РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА
САОПШТЕЊЕ
Дана 28. марта 2016. године је одржана 74. седница Социјално-економског савета
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили
следеће закључке:
1. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада – Разматрање Иницијативе
Удружења синдиката пензионера Србије за Јужнобачки округ, Нови Сад о
преиспитавању висине цене даљинског грејања и цене и тарифног система
обрачуна потрошње воде у Новом Саду
2. Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Разматрање Предлога за
анализу реализације активности везане за спровођење идеје о бенефицираном
закупу пословног простора за нископрофитабилне делатности у Новом Саду
3. Информација о реализацији закључака са 73. седнице Савета
4.Текућа питања
1.Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада – Разматрање Иницијативе
Удружења синдиката пензионера Србије за Јужнобачки округ, Нови Сад о
преиспитавању висине цене даљинског грејања и цене и тарифног система
обрачуна потрошње воде у Новом Саду
Председавајући је поздравио све присутне и укратко обавестио да је на претходној
седници Скупштине Града Новог Сада смањена цена грејања за 5,77 % и позвао Обрада
Милошевића, да као уводничар и подносилац захтева Социјално-економском савету,
ближе упозна присутне о овој тачки дневног реда.
Обрад Милошевић из Удружења синдиката пензионера Јужно-бачког округа, Нови
Сад, обавестио је присутне да су пензионери Новог Сада заједно са становништвом Града
Новог Сада упутили више иницијатива надлежним органима да се цене грејања смање. У
међувремену док је ова иницијатива била у току, Градоначелник је покренуо питање
смањења цене грејања, након чега је иста смањена. Пензионери и даље сматрају да је ово
мало смањење цене грејања, нарочито имајући у виду да је цена гаса вишеструко смањена,
док се цена грејања стално повећавала. Због наведеног, пензионери ће и даље подносити
иницијативе за смањење цене грејања. По питању потрошње воде, пензионери истичу да се
цена воде драстично повећала од јануара 2015. године, на шта је, како он сматра, утицала
нарочито уградња нових водомера који рачунају већи проток воде од старих водомера.
Због наведеног пензионери траже да се врате стари водомери и да се промени тарифни
систем за мерење воде са 5 на 7 кубних метара по члану домаћинства на месечном нивоу.

Пензионери су овом приликом похвалили градску власт јер су и ове године обезбеђене
бесплатне карте за градски превоз за пензионере.
Лазар Шкорић је истакао да се мора покренути и питање степена загрејаности
просторија, које је смањено сада на свега 19 степени, због чега никада није довољно топло,
као и да се станови минимално или никако не греју у време повећане спољне температуре
ваздуха. Неопходно је повећати температуру просторија на 21-22 степена, како би се
обезбедило адекватно грејање за све грађане.
Славко Новаковић је указао на велике проблеме послодаваца који плаћају дупло
већу цену грејања и воде од грађана. Све већи број послодаваца се искључује са система
грејања због превелике цене. Пракса да се пословним потрошачима обрачунава посебна
цена грејања и воде не постоји нигде у Европској унији, није је у складу са Уставом
Републике Србије и привреда јако тешко издржава све веће намете.
Ненад Беновић, шеф одсека за финансијске послове из Градске управе за
комуналне послове, упознао је присутне са процедуром за промену цене грејања.
Обавестио је присутне да су цене грејања и топле потрошне воде утврђене у складу са
методологијом за одређивање цена снадбевања крајњег купца са топлотном енергијом и
тим приходима се обезбеђује финансирање оправданих трошкова за функционисање,
производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Ту се утврђује максимална висина прихода
и ценовник се усклађује са том методологијом. У погледу цена за Водовод, Градској
управи за комуналне послове још увек није стигао захтев за смањење цене, нити су
упознати да постоји оваква иницијатива. У погледу квалитета грејања и грејне температуре
предложио је да се позове неко из ЈКП ''Новосадска топлана'' Нови Сад.
Након дискусије једногласно је усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада подржава иницијативу Удружења
синдиката пензионера Србије за Јужнобачки округ, Нови Сад о преиспитавању висине
цене даљинског грејања и цене и тарифног система обрачуна потрошње воде у Новом
Саду.
Социјално-економски савет Града Новог Сада предлаже да се за наредну седницу
позову представници из ЈКП ''Новосадска топлана'' Нови Сад, како би се размотрила
проблематика везана за питање степена загрејаности просторија и питања везана за начин
утврђивања цена грејања.
Такође, Социјално-економски савет Града Новог Сада предлаже да се за наредну
седницу позову и представници из ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад како би се
испитале могућности да се измени тарифни систем потрошње воде.
2. Тачка дневног реда
Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Разматрање Предлога за
анализу реализације активности везане за спровођење идеје о бенефицираном
закупу пословног простора за нископрофитабилне делатности у Новом Саду

