
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 23. априла 2018. године је одржана  92. седница Социјално-економског савета Града Новог Сада, 
на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке: 

1.Тачка дневног реда

Информација о реализацији закључака са 91. седнице Савета одржанe дана 23.
марта 2017. године

Реализацију закључака је представила Славка Дукић, да је усагалашен закључак
о тачки дневног реда:  Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина –
Стање у Јавном предузећу Спортски и пословни центар „Војводина“  у Новом Саду,
који је достављен Градоначелнику Града Новог Сада и Синдикату, као предлагачу теме.

2.Тачка дневног реда

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива за доношење
одлуке Скупштине Града Новог Сада у складу са Законом о јавном окупљању  

Владимир Гвозденовић је у образложењу о иницијативи Синдиката изнео да  постојећа Одлука
из 2010. године није у складу са важећим Законом о јавном окупљању, који је донет 5. фебруара
2016. године, те да ограничава јавна окупљања у Граду само на два места (испред СПЕНС-а и
на Тргу слободе), као и да Полицијска управа не дозвољава јавна окупљања на другим местима
поштујући постојећу Одлуку. Синдикат предлаже да се Одлука уподоби са важећим Законом.

Зоран Стојановић,  в.д.  начелник Градске  управе  за  комуналне  послове  је  изнео да одредбе
важећег Закона о јавном окупљању дефинишу простор где није могуће вршити јавна окупљања
на  територији  јединице  локалне  самоуправе,  те  да  је  потребно  интензивирати  активности
органа Града на усаглашавању Одлуке у том смислу.

Након дисксије, једногласно је усвојен  следећи

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада,  поводом  разматрања  Иницијативе  Савеза
самосталних  синдиката  Града  Новог  Сада  и  општина  и  на  основу  дискусија  учесника  у
расправи, упућује препоруку Градоначелнику да Скупштина Града Новог Сада усклади Одлуку
о  одређивању  простора  за  одржавање  јавних  скупова  на  територији  Града  Новог  Сада  са
Законом о јавном окупљању.  

3.Тачка дневног реда

Финансијски извештај Савета за период 01.01. – 31.03.2018. године

Јасмина Билокапић је представила тромесечни Финансијски извештај Савета уз
напомену да постоји обавеза да се Извештај  предаје тромесечно Градској  управи за
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привреду.  Укратко је изнела податке о приходима и расходима по намени и укупно
утрошеним финансијским средствима у првом кварталу у овој години, након чега је
Социјално-економски савет исти и усвојио.            

4. Тачка дневног реда

Унија послодаваца Војводине, Послодавци Новог Сада - Разматрање последица донетих
Измена и допуна Закона о  порезу  на доходак и предлози за унапређење рада Пореске
управе

Јован Беара,  председник Надзорног одбора Уније послодаваца Војводине је у уводном
излагању изнео да се изменама Закона о порезу на доходак грађана, односно применом
одредби  од  01.01.2019.  године  укида  вођење  пословних  књига  по  систему  простог
књиговодства за предузетнике регистроване у Агеницији за привредни регистар. То ће
представљати  нов  парафискални  намет  за  њих,  јер  је  вођење двојног  књиговодства
знатно скупље. Мишљење Уније послодаваца Војводине је да се иницира предлог за
изузимање малих предузетника, који нису у систему ПДВ-а, од обавезе вођења двојног
књиговодства.
У односу на рад Пореске управе Републике Србије, изнео је примедбу да се захтеви
решавају јако споро, да то траје годинама те да је потребно изнаћи начин и омогућити
праћење захтева, као што је то омогућено у другим институцијама (АПР и слично).
Постојање сајта локалне пореске администације је похвалио, као и рад запослених на
благовременом  решавању  захтева.  Мишљења  је  да  је  потребно  унапредити  неке
функције  сајта  које  би  олакшале  рад  овлашћеним  рачуноводственим  агенцијама  у
погледу обједињавања свих корисника којима воде књиге, по могућности под једном
шифром, а не појединачним, што им успорава рад.

Славко Новаковић је у дискусији изнео да су са овим проблемом суочене све локалне
самоуправе, да ће последице осетити мали предузетници, који неће моћи да опстану у
пословању услед додатних фискалних намета,  те да ће се тиме само повећати рад у
сивој економија.

