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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 14. фебруара 2019. године је одржана  101. 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 100. седнице Савета

У оквору ове тачке дневног реда секретар Савета Предраг Шалипур је упознао
чланове  Савета  о  реализованим  закључцима  са  100.  седнице,  а  Информација  је  и
прихваћена.

2. Тачка дневног реда
Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Предлог и молба за подршку у
активностима санације фасаде „Занатског дома“

Вељко Анђелић, секретар Удружења самосталних занатлија Новог Сада, је као
уводничар по овом захтеву, изнео да се удружење обратило Савету за помоћ и подршку
у реализацији иницијативе за санацију фасаде „Занатског дома“. Након 80 година од
градње  "Занатског  дома"  (1939.),  нужно  је да  се  изврши   темељна  реконструкција
фасаде која је и иначе као цела зграда заштићено културно добро. Пре 30 година је
фасада ревитализована из сопствених средстава, што није довољно. Сматра да у светлу
текућих  обнова фасада  по граду има могућности  да  се  нађе  решење да се  помогне
Удружењу занатлија и да се зграда доведе у стање које би омогућило да се на адекватан
и свеобухватан начин изврши њена обнова и тиме  врати првобитни изглед.

Владимир Гвозденовић је изнео да се Савез самосталних синдиката Града Новог
Сада и општина, чије је седиште у згради  Радничког дома,  која је под заштитом као
споменик културе,  обраћао Заводу за заштиту споменика културе у више наврата са
захтевом  за  санацију.  Један  део  фасаде  је  саниран  из  сопствених  средстава  јер  је
претила опасност од обрушавања.  Други део до Булевара је скуп за санацију,  као и
столарија која је дотрајала и проузроковала је већ материјалну штету. Одговор Завода
је да се мора правити идентична столарија (дрвена), која је три пута скупља од ПВЦ-а,
која не може да се нађе адекватна у данашње време. Због сличних проблема је позван
представник из Завода да би члановима Савета изнео објашњење по овом питању.

Наташа Шијан, архитекта из Завода за заштиту споменика културе  Новог Сада,
је изнела да зграда „Занатског дома“ није спомених културе, већ је евидентирана као
објекат са споменичким вредностима. Фасада завређује да се санира, али Завод нема
финансијских  средстава  да  помогне  у  том  смислу,  већ  у  смислу  издавања  услова,
израде пројектне документације, вршење надзора и слично. Што се тиче финансирања
обнове  подграђа  у  Петроварадину,  Град  не  финансира  зграде  које  нису  утврђена
културна добра, а Подграђе је просторно-историјски-културна целина. Убрзано се ради
на  утврђивању  Алмашког  краја  као  историјско-културне  целине.  где  је  и  зграда
„Занатског дома“ и тај предлог је завршен. Што се тиче стручне помоћи Завод је на
услузи, али је непознаница да ли би Град изашао у сусрет овом захтеву. Појаснила је,

1



да је споменик културе објекат који је на основу својих архитектонсих, историјских и
уметничких  својстава  утврђен  од  стране  Владе  Републике  Србије,  као  споменик
културе. 

Зоран Радосављевић је изнео да ова област није регулисана адекватно. Ситуације
у којима се налазе Раднички и Занатски дом, као и куће тршчаре су апсурдне, јер Град
није обавезан да даје средства за обнову, прописан је начин обнове, а власници постају
„робови“ тих објеката и налазимо се у колу из кога не можемо да изађемо. Треба видети
како  решити  ову  ситуацију.  Фактичко  стање  је  да  зграде  пропадају  и  руше  се  и
регулатива мора да се промени, јер је очигледно да овај систем не функционише. 

Наташа Шијан је  одговорила да  се  објекат  не  може заштитити  без  одобрења
власника,  што  су  они  раније  махом  и  чинили,  пошто  су  остваривали  извесне
повластитце (нпр. ослобађање од ПДВ-а за материјал).

Славко  Новаковић  је  изнео  да  се  слаже  са  претходном  дискусијом,  те  да  је
унутрашњи  део зграде  „Занатског  дома“  уређен  из  сопствених  средстава  и  он  сада
изгледа пристојно, а да се сада траже додатна средства само за фасаду. 

