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

Дана 02. априла 2019. године је одржана 102. 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 101. седнице Савета
У оквору ове тачке дневног реда секретар Савета Предраг Шалипур је упознао
чланове Савета о реализованим закључцима са 101. седнице, а Информација је и
прихваћена.
2. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Анализа социјалног
положаја запослених и пензионера у Србији, односно Новом Саду
Председвајући Савета, Владимир Гвозденовић је изнео да je материјал, који је пред
члановима Савета део редовних активности Савеза самосталних синдиката града Новог
Сада и општина, те предлаже да се овакви извештаји убудуће годишње квартално
разматрају. Такође је напоменуо да ће члановима Савета Синдикат доставити
Стратегују развоја Србије из угла синдиката, коју су урадили еминентни стручњаци
Савеза самосталних синдиката Србије. Затим је дао реч секретару Савета, Предрагу
Шалипуру који је усмено изнео и образложио материјал „Анализа социјалног положаја
запослених и пензионера у Србији, односно Новом Саду“. Подаци који су дати у
извештају су добијени од званичних институција, Републичког завода за статистику,
министарстава трговине, финансија, рада и привреде, као и Еуростата и МОР-а, и
углавном су везани закључно са новембром 2018. године. Најзначајнији показатељи у
2018. године су раст БДП-а (од 4,8-3,5% по кварталима), раст индустријске производње
од 1,3%, раст јавног дуга који сада износи 24.113 милиона евра и са учешћем од 56,2%
у БДП-у. Спољнотрговинска робна размена Републике Србије у 2018. године је
износила 38.189 милиона евра што је више за 10,9% у односу на претходну годину,
извезено је робе у вредности од 19,22 милијарди евра, а увезено је робе у вредности од
21,9 милијарди евра, те дефицит изражен у еврима износи 5,6 милијарди евра. Што се
тиче директних страних инвестиција, у Србију се у првих 11 месеци 2018. године слило
2,2 милијарде евра страних инвестиција, што представља 89,38% страних инвестиција
од пре десет година. По извештају Светске банке о условима пословања Србија је
заузела 48. место, што је лошији резултат у односу на 2017. годину када је заузимала
43. место. У вези поступка приватизације, у поступку је 88. предузећа у којима је
запослено око 31.000 радника. Кредитна задуженост привреде у 2018. години износи
1.139.542 мил. динара, што је повећање од 3,38% у односу на претходну годину, а у
односу на 2008. годину је већa за 71,97%. Кредитна задуженост становништва у 2018.
години износи 1.015.732 мил. динара, што је повећање од 12,34% у односу на
претходну годину, а у односу на 2008. годину је већа за 137,22%. Према подацима
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АПР-а у Новом Саду дуже од 180 дана било је неликвидно 25% активних привредних
субјеката. У Србији просечно на наплату подраживања чека се 139 дана, а никада се не
наплати 7,6% потраживања. На наплату се највише чека у делатности енергетике и гаса,
а најмање код банкарских услуга и у туризму. Просечна задуженост предузећа износи
202%, што значи да свака просечна фирма има два пута више дугова од укупних
средстава са којима је почела свој рад. У Србији је у 2018. години било активно 2.058
стечајних поступака. Однос кретања запослених и незапослених у Србији је у 2018.
години је такав, да је било запослено 2.131.079 лица, и то 2.052.546 лица која су
запослена код правних лица и предузетника што је више за 3,80%, док је регистрованих
пољопривредника било 78.533 што је мање за 9,21%. По делатностима су дата кретања
смањења односно повећања запослености, па је тако у делатности пољопривреде мање
запослених за 33%, у производњи електричне енергије, гаса и воде мање запослених за
40%, трговина на велико и мало више за 71%, хотели и ресторани повећање од 232%,
финансијско посредовање више запослених за 30%, државан управа и социјално
осигурање више за 125%, комуналне, друштвене и личне услуге мање за 40%,
запослених код приватних предузетника је мање за око 36%, тако да је укупно
повећање запослених у периоду 2008.-2018. година око 6%. На евиденцији Националне
службе за запошљавање крајем јануара 2019. године било 560.522 незапослена лица
што је за 1,43% мање у односу на децембар 2018. године. Крајем јануара 2019. године у
Војводини је било 116.793 незапослених лица. На крају јануара 2019. године, према
евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Нови Сад, у граду Новом
Саду било је 14.905 незапослених лица, што представља повећање за 2,03% у односу на
прошли месец, а у односу на исти месец прошле године, незапосленост је смањена за
11,73%. Према подацима из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада
дефицитарна занимања у Новом Саду су: дипломирани информатичари, програмери,
заваривачи, месари, овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним
стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани дефектолози, социјални радници и
геодетски инжењери, лекари специјалисти.
