РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА
САОПШТЕЊЕ
Дана 28. новембра 2016. године је одржана 78. седница Социјално-економског савета
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили
следеће закључке:
1. Информација о реализацији закључака са 77. седнице Савета
2. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина –
Иницијатива за упућивање на јавну расправу теме “Права радника
у комерцијалним пољопривредним газдинствима, привредним
друштвима, земљорадничким задругама, установама и другим
правним лицима, предузетницима и пољопривредницима који
обављају пољопривредну производњу у оквиру Закона о раду“
3. Синдикат управе Србије – Информација о преговорима
Председништва Синдиката управе Србије и Министарства државне
управе и локалне самоуправе по питању кретања зарада у 2017.
години
4. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Правни
положај и права запослених у Заводу за изградњу Града и Пословном
простору у Новом Саду након преласка у управе, службе и друге
органе Града Новог Сада
5. Припрема Програмског буџета и Финансијског плана Савета за 2017.
годину
1.Тачка дневног реда
Информација о реализацији закључака са 77. седнице Савета
Председавајући је поднео информацију о реализацији закључака са 77. седнице
Социјално-економског савета Града Новог Сада одржанe дана 31. октобра 2016. године:
-Извршена је верификација мандата члана Савета – представника Града: Милан
Ђурић је после истека мандата члана СЕСа Града Новог Сада, поново именован за члана
Социјално-економског савета Града Новог Сада као представник Града, на период од
четири године.
- Социјално-економски савет Града Новог Сада је Закључком прихватио
информацију - НАЧЕЛНО МИШЉЕЊЕ О ФИНАЛНОМ НАЦРТУ ПРЕДЛОГА
ПРОЈЕКТА ЈПП ЗА ЈКП „СТАН“, НОВИ САД (у оквиру Осврта на финални нацрт
Предлога пројекта јавно-приватног партнерства за делатност одржавања и поправки
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зграда, јавне расвете и услуга димничарине), Савеза самосталних синдиката Града Новог
Сада и општина што је достављено Градоначелнику и Синдикату.
Зоран Радосављевић је додао да је Градска скупштина добила сагласност од
надлежне Комисије за расписивање јавног конкурса. Планира се оснивање првог Друштва
посебних намена код нас за поменуте делатности.
- Закључак: „Проблем паушално опорезованих привредника с обзиром да оптерећује
велики број наших привредника и усложава и чини неизвесним њихово пословање,
потребно је кандидовати као тему и Покрајинском и Републичком Социјално-економском
савету, кроз иницирање промене законских прописа - увођења рока Пореској управи за
издавање решења о порезу и доприносима за паушално опорезоване предузетнике“ је
достављен Градоначелнику, Покрајинском и Републичком савету и Удружењу занатлија.
Председавајући је напоменуо да су решења почела да пристижу и да је о овој теми на
основу захтева СЕСа Новог Сада, разговарано на седници Покрајинског СЕСа и то ће у
наредном периоду бити и посебна тачка дневног реда. Такође је ову акцију наставила и
УПС за територију целе Србије.
2. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива за
упућивање на јавну расправу теме “Права радника у комерцијалним
пољопривредним газдинствима, привредним друштвима, земљорадничким
задругама, установама и другим правним лицима, предузетницима и
пољопривредницима који обављају пољопривредну производњу у оквиру Закона о
раду“
У образложењу по овој тачки Зоран Радосављевић је информисао чланове Савета о
постојању проблема и кршењу права запослених радника у пољопривредној делатности:
присутна је сива економија у исплати зарада, број радних сати је 3300 на годишњем нивоу
у односу на општи просек од 2000 сати, број дана годишњег одмора је испод законског
минимумa. За ове раднике је опет потребна борба за 8-часовно радно време. Предложио је
да се покрене иницијатива како би се утврдило тачно стање и предвиделе мере за решавање
ових проблема на нивоу државе.