Наташа  Шијан  је  одговорила  да  је  став  Завода  да  се  читав  Алмашки  крај
заштити, и од рушења и од зидања зграда (П+4). То значи да могу да се раде фасаде, све
је дозвољено спрам валоризације самог објекта и под условима које пропише Завод.

Станко Љубичић је изнео да је из излагања представнице Завода и представника
Удружења занатлија све јасно. У питању није споменичка заштита и Завод не прави
никакву сметњу за радове на објекту, а оно што је отежавајућа околност је економски
аспект.  Град  Нови  Сад  је  у  овом  тренутку  у  буџет  имплементирао  за  ове  намене
онолико  средстава  колико  је  пренето  од  Републике  (око  100  милиона),  који  су
приоритетно опредељени за ревиталитзацију Подрграђа Петроварадинске тврђаве, уз
обнову на још једној згради на Тргу Слободе. Уколико економска ситуација буде таква,
да се може одвојити средстава за још фасада, политика Града и Градоначелника је да се
улаже у ту област. Оно што је добро у свему овоме у дискусији је, да су два проблема
истакнута и обзнањена и биће у видокругу будућег планирања обнове Града.

Након расправе Социјално-економски савет Града Новог Сада је донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата као легитимне захтеве
Удружења занатлија Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и
општина у погледу обнове фасада зграде „Занатског дома“ на тргу Марије Трандафил
14 и зграде „Радничког дома“ на Булевару Михајла Пупина 24, те препоручује Граду
Новом Саду да у будућем периоду приликом планирања буџетских средстава за обнову
фасада у Граду Новом Саду има у виду потребе за обновом ових здања.

3. Тачка дневног реда
Унија послодаваца Војводине – Разматрање могућности закупа пословног 
простора за рад Уније послодаваца Војводине и УПС – Послодавци Новог Сада

Миљана  Стојшић-Стојановска,   директор  Уније  послодаваца  Војводине,  је
изнела да је Унија послодаваца као репрезентативни социјални партнер и на градском и
на покрајинском нивоу у закупу пословног простора већ 6 година у згради „Дневника“
по  одређеним  повољним  условима.  Тренутно  је  „Дневник“  у  плану  реновирања  и
исељавања свих закупаца.  Размишљање Уније  послодаваца је  да  овај  проблем реше
повољно и за удружење и за своје чланове којих је сада већ око 5.000. Питање је да ли



постоји у Граду одговарајући простор, која је процедура и могућност да се до таквог
простора дође кроз одређене повољније услове у односу на тржишне.  Центар Града
није битан, битно је поседовање простора за довољан број паркинг места, тако да би
одговарао и простор на периферији Града (Лиман, Ново насеље).

Станко Крстин је изнео да су за потребе Уније послодаваца на покрајинском и
градском  нивоу  довољне  просторије  ван  центра  Града,  које  би  обезбеђивале  више
паркинг места, због доласка чланова Уније на састанке.

Станко Љубичић је изнео да је потребно поднети захтев према Градској управи
за имовину са свим конкретним појединостима које су изнете.  Издавање простора у
закуп  који је  у  својини Града је  регулисано  Законом о јавној  својини и Одлуком о
додели  пословног  простора.  Надлежни  орган  Града  је  Градска  управа  за  имовину.
Градска управа ће дати комплетну информацију по овом питању.  Пошто је Миљана
Стошић-Стојановска  додала  да  су  се  већ  обратили  и  да  6  месеци  немају  никаквог
одговора, Станко Љубичић је одговорило да понове ургентан захтев и да нaведу да су
се  обратили  СЕС-у,  како  би  им  се  одговорило  у  разумном  року,  због  околности
исељења са тренутне локације. 

Након расправе Социјално-економски савет Града Новог Сада је донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Препоручује  се  Унији  послодаваца  Војводине  и  Унији послодаваца  Србије  –
Послодавци Новог Сада да се обрате Градској управи за имовину и имовинско-правне
послове у погледу остваривања њихове потребе за закупом пословног простора, те да у
редовном поступку пред органима Града наведене захтеве и остваре у складу са својим
интересима.

4. Тачка дневног реда 
Градска управа за привреду - Разматрање Извештаја о реализацији Акционог 
плана запошљавања за 2018. годину и Акционог плана запошљавања за 2019. 
годину

Бранислава Станојевић,  сарадник за послове економског и привредног развоја
Градске управе за привреду је представила Извештај  о реализацији Акционог плана
запошљавања Савета за запошљавање за 2018. години и Акционог плана запошљавања
Града Новог Сада за 2019. годину, које су чланови Савета добили у материјалу за ову
седницу. За финансирање активне политике запошљавања на територији Града Новог
Сада  за  2018.  годину,  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  184.948.340,00
динара, од чега су утрошена средства у укупном износу од 144.158.378,21 динара, и то:
за  мере  и  програме  за  2018.  годину  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од
148.466.600,00 динара,  од чега  је  за  реализацију  мера и  програма укупно  утрошено
109.136.307,00  динара,  за  наставак  реализације  мера  из  2017.  године  планирана  су
средства у укупном износу од 36.481.740,00 динара, од којих је утрошено 35.022.071,21
динара. Мере активне политике запошљавања које су спроведене током 2018. године
су:  Програм приправника,  Програм стручне праксе,  Организовање јавних радова од
интереса  за  Град,  Субвенција  за  самозапошљавање,  Субвенција  за  отварање  нових
радних места, Сајмови запошљавања, Обука и едукација лица: Обука за дефицитарна
занимања из области информационих технологија, Обука за старе и уметничке занате и
послове домаће радиности, Обука за завариваче и Обука за личног пратиоца. 
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Такође је представљен Акциони план запошљавања за 2019. годину, за који су
издвојена средства у износу од 160.512.000,00 динара и то за: програм приправника (80
лица са ВСС на евиденцији Националне службе за запошљавање), што укупно износи
45.120.000,00 динара; програм стучне праксе (120 лица) средствима од 38.784.000,00
динара; јавни радови од интереса за Град и то за зараде теже запошљивих лица у износу
21.798.000.00  динара;  субвенције  за  отварање  нових  радних  места  код  приватних
послодаваца  (80  незапослених  лица)  у  износу  16.000.000,00  динара;  субвенције  за
самозапошљавање  у  једнократном  износу  од  200-400  хиљада  динара  по  лицу,  у
укупном износу од 30.000.000,00 динара, а од наведеног износа за подстицај женског
предузетништва  планирано  је  10.000.000,00  динара;  обука  и  едукација  и  то:  за
дефицитарна  занимања  3.500.00,00,  за  старе  и  уметничке  занате  и  послове  домаће
радиности  1.500.000,00,  обука  за  руковаоце  грађевинским  машинама  1.500.000,00,
обука за личног пратиоца 1.000.000,00, и за пасош компетенције 150.000,00. Ове године
одржаће се два сајма запошљавања,  а средства су планирана у износу од 960.000,00
динара.

Након дискусије усвојен је следећи

З А К Љ У Ч А К

Социјално-економски савет Града Новог Сада похваљује активности Града  у
реализацији  Акционог  плана  запошљавања  за  2018.  годину  као  и  планиране  мере
Акционог плана запошљавања за 2019. годину. Социјално-економски савет предлаже да
се сагледају евентуалне мере за останак едукованих кадрова за рад у земљи на одређен
период.

5. Тачка дневног реда
Разматрање аката Савета за 2019. годину: 

а. Oдлука о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја Савета за
2018. годину, који се доставља Агенцији за привредни регистар

б. Одлука о расподели добити по Финансијском извештају за 2018. годину,
која се доставља Агенцији за привредни регистар

У оквору ове тачке једногласно је усвојена следећа

О  д  л  у  к  а

Усваја се Oдлука о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја Савета
за 2018. годину и Одлука о расподели добити по Финансијском извештају за 2018.
годину, које су саставни део редовног годишњег Финансијског извештаја Савета
за 2018. годину, ради подношења Агенцији за привредни регистар.