Славко Новаковић, обавестио је присутне да неће посебно образлагати ову тему,
јер је иста већ више пута разматрана на Социјално-економском савету Града Новог Сада, а
да се надлежни из ЈП ''Пословни простор'' нису одазивали на позиве савета. Нове фактуре
за закуп (јануар и фебруар) не садрже урачуното умањење, те се поставља питање да ли је
Одлука почела коначно да се примењује. Данас постоји свега 16 предузетника који
обављају нископрофитабилне делатности у Новом Саду и нејасно је зашто је направљен
проблем по овом питању.
Вера Зорић, дипломирани правник, Директор сектора за правне, опште и кадровске
послове у ЈП ''Пословни простор'', објаснила је да је препорука Градоначелника стигла тек
половином фебруара месеца, те је стога дошло до неразумевања. ЈП ''Пословни простор''
није могао да поступа по овом захтеву пре достављања препоруке, а када је иста стигла,
рачуни за јануар и фебруар су већ били одштампани и послати. Након тога је одмах донета
Одлука, која ће се примењивати од 01.03.2016.године. Цена закупа се умањује за 35 %, а уз
ово умањење иде још 20-30 % умањења, зависно од зоне где се закупац налази. Такође,
велики број занатлија међусобно комуницира, па се поставља питање зашто неки остварују
умањење а неки не? Одговор је у томе, што бенефицирани закуп остварују предузетници
који су чланови Удружења занатлија, док за остале предузетнике нема умањења цене
закупа.
Славко Новаковић је обавестио да је захтев за умањење цене послат још крајем
октобра 2015.године, дакле благовремено. Поставио је питање да ли овај захтев треба
послати за сваку наредну годину Градоначелнику раније, како би могао на време да донесе
препоруку и да се иста на време реализује, на шта му је одговорено да би било
препоручљиво да се занатлије благовремено обрате и Градоначелнику за препоруку јер ЈП
''Пословни простор'' не може да доноси овакве одлуке без препоруке Градоначелника.
Након дискусије једногласно је усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада овим путем констатује да је ова тачка
дневног реда ''Разматрање Предлога за анализу реализације активности везане за
спровођење идеје о бенефицираном закупу пословног простора за нископрофитабилне
делатности у Новом Саду'' реализована.
3. Тачка дневног реда
Информација о реализацији закључака са 73. седнице Савета
Поводом закључка у вези захтева Удружења самосталних занатлија Новог Сада –
Разматрање предлога за подршку у реализацији активности везане за спровођење идеје о
бенефицираном закупу пословног простора за нископрофитабилне делатности, исти је
реализован.
Поводом разматрања Одлуке Скупштине Града Новог Сада о максималном броју
запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину,

председавајући је указао на проблем рационализације у Позоришту младих, с обзиром да
уколико они отпусте раднике, неће моћи да запосле други одговарајући кадар због још
увек важеће забране запошљавања. Милан Ђурић објаснио је да је данас поједностављена
процедура за запошљавање и да се тај поступак сада много брже и лакше одвија.
Социјално-економски савет ће и даље пратити дешавања по овом питању.
Поводом разматрања предлога Послодаваца Новог Сада о реформи у систему
образовања Србије, председавајући је обавестио присутне да су свима послати закључци.
Славко Новаковић је поново истакао значај система дуалног образовања и указао да је то
потреба савременог друштва.
Владимир Гвозденовић је обавестио присутне да је 24. и 25. марта 2016. године у
Хотелу ''Војводина'' у Новом Саду одржан семинар у организацији Савеза самосталних
синдиката Града Новог Сада и општина и Фондације ''Friedrich Ebert stiftung'' на тему
''Искуства у функционисању локалних социјално економских савета'', којем су
присуствовали и представници власти и представници послодавца. Закључак са семинара
је да Социјално-економски савет Града Новог Сада најбоље ради, док у другим општинама
савети или нису оформљени или су само формирани, а не састају се и не раде, што није
добра пракса с обзиром на значај социјалног дијалога у друштву.
4. Тачка дневног реда
Текућа питања
Лазар Шкорић је у оквиру ове тачке дневног реда поново поставио питање исплате
за новогодишње пакетиће за децу. Запосленима стално стижу оправдања и пролонгирају се
рокови, а запослени се позивају на стрпљење, међутим запослени имају све мање
стрпљења. Лазар Шкорић позвао је још једном представнике власти да се ово питање реши
мирним путем, с обзиром да је у питању неспорно право запослених.
Милан Ђурић је предложио да се Синдикална организација управе обрати
Градоначелнику и покуша на тај начин да реши проблем.

