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С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Дана 30. маја 2017. године је одржана  83. 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 82. седнице Савета 

2. Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина 

о свим врстама одговорности за послодавце који не исплаћују зараде и 

порезе и доприносе на зараде запослених и примена прописа у овој облaсти 

са предлогом ставова за решавање овог питања  

 

3. Финдоместик банка – обевештење о поступку припајања Финдоместик 

банке ад Београд Директној банци ад Крагујевац 

 

1.Тачка дневног реда 

 

Информација о реализацији закључака са 82. седнице Савета 

 

У Информацији су чланови Савета упознати које су тачке размотрене, који су 

закључци усвојени и коме су достављени. Наведени су и одговори о реализацији 

закључака, уколико су пристигли до седнице:  

-Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – Информација 

о потписаном Посебном колективном уговору за јавнa комунална предузећа и друга 

јавна предузећа  Града Новог Сада 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је похвално прихватио информацију о 

закључивању Посебног колективног уговора за јавнa комунална предузећа и друга јавна 

предузећа Града Новог Сада.  

Савет је о свом ставу обавестио Градоначелника. 

 

-Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада –Анекс I 

Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије 

Социјално-економски савет Града Новог Сада  је својим Закључком предложио Градском 

већу Града Новог Сада да препоручи директорима јавних и јавно-комуналних предузећа да 

поступе у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије од 23. марта 2017. године.  

Закључак је достављен Градоначелнику. 

 

-Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина за допуну 

Кривичног законика у правцу утврђивања санкција – норме кривичне одговорности 



за послодавце који не плаћају порезе и доприносе на зараде запослених у складу са 

Законом 

Социјални партнери су се обавезали да за 83. седницу Социјално-економског савета 

припреме нов материјал о свим врстама одговорности за послодавце који не исплаћују 

зараде и порезе и доприносе на зараде запослених  као и о примени прописа у овој области 

и предложе ставове за решавање овог питања. 

  

-Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.03.2017. године 

је усвојен и достављен Градској управи за привреду. 

 

-ССС НС је обавестио чланове да се са њихове стране припрема предлог текста Посебног 

колективног уговора за запослене у управи Града Новог Сада који ће бити предложен 

Граду. 

 

-Материјал и Закључак тачке дневног реда: „Молба за решавање проблема 

запослених и послодаваца у Индустријској зони код Каћа услед радова на путу и 

измене режима саобраћаја“ усвојен на седници Социјално-економског савета Новог Сада 

од 26. децембра 2016. године је достављен ЈП Путеви Србије, са молбом да обавесте Савет 

до када ће трајати радови, односно када ће се омогућити саобраћај у оба смера.  

Одговор од ЈП „Путеви Србије“ није стигао до одржавања седнице Савета. 

 

-Поводом закључка Социјално-економског савета Града Новог Сада са 77. седнице 

одржане 31. октобра 2016. године „Проблем паушално опорезованих привредника“, 

Покрајински социјално-економски савет је на 5. седници одржаној 11. маја 2017. године, 

наведено питање размотрио под посебном тачком дневног реда. С обзиром на то да је 

представник Покрајинског секретаријата за финансије изнео одређене примедбе и 

сугестије на материјал, због чега није постигнут консензус, договорено је да га Унија 

послодаваца Војводине доради и упути Секретаријату за финансије на усаглашавање. По 

добијању позитивног мишљења из Секретаријата, материјал ће бити упућен на наредну 

седницу Покрајинског савета на разматрање и одлучивање. 

 

-Поводом закључка Социјално-економског савета Града Новог Сада са 78. седнице 

Социјално-економског савета Града Новог Сада, одржане 28. новембра 2016. године, - 

„Права радника  из области пољопривреде“ уз допуну са Иницијативом Уније 

послодаваца, Покрајински социјално-економски савет је доставио свој Закључак са 5. 

седнице од 11. маја 2017. године којим подржава овај предлог за свестрано сагледавање и 

решавање уочених проблема и који је даље достављен Социјално-економском савету РС, 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС и Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине РС. 

