Трећа тачка дневног реда 

Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Анализа проблема паушално 

опорезованих привредника 

 

Уводничар по овој тачки је био Вељко Анђелић, секретар Удружења самосталних 

занатлија Новог Сада, који је истакао да проблем постоји јер Решења о порезу и 

доприносима  за паушално опорезоване занатлије касни скоро 2 године. Нагласио је да у 

овој ситуацији имамо кршење одредби, као и самог рациа доношења и примене прописа и 

то: Закона о порезу на доходак грађана, Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално 

опорезивање и донекле и Закона о класификацији делатности. Предузетницима је потребно 

планирање својих  делатности што се може само познавањем обавеза унапред, а у овом 

случају обавезе према држави нису познате ни две године уназад. Он је такође истакао 

потребу заштите најслабије кумулативних делатности, и дао пример аутомеханичара 

(сврстаних у категорију трговаца), који не могу бити паушално опорезовани. У складу са 

тим, покреће се иницијатива, да како су законима утврђене обавезе пореских обвезника, 

тако да се дефинишу и обавезе органа Пореске управе, тј. рок за доношење Решења о 

порезу и доприносима  за паушално опорезоване занатлије за годину унапред. 

Председавајући, Славко Новаковић је напоменуо да овај проблем узрочно-последично 

изазива и друге проблеме и да онемогућава предузетнике да остваре своја основна права и 

логична предвиђања пословања у сврху опстанка. Образложење да је одговарајући софтвер 

још увек у изради се више не може прихватити. И то нам се све дешава у Години 

предузетништва... 

Јован Беара из Удружења власника рачуноводствених услуга је затим наставио са 

констатацијом да сви ми имамо обавезне рокове којих се морамо придржавати, а једино 

Пореска управа нема рок за издавање решења за задужења. Највећи проблем настаје када 

се из паушала пређе у „књигаше“, јер са једне стране вам стижу опомене, а са друге стране 

сте у претплати, а исто тако настаје велики проблем и за породиље. Такође, истиче да 

никакав званичан одговор није добио од Пореске управе, који је разлог овакве ситуације. 

Реакција се постиже само ако укажете на последице оваквог понашања (при чему је дат 

пример једног Правилника који је требало да ступи на снагу, али је указивањем чињенице 

од стране рачуновођа да ће Србија због тога „пасти“ за три места на „Doing listi“, повучен). 

Он поставља питање како доћи до проходности (и продорности) и тражи увођење система 

хијерархије до Министарства финансија, где би се системски путем институција, из локала 

могло реаговати до надлежних у Републици, а не решавањем сваког појединачног захтева 

кроз разне канале. 

Александра Радак, испред Градског већа за финансије, напоменула је да је овај проблем на 

жалост познат већ дуже време, али не да се баш чека и две године на решења. Потребно је 

да се уради измена прописа, тј. да се Законом о порезу на доходак грађана уведе обавеза 

ПУ да пропише критеријуме и просечну бруто зараду која се примењује. Паушал треба да 

буде изузетак и да се односи само на старе занате. Она је такође предложила да се са овим 

захтевом за изменом Закона о порезу на доходак грађана и увођења рока за Пореску 

управу, иде ка надлежном Министарству и да се организује јавна дебата на ову тему где би 

се укључили и други социјално-економски савети, јер на жалост, надлежни и не знају да се 

две године чека на ова решења. Такође је потребно да се сазна шта све трпе предузетници 



поводом овог проблема: немогућност остваривања права на кредит, визу, боловања за 

труднице, те да и за одговорна лица у Пореској управи постоји одговорност.  

Славко Новаковић је одговорио да је због оваквог и других захтева послодаваца већ 

упућен захтев за одржавањем заједничке седнице покрајинског и републичког СЕСа, а да 

је такође овај захтев потребно упутити на покрајиском СЕСу, а затим и републичком.  

Гордана Радовић, испред послодаваца, напоменула је да се у Граду формирао и Привредни 

савет, који би такође требало да реагује у оваквим ситуацијама и да је потребно због 

надлежности и делатности Уније послодаваца, да ова организација има свог представника 

у Привредном савету и да треба иницирати ову измену, јер у том телу треба да се чује и 

глас малих привредника тј. глас целе привреде. 

Зоран Радосављевић је такође подржао установљење система хијерархије у проходности 

захтева са локала ка Републици. 

Након дискусије, једногласно је усвојен следећи  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Проблем паушално опорезованих привредника с обзиром да оптерећује велики број 

наших привредника и усложава и чини неизвесним њихово пословање, потребно је 

кандидовати као тему и Покрајинском и Републичком Социјално-економском 

савету, кроз иницирање промене законских прописа - увођења рока Пореској управи 

за издавање решења о порезу и доприносима за паушално опорезоване предузетникe. 

 

Зоран Радосављевић је затим такође поменуо још један проблем – другачији статус 

запослених у пољопривредним газдинствима у односу на остале запослене. Ови радници 

практично раде као надничари и немају право да добију кредит. Предлог је да се и 

пољопривредна газдинства региструју у АПР и њихов положај изједначи са другим 

облицима привредног деловања (привредна друштва, предузетници). 

У дискусији се затим констатовало да је ово широка тема која заслужује посебну припрему 

и разматрање на једној од наредних седница.  

У складу са тим, усвојен је следећи  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Чланови Социјално-економског савета су се усагласили да је потребно припремити и 

у наредном периоду разматрати следећу тему: 

„Предлози за измену статуса пољопривредних газдинстава и запослених у 

пољопривредним газдинствима“. 

 

4. Тачка дневног реда 

 

Информација о реализацији закључака са 76. седнице Социјално - економског 

савета Града Новог Сада 

 

Председавајући је обавестио присутне да су реализовани закључци са претходне 

седнице: 



1.Станко Љубичић, шеф Кабинета Градоначелника Града Новог Сада, постао је члан 

Социјално-економског савета Града Новог Сада као представник Града, у складу са 

Решењем Градоначелника, уместо Јове Радића. 

2,3.Финансијски извештаји Савета за период 01.01.-30.06.2016. године и период 01.01.-

30.09.2016. године су усвојени и достављени Градској управи за привреду. 

4. Социјално-економски савет Града Новог Сада је усвојио Програм рада - Програмске 

активности  Савета за 2017 годину при чему је председавајући нагласио важност 

расправљања сваке од планираних тема и давање мишљења Савета на исте. 

5. Социјално-економски савет Града Новог Сада је усвојио Извештај о раду Социјално-

економског савета Града Новог Сада за период октобар 2015. – октобар 2016. године, 

којим је председавао Владимир Гвозденовић, представник Синдиката.  

6. Председавање Социјално-економског савета Града Новог Сада,  преузео је                 

Славко Новаковић, председник Удружења занатлија Новог Сада, а за секретара  је 

изабрана Миљана Стојшић-Стојановска, дипломирани правник, директорка УПВ -

представници Уније послодаваца. Мандат им траје од 07.10.2016. године до 07.10.2017. 

5. Тачка дневног реда 

Teкућа питања 

 

 У оквиру текућих питања, Лазар Шкорић је обавестио чланове да су запослени у 

локалним самоуправама и територијалним аутономијама изузети од најављеног повећања 

зарада о чему ће се заседати на ванредној седници Синдиката у управи и најавио сутрашњи 

дан ( 1. новембар) - за штрајк запослених у правосуђу. 

Владимир Гвозденовић је напоменуо да је делимично решен захтев Синдиката према 

Агенцији за стамбену солидарну изградњу, тј. да је један члан у Управном одбору ове 

агенције представник Синдиката. 

 