Александра Радак је изнела да просто књиговодство не постоји нигде у свету, већа само
код нас и да се на тај начин манипулише подацима о пословању привредних субјеката.
Мишљења  је  да  је  потребно  свима  увести  вођење  книга  по  систему  двојног
књиговодства, које је веродостојно, објективно и једино исправно. Тиме би се увео ред
и у области вршења књиговодствених услуга јер би књиговође биле сертификоване, а
примаоци услуга имали поуздане и исправне евиденције о свом пословању. Од могућег
изузимања  сагласила  се  да  то  буде  само  за  предузетнике  који  обављају  занатске
делатности.
У вези са сајтом Локалне пореске администрације Новог Сада, рекла је да је наш Град
један о првих у Републици направио веб апликацију пореских обвезника од правних
лица, предузетника и физичких лица, који имају своје шифре за приступ ради праћења
својих пореских обавеза (уплате, задужења, стања, подношења пријава и слично). Сајт
се редовно ажурира,  лако се приступа и прати стање и до сада није било примедби
пореских  обвезника  на  функције  сајта.  Објављена  су  обавештења  о  подношењу
пореских  пријава,  рокови за  измирење обавеза,  законски  прописи  као и  обрасци за
подношење. Уколико се на нивоу државе уоквире све локалне пореске администрације,
сагласна је да се изнађе начин за овлашћене рачуноводствене агенције да под једном
шифром могу заступати клијенте на сајту.



Гордана Радовиће је предложила да се изузимање предузетника који обављају занатске
делатности врши у циљу очувања занатске делатности,  која доприноси туристичком
развоју Града Новог Сад, а у складу са циљевима Стратегије туристичког развоја Града.

Наком дискусије усвјен је следећи

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К

Поводом разматрања Иницијативе Уније послодаваца Војводине  о последицама
донетих Измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана, које се односе на вођења
пословних  књига  предузетника  од  01.01.2019.  године,  Социјално-економски  савет
Града Новог Сада, упућује позитивно мишљење у погледу покретања иницијативе за
изузимање предузетника од вођења пословних књига по систему двојног књиговодста,
(који обављају старе и уметничке занате, као и остале занатске услуге), регистроване у
Агенцији за привредне регистре.  Иницијатива је у циљу очувања занатске делатности,
која  доприноси  туристичком  развоју  Града  Новог  Сада  у  складу  са  циљевима
Стратегије  туристичког  развоја Града,  с  обзиром да  ће вођење пословних књига по
систему  двојног  књиговодства  представљати  нови  парафискални  намет  за  мале
занатске предузетнике. (Цена услуга вођења пословних књига двојним књиговодством
у односу на просто книговодство је већа за најмање 100 %).

Мишљење  Савета  доставити  Покрајинском  социјално-економском  савету  и
Социјално-економском савету Републике Србије.

5.Тачка дневног реда

Teкућа питања 

Станко Љубичић, председавајући Савета је информисао чланове да је у вези покретања измене
Споразума  о  оснивању  Социјално-економског  савета  Града  Новог  Сада  и  уподобљавања
одредаба са стварним стањем у погледу запосленог лица, писаним путем  тражено тумачења о
радно  правном  статусу  запосленог  лица  у  Савету  од  Министарства  за  рад,  запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарства државне управе и локалне самоуправе. Пристигао
је  одговор  само  од  Социјално-економског  савета  Републике  Србије,  који  се  огласио
ненадлежним за тумачење. 

У дискусији су учествовали:

Славко Новаковић је изнео да је препорука  Владе оснивање социјално-економских савета у
свим јединицама локалне самоуправе који би били активни и чије деловање би било одрживо уз
запошљавање лица која би обављала административне и друге стручне послове. Напоменуо је и
да је Савет Града Новог Сада активан од оснивања, јер има запослено лице за обављање свих
послова неопходних за реализацију програмских активности.
Милан  Ђурић  је  изнео  да  је  тумачење  затражено  ради  утврђивања  радно  правног  статуса
запосленог  лица  у  Савету,  с  обзиром  на  Закон  о  начину  одређивања  максималног  броја
запослених у јавном сектору,  јер се Савет финансира искључиво из буџета Града,  а тиме и
зарада запосленог лица. Спреман је да помогне ради убрзавања одговора од  Министарства за
рад,  запошљавање,  борачка  и социјална питања и Министарства државне управе  и локалне
самоуправе.
Лазар Шкорић је предложио да се Савет обрати за тумачење и Републичком секретаријату за
законодавство.
Предложене сугестије су прихваћене.
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