 

-Пристигао је одговор од Управе за јавне набавке поводом Закључка Социјално-

економског савета Града Новог Сада са 81. седнице од 27. 2.2017. године и на предлог 

Синдиката ће бити предмет разматрања на следећој седници. 

 

Информација о реализацији закључака је прихваћена. 

 

 



 

2.Тачка дневног реда 

 

Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина о 

свим врстама одговорности за послодавце који не исплаћују зараде и порезе и 

доприносе на зараде запослених и примена прописа у овој облaсти са предлогом 

ставова за решавање овог питања 

  

Владимир Гвозденовић је укратко представио нов материјал и нагласио да до сада 

ниједан послодавац није кривично одговарао за дела регулисана 16-тим поглављем 

Кривичног законика (кривична дела против права по основу рада) и да је потребно ову 

тему делегирати Републичком Социјално-економском савету. 

Славко Новаковић и Миљана Стојшић Стојановска су изнели став послодаваца да 

подржавају ову иницијативу за правилну примену већ постојеће законске регулативе, која 

се односи на заштиту права запослених ради једнаког положаја свих послодаваца и 

смањивања рада у сивој зони. Предложили су у материјалу обједињење свих кривичних 

одредби које се тичу одговорности послодаваца према запосленима, тј. да у материјал уђу 

и одредбе члана 226. Кривичног законика („Неуплаћивање пореза по одбитку“). 

Станко Љубичић је напоменуо да је очигледан проблем непримењивање постојећих 

прописа и надвладавање субјективног елемента у примени у нашој земљи као и 

објективног елемента - недовољан број људи у инспекцијским органима. 

Зоран Радосављевић је нагласио да поштени послодавци плаћају казне непоштеним 

послодавцима.  Прихватио је став послодаваца да се у материјалу напомену и постојеће 

казнене одредбе из поглавља 22. која се односе на неплаћање пореза и доприноса на 

зараде. 

Драгиња Вукајловић, дипл. правник из Савеза самосталних синдиката Града Новог 

Сада, образлажући иницијални материјал, истакла је да је проблем што није експлицитно 

речено које тачно радње чине кривично дело повреде права по основу рада и права из 

социјалног осигурања (члан 163. Кривичног законика). Такође је напоменула да проблем 

непримењивања постојећих одредби постоји и код института рада на одређено време и 

минималне зараде. 

Станко Љубичић је истакао да су странке у овом односу послодавац и радник, где 

радник не пријављује непоштовање одредби закона од стране послодавца због страха од 

губитка посла, а и послодавац има могућност да прикрива податке потребне за рад 

инспекцијских органа, тако да је тешко доћи до довољно чињеница за утврђивање 

кривичне радње. Проблем је веома комплексан. 

Славко Новаковић је додао да је потребно ради стимулисања легалног рада 

смањити намете на рад на разумну меру (са 67% на 50-55%) и да се тек тада може 

предузети велика репресија према раду у „сивој“ зони. Послодавцима није потребна 

нелојална конкуренција. 

Договорено је да секретарка Савета на основу дискусије, изради предлог 

Закључка који би сажето и суштински исказао ставове социјалних партнера поводом 

горе напоменуте теме. Такав предлог Закључка доставити свим члановима на 

усаглашавање и затим усвојити на следећој седници Савета. 

 

 



3. Тачка дневног реда 

Финдоместик банка -обевештење о поступку припајања Финдоместик 

банке ад Београд Директној банци ад Крагујевац 

Савет је закљичио да се проследи Финдоместик банци до 30. јуна 2017. године Одлука о 

раскиду Уговора о отварању и вођењу рачуна, закљученог између Социјално-економског 

савета Града Новог Сада и Финдоместик банке ад Београд, број 250/1157 од 23.03.2007. 

године и изврши гашење рачуна.  

Финансијски промет даље обављати  преко наменског рачуна при Управи за Трезор, а у 

случају потребе отворити рачун у банци. 

 