Исти извор навео је да су суфицитарна занимања у Новом Саду: правни,
пољопривредни и економски техничари, дипломирани туризмолози, туристички
техничари, занимања из области културе, хемијски техничари, професори српског
језика и књижевности. Што се тиче броја пензионара, њих је према подацима из
новембра 2018. године у Србији било 1.714.634, а однос запослених и пензионера је
1,24:1. За месец новембар 2018. године за исплату нето пензија било је потребно
45.140.692.281 динара. У односу на новембар 2014. године број пензионера је смањен
за 24.528 лица, односно за 1,41%. број старосних пензионер је повећан за 2,88%, док је
број инвалидских смањен за 11,52%, а породичних за 4,87%. O кретању зарада,
просечна нето зарада обрачуната и исплаћена у Србији у новембру 2018. године је
износила 50.556,00 динара, а у Новом Сау 55.199,00 динара. Минимална зарада је у
2018. години, по одлуци Републичког СЕС-а, исплаћивана у износу од 143 динара по
радном часу, док ће се у 2019. години исплаћивати у висини од 155,30 динара по
радном часу. У новембру 2018. године минимална зарада је износила 25.168,00 динара
и као таква је покривала 69,13% минимална потрошачке корпе у Србији која је
износила 36.406,00 динара, па је запосленом било потребно да ради 32 радна дана да би
подмиро једну минималну потрошачку корпу. Према последњим објављеним подацима
просечна потрошачка корпа у граду Новом Саду, новембра 2018. године, вредела је
78.513,59 динара и покривена је минималном нето зарадом свега 32,06%. Минимална
потрошачка корпа у Новом Саду, која је према последњим објављеним подацима ове
године вредела 38.619,82 динара покривена је минималцем свега 69,13%. Износ
минималне зараде у Србији изражен у еврима је 241 евро, док просечна зарада износи

427 евра. Према подацима Еуростата куповна моћ просечног домаћинства у Србији је
испод половине Европског просека и износи 45%. Резултати истраживања, које је
урадила Међународна организација рада о годишњем кретању зарада и куповној моћи
истих, говоре да Србија у претходних пет година нема реалног раста зарада. Новембра
2018. године, просечна нето зарада у Србији покривала је свега 71,78% званичне
просечне, потрошачке корпе, у Србији, у истом месецу. Поређења ради, новембра 2008.
године, просечно исплаћена зарада у Србији покривала је 99,61% просечне потрошачке
корпе у истом месецу у Србији, односно 156,65% минималне потрошачке корпе у
истом месецу у Србији. Произилази да је куповна моћ просечног домаћинства у Србији,
које егзистира од једне просечне зараде, у периоду од новембра 2008. до новембра
2018. године, смањена за 27,93%.
У расправи, која је затим уследила учествовали су:
Владимир Гвозденовић, је навео да су коришћени релевантни подаци званичних
инситуција, које представници Синдиката користе у медијским наступима. Изнео је да
су се Синдикат и Савет обраћали органима Републике Србије за повлачење закона о
забрани запошљавања и умањењу зарада у јавном сектору.
Славко Новаковић је изнео дуготрајан проблем сиве економије који се не решава, као и
недостатак квалификоване радне снаге која се не школује за потребе тржишта, посебно
за занатство. Сматра да је потребно да се растерете зараде запослених умањењем
пореза и доприноса до 50% на зараду, како би се оне увећале и тиме задржала радна
снага у земљи. Статистички подаци из анализе не одражавају висину зарада у реалном
сектроу, које су ниже од зарада у јавном сектору.
Зоран Радосављевић је рекао да су зараде у земљи мале, да је пуно запослених са
минималним зарадама, да је услед доношења закона о забрани запошљавања и закона о
умањењу зарада у јавном сектору дошло до пада запоселних у том сектору, до одлива
стручних кадрова у реални сектор и ван земље, те да комунална делатност трпи. Изнео
је пример анализе у комуналном сектору за период 2006-2016. година да је цена рада у
ЈГСП-у из 2006. године са 164,44 евра пала на цену рада у 2016. години на 115,16 евра,
што се одражава на одлив кадрова (возача и мајстора) из овог предузећа. Предложио је
да Град Нови Сад сачини Анализу о потребним кадровима за комунални сектор Града,
јер ће доћи у ситуацију да неће моћи редовно да функционише.
Лазар Шкорић је рекао да су највећи проблеми настали услед поменута два закона у
јавном сектору, услед чега су зараде мале и ограничене, као и да је потребна
децентрализација власти да локалне самоуправе имају више слободе у погледу
запошљавања у складу са својим финансијским могућностима.
Гордана Радовић је изнела да су подаци о зарадама и куповној моћи становништва
поражавајући, да је велика борба на тржишту остварити веће зараде, да одлив кадрова
постоји у целом окружењу, али да је потребно сагледати могућности привреде у
погледу висина зарада.
Након расправе Социјално-економски савет Града Новог Сада је донео следећи
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се извештај Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и
општина дат кроз материјал „Анализа социјалног положаја запослених и пензионера у
Србији, односно Новом Саду“ који реално одсликава стање запослених и пензионера
исказан кроз званичне статистичке податке. Прихвата се предлог да се и убудуће
овакви материјали разматрају на седницама Социјално-економнског савета.
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3. Тачка дневног реда
Финансијски извештај Савета за период 01.01.-31.03.2019. године
Јасмина Билокапић је представила тромесечни Финансијски извештај Савета уз
напомену да постоји обавеза да се Извештај предаје Градској управи за привреду.
Укратко је изнела податке о приходима и расходима по намени и укупно утрошеним
финансијским средствима за први тромесечни период 2019. године, након чега је
Социјално-економски савет Града Новог Сада усвојио следећи
З А К Љ У Ч А К
Усваја се Финансијски извештај Социјално-економског савета Града Новог Сада
за период 01.01.-31.03.2019. године. Финансијски извештај доставити Градској управи
за привреду.