Миљана Стојшић Стојановска се надовезала на овај проблем са информацијом –
изводом из Предлога УПВ за унапређењем привредног амбијента – предлогoм увођења
обавезе закупаца државног пољопривредног земљишта да запошљавају једног или више
радника пропорционално у односу на величину закупљеног земљишта. Након дискусије је
усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата Иницијативу за упућивање на
јавну расправу теме “Права радника у комерцијалним пољопривредним газдинствима,
привредним друштвима, земљорадничким задругама, установама и другим правним
лицима, предузетницима и пољопривредницима који обављају пољопривредну
производњу у оквиру Закона о раду“ уз допуну са Иницијативом Уније послодаваца
Војводине о разматрању могућности увођења обавезе закупаца државног пољопривредног
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земљишта да запошљавају једног или више радника пропорционално у односу на величину
закупљеног земљишта.
Иницијативе социјалних партнера са Закључком доставити Покрајинском и Републичком
СЕСу као и надлежним Министарствима: Министарству пољопривреде и заштите животне
средине и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
3. Трећа тачка дневног реда
Синдикат управе Србије – Информација о преговорима Председништва
Синдиката управе Србије и Министарства државне управе и локалне
самоуправе по питању кретања зарада у 2017. години
У образложењу Лазар Шкорић је информисао чланове Савета о преговорима
Председништва Синдиката управе Србије и представника Министарства државне управе и
локалне самоуправе по питању кретања зарада у наредној години, о искључењу од
повећања зарада запослених у државним органима и локалној самоуправи и могућности
организовања штрајка. Нагласио је да се зараде у локалним самоуправама крећу од 17.000
динара што је испод законског минимума. Ако се дође до 2/3 већине по Закону о штрајку,
организоваће се генерални штрајк.
Након дискусије је усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет прихвата Информацију о преговорима Председништва
Синдиката управе Србије и Министарства државне управе и локалне самоуправе по
питању кретања зарада у 2017. години.
4. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Правни положај
и права запослених у Заводу за изградњу Града и Пословном простору у Новом Саду
након преласка у управе, службе и друге органе Града Новог Сада
Милан Ђурић је информисао чланове Савета да је, након Одлуке Скупштине Града,
завршена трансформација два јавна предузећа у две нове управе и то: ЗИГ у Градску
управу за грађевинско земљиште и инвестиције, а Пословни простор у Градску управу за
имовину и имовинско-правне послове. Сви запослени радници споразумно прелазе у две
управе, као и у друге градске управе, према потреби извршилаца послова и стручној
спреми, док технички послови прелазе у службу заједничких послова.
Станко Љубичић је затим појаснио да се основни императив за ове статусне
промене налази у Закону о буџетском систему где су тачно одређени индиректни буџетски
корисници са роком извршења - 1. децембра. ЗИГ и Пословни простор улазе у поступак
ликвидације, без запослених лица, осим ликвидационог управника. На жалост, тренутно
питање минулог рада, са правног становишта без обзира на нелогичност, не може да се
реши у корист запослених лица.
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Након дискусије је усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет је примио ка знању Информацију о правном положају и
правима запослених у Заводу за изградњу Града и Пословном простору у Новом Саду
након преласка у управе, службе и друге органе Града Новог Сада и упутио надлежни
Синдикат да наставе даља залагања за решавање правних проблема код регулисања радноправног статуса ових запослених лица.
5. Тачка дневног реда
Припрема Програмског буџета и Финансијског плана Савета за 2017. Годину
У образложењу у вези припреме Буџета, Јасмина Билокапић је информисала
чланове Савета да је пристигло упутство од Градске управе за привреду и да је у складу са
тим сачињен Програмски буџет и Финансијски план Савета за 2017. годину. Затим је
усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Усвајају се Програмски буџет и Финансијски план Савета за 2017. годину, који ће бити
достављени Градској управи за привреду.
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