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                                                  С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 13. маja 2014. године је одржана 59. седница Социјално-економског 

савета града Новог Сада, на којој су социјални партнери разговарали о следећим 

темама:  

1. САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА- 

СИНДИКАТ РАДНИКА КУЛТУРЕ НОВОГ САДА – РЕШАВАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛНО-СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ  У 

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД 

 

У разматрању ове проблематике, поред чланова СЕСа учествовали су и господин 

Арсовић Добросав, вд. заменика начелника Градске управе за финансије и Даница 

Филиповић, члан Градског одбора културе ССС Новог Сада. Представници 

синдиката културе су истакли да је проблем почео од краја 2007. године када су 

смањене плате за 20 %, при чему је затим повећање плата од 2008. до 2014. године 

износило у распону од 850 дин. до 1500 дин... Законски оквир за повећање зарада 

на жалост не постоји, али се ипак моли за изналажење механизма помоћи 

запосленима. 

Господин Арсовић је истакао да је власт укључена у преговоре да би се помогло 

установама културе.Међутим, Законом о платама у државним службама је одређен 

начин обрачуна зарада, при чему основицу одређује Влада Србије Закључком а 

коефицијенте Уредбом. Град има жељу да помогне, али са овим елементима нема 

могућности за повећање. 

После дискусије, усвојен је следећи: 

                                                       ЗАКЉУЧАК 

Потребно је да представници Града и Синдиката културе израде прецизан предлог 

за решавање проблема материјалног положаја запослених у култури Града, 

нарочито у правцу поштовања исплате минималне зараде која износи 20.240 

динара. Такав предлог у што краћем року доставити надлежним Министарствима и 

републичком Социјално-економском савету. 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

САВЕТА ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР-МАРТ 2014. ГОДИНЕ  

. 

Усвојен је Финансијски извештај Савета за период јануар – март 2014. године . 

 



3. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СА 58. 

СЕДНИЦЕ САВЕТА  

1.тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗА УСВАЈАЊЕ НОВИХ МЕРИЛА ЗА 

НАКНАДУ ЗА ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ (‘’КОМУНАЛИЈЕ’’), на 

иницијативу Сектора грађевинарства у оквиру УПВ 

На седници је закључено да социјални партнери подржавају иницијативу 

инвеститора и да ће се одмах након доношења Одлуке о мерилима за обрачун 

висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, започети нови разговори 

Грађевинског сектора УПВ и ЗИГа поводом решавања и других проблема који се 

тичу накнада, припремања и опремања градског грађевинског земљишта, а у циљу 

заштите грађевинске струке, запослених и Града.  

Након многобројних захтева за одржавање састанка са ЗИГом  још увек нема 

одговора од надлежних... 

2.тачка дневног реда: РАЗМАТРАЊЕ ЕФЕКАТА НОВОГ ОБРАЧУНА ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ НА ПРИВРЕДУ У 2014.ГОДИНИ 

С обзиром да нису почела да пристижу решења о порезу на имовину, за сада 

постоји само апел да се не оптерећују привредници изван своје пореске моћи  и да 

се решења достављају на почетку године ради могућности планирања трошкова. 

3.тачка дневног реда: СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НОВОГ САДА – ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНОВА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ТЕШКОГ СТАЊА У ЈП И ЈКП НОВОГ САДА 

Иако је у Закључку утврђено да се утврди примеран рок за израду планова за 

превазилажење тешког стања у јавним предузећима, није се кренуло ка реализацији  

договореног, тј. све је на нивоу разговора, с обзиром да нису утврђени рокови, 

процедуре и одговорности руководства јавних предузећа. 

 

4. ДОГОВОР -УТВРЂЕЊЕ ТЕМА ЗА КВАРТАЛНИ САСТАНАК СА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ 

Представник Града, господин Милан Ђурић је обавестио присутне да ће се заказати 

састанак са Градоначелником до краја месеца при чему ће се Градоначеник 

упознати укратко о најважнијим темама које је расправљао Савет у претходном 

периоду, о ЗАХТЕВУ Уније послодаваца за привредним реформама као и о 

поштовању члана 9. Споразума о оснивању Социјално-економског савета да се 

нацрти одлука Скупштине Града које се тичу материјалног и социјалног положаја 

послодаваца и запослених даје Савету на разматрање. 

 

5. САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА И 

ОПШТИНА – ПРЕДЛОГ ЗА УКИДАЊЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

Материјал - Предлог са образложењем и пропратном документацијом је достављен 

члановима. 

 



6. ПРИЈЕМ СЛОВАЧКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИПА ПРОЈЕКТА ЕУ – 

СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ  

 

У оквиру 59. седнице Социјално-економског савета Града Новог Сада, уприличена 

је посета експерата из Словачке  у оквиру реализације ИПА пројекта  ЕУ 

“Унапређење социјалног дијалога” на челу са Валеријом Кубаловом, сталним 

твининг саветником пројекта. 

НОВОСАДСКИ САВЕТ, као један од најстаријих Савета који ради у континуитету 

већ осам година, упознао је госте са својим досадашњим радом. 

Разговарано је са члановима Савета о начину рада Савета, поштовању ставова који 

се усвоје на седницама, односу са Саветом за запошљавање, проблемима у 

остваривању суштинског дијалога, потреби едукације чланова тј. представника 

власти и социјалних партнера, сарадњи са другим Социјално-економским 

саветима…. 

Циљ пројекта је унапређење социјалног  дијалога  на локалном нивоу, подизање 

свести међу представницима локалних самоуправа о потреби успостављања и рада 

локалних социјално - економских савета и значаја улоге Савета у развоју 

економског  тржишта рада на локалном нивоу као и изградња капацитета учесника 

у социјалном дијалогу на локалном нивоу и умрежавања међу локалним саветима. 

Овај састанак је само први у низу активности које ће се реализовати у оквиру овог 

пројекта у наредних две године. 

 


