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С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Дана 17. новембра 2017. године је одржана  87. 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 86. седнице Савета одржанe дана 05. 

октобра 2017. године 

 

Реализацију закључака је представила Јасмина Билокапић, што је и редовна пракса 

да се о томе сачини инфомрација. 

Информација о реализацији закључака са 86. седнице Савета је једногласно 

усвојена. 

 

2.Тачка дневног реда 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Градски одбор 

Синдиката саобраћаја Новог Сада – Положај запослених у ЈП и ЈКП у Новог Саду  

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Мирослав Михајловић, председник 

Градског одбора Синдиката саобраћаја Новог Сада изнео је проблеме са којима се сусреће 

ЈГСП Нови Сад  услед одласка возача и механичара, тако да је доведено у питање 

функционисање јавног превоза у Граду са преосталим бројем запослених што се тиче 

броја полазака и одржавања возила. Проблем је што су зараде на нивоу 2005. године, а још 

увек се примењује забрана запошљавања у јавном сектрору, као и смањење зарада. С тога 

је Синдикат предложио мере којима би се превазишао овај проблем.  

Никола Јокић, директор ЈГСП „Нови Сад“ је у дискусији истакао да је ЈГСП „Нови 

Сад“ до сада напустило 135 возача, а да је у периоду од 01.01.2016. године до данас 

напустило 44 радника у сектору одржавања и да је веома тешко радити са мањком возача 

и мајстора, а мањен је и укупан број запослених. Предузимају се све мере како би се 

проблем ублажио, али су највећо проблем републички закони којима су ускраћене 

могућности да делује локална самоуправа и само предузеће. 

 

Зоран Радосављевић је у дискусији изнео да је до сада упозоравао да ће Закон о 

забрани запошљавања  у ЈП и ЈКП, као и смањење зарада за 10% од  новембра 2014. 

године створити велике проблеме у комуналној делатности. Упознао је чланове Савета да 

ће дана 30.11.2017. године сва јавно-комунална предузећа, на територији Војводине 

организовати штрајк упозорења, са захтевом да се укине примена Закона о замрзавању 

зарада у ЈП и ЈКП, као и да се држава определи да ли су они предузећа или јавне службе.  

 



Лазар Шкорић је изнео да је проблем што републички закони и уредбе спутавају 

локалне самоуправе да одлучују о запошљављњу и доносе одлуке о оваквим питањима и 

проблематици. 

 

Славко Новаковић је рекао да и у приватном сектору недостаје квалификована 

радна снага (мајстори, возачи, механичари, вариоци), услед дугогодишњег непостојања 

дуалног образовања и школовање струка за реалну привреду. О овоме ће  предочити и  на 

седници Уније послодаваца Војводине. 

 

Милан Ђурић је изнео да је основни проблем што су ниске зараде запосленик, те да 

треба тражити решења од Комисје за запошљавање да се проблем превазиђе бар на 

одређено време. 

 

Станко Љубичић је изнео да су Градоначелнику и члановима Градског већа познати 

ови проблеми, да има контаката Града према вишим нивоима власти у Републици, да има 

иницијатива према владиним комисијама за додатна запошљавања и повећање зарада, као 

и иницијатива да се мењају законски прописи који то ограничавају. Навео је да слични 

проблеми постоје и у градским управама. 

 

Након завршене дискусије једногласно је усвојен следећи  

                                           

                                                           З А К Љ У Ч А К 

 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада разуме проблеме који се 

јављају у пословању јавних и јавно-комуналних предузећа  која се баве превозом 

путника у градском и приградском саобраћају, а чији су оснивачи локалне 

самоуправе и поводом изнетих ставова Савеза самосталних синдиката, који гласе:  

- „ да се врате зараде запослених на ниво из месеца октобра 2014. године (да 

се врати 10%); 

- да се испоштује Закон о раду и Колективни уговор код послодавца у 

области плаћања прековремених сати како би се спречио одлазак стручног 

кадра (возача и механичара); 

- да се дозволи запошљавање носиоцима саобраћајне делатности; 

- да се забрани ангажовање запослених по основу уговора о обављању 

привремених и повремених послова; 

- да јавна предузећа и јавна комунална предузећа, која су на тржишту, а која 

остварују сопствене приходе, имају могућност корекције зарада на основу 

резултата пословања.“ 

 констатује да је неопходно радити на стварању реалних материјалних услова, 

предузимању мера организационо-техничког прилагођавања, повећању ефикасности 

наплате услуга превоза и рационализацији свих трошкова који нису у функцији 

остварења позитивног финансијског резултата, да би се омогућило испуњење циљева 

за које се Синдикат залаже, у мери у којој је то засновано на економско-

финансијским показатељима успешности пословања предузећа и усклађено са 



економском политиком Владе Србије, а под условом да се не противи одредбама 

Закона о раду и другим позитивним законским одредбама. 

Закључак Савета доставити Покрајинском социјално-економском савету, 

Социјално-економском савету Републике Србије и Градoначелнику Града Новог 

Сада. 

3. Тачка дневног реда 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива за 

увођење услова о закљученом колективном уговору за послодавце који конкуришу 

за субвениције Града Новог Сада за ново запошљавање 

Владимир Гвозденовић је у уводном излагању образложио Иницијативу за увођење 

услова о закљученом колективном уговору за послодавце који конкуришу за субвенције за 

ново запошљавање, истичући да je неопходно да се радници  заштите и да је 1/3 наше 

економије неформална, при чему се мисли на „ рад на црно“. Нагласио је да где постоји 

потписан колективни уговор између синдиката и послодавца, нема злоупотреба радника. 

Татјана Видовић јe истакла да се на основу Стратегије запошљавања 2011-2020. 

године сваке године доносе Национални акциони план запошљавања који усваја Влада. На 

основу тога се планирају мере акционе политике запошљавања на локалном нивоу у путем 

локалних савета за запошљавање и Националне службе за запошљавање. Када је у питању 

субвенција за ново запошљавање  Града Новог Сада, конкуришу послодавци који имају 

мали број запослених (до десет) и потписују Изјаву да они немају закључене колективне 

уговоре. У овој процедури се поштује Закон о раду, прати се уговорна обавеза, 

контролише у Пореској управи уплата пореза и доприноса за новозапослене и примењују 

мере ако се на испуни уговор, средства се враћају или се принудном наплатом решава  

проблем. 

Гордана Радовић је истакла да у складу са Законом о раду, послодавци који имају 

мање од десет запослених, не морају да закључе Колективни уговор. С тога је неопходно 

да се усклади Закон о раду и колективни уговори, те да предложена иницијтива буде 

предмет дискусије неке од следећих седница Социјално економског савета, а која се тиче 

надлежности нивоа локалне самоуправе и надлежности Владе Републике Србије.  

Славко Новаковић је изнео да су субвенције за запошљавање јако битне, али је 

рекао и да постоји велики број нерегистрованих послодаваца, а запошљавају раднике.  

Зоран Радосављевић је изнео да постоји проблем синдикалног организовања у 

страним компанијама које запошљавају раднике у Србији, што је предмет субвенција 

Владе, те да је потребно у тој области заштити запослене. 

Јован Беара је рекао да се колективни уговори могу решавати на државном нивоу и 

навео пример да би и рачуноводствене агенције могле да се укључе у клективно 

преговарање. 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је након дискусије, једногласно 

донео следећи: 



З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

Потребно је да Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина 

уместо ове Иницијативе, припреми за једну од наредних седница нову тему, која се 

тиче надлежности нивоа локалне самоуправе и надлежности Владе Републике Србије 

у вези субвенција за ново запошљавање, на основу које ће Савет донети своје 

мишљење. 

4. Тачка дневног реда: 

Градска управа за привреду – Информација о отпису дуга субјектима приватизације 

и конверзији потраживања од стране Града Новог Сада 

У образложењу по овој тачки дневног реда Славка Дукић је детаљно образложила 

да је Скупштина Града Новог Сада већ донела одлуке о отпису дуга субјектима 

приватизације и конверзији потраживања и то за:  

„ДЕС“ д.о.о. Нови Сад донета је Oдлука о  конверзији потраживања Града Новог Сада у 

удео Града Новог Сада у  капиталу Предузећа за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом „Дес“ д.о.о. Нови Сад;  

„ЗГОП“ а.д. Нови Сад донета је Одлука о отпису дуга због приватизације Привредном 

друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад;  

„Индустрија обуће“ Београд донета је  Одлука о отпису дуга субјекту приватизације 

Акционарском друштву „Индустрија обуће“ Београд; 

„Мостоградња“ АД Београд донета је Одлуке о конверзији потраживања Града Новог 

Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Грађевинског предузећа Мостоградња АД, 

Београд и отпису дуга овом привредном друштву у поступку приватизације;  

Друштво за производњу уља Рафинерија нафте акционарско друштво Београд , 

донета је Одлуке о отпису дуга овом субјекту приватизације. 

Висина дуга за отпис и конверзијe потраживања је садржана у Информацији .  Градска 

управа за привреду је припремила Предлог одлуке за отпис предметног дуга.  

Након тога је једногласно усвојен следећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата Информацију 

Градске управе за привреду о отпису дуга субјектима приватизације и конверзији 

потраживања од стране Града Новог Сада 

 

 



5. Тачка дневног реда: 

Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Иницирање активности везаних за 

побољшање услова привређивања у Граду - плаћање бенефицираног закупа за 

пословни простор 

Вера Зорић је истакла да Удружење самосталних занатлија Новог Сада сваке 

године покреће иницијативу да се за старе и непрофитабилне занате омогући 

бенефицирани закуп пословног простора у Граду о чему обавештава Градску управу за 

привреду и раније Пословни простор, а сада Градску управу за имовину и имовинско 

правне послове,  достављајући списак занатлија који испуњавају услове, те да се умањење 

врши у висини 35% смањења цене закупа. Градска управа за привреду упућује 

иницијативу Градоначелнику, након чега се на основу одлуке Градоначелника спроводи 

процедура умањења запука при Управи за имовину и имовинско правне послове. Такође, 

напоменула је да би требало да се настави са иницијативом за формирање улице Старих 

заната у Новом Саду. Појаснила је да други пропис регулише наплату такси те да се он 

поштује приликом склапања уговора о закупу. 

Вељко Анђелић је истакао да је Удружење самосталних занатлија партнер Граду, да 

је потребно заштитити занатске струке од стране Града наменом пословног простора за 

старе занате, јер је преостао мали број активних занатлија. Замолио је да се убрза 

процедура око умањења закупа како би примена почела од 01.01.2018. године. Истакао је 

да не постоји основ за плаћање таксе у износу од 3.500,00 динара, али да постоји добра 

сарадња са Градом. Удружење занатлија је покренуло иницијативу ка Граду „Улица 

старих заната“ на Тргу републике, али она није заживела. 

Славко Новаковић је похвалио проактиван однос са Градом и залагање за 

одрживост занатства. 

Након дискусије једногласно је усвојен следећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

Социјално-економски савет Града Новог Сада подржава Иницијативу 

Удружења самосталних занатлија Новог Сада Сада  у вези спровођења предлога о 

бенефицираном закупу пословног простора Града за нископрофитабилне  делатности 

старих и уметничких заната у Новом Саду, и похваљује дугогодишњу праксу Града и 

Градоначелника да се олакшицама подржи опстанак старих и уматничких заната у 

Новом Саду. 

Потребно је да Градска управа за привреду на основу достављеног списка 

Удружења самосталних занатлија Новог Сада о броју нископрофитабилних 

занатлија, благовремено упути Градоначелнику иницијативу за доношење 

Препоруке Градоначелника о умањењу закупа пословног простора Града, како би 

Градска управа за имовину и имовинско правне послове окончала поступак до краја 

године и умањење закупа текло од 01.01.2018. године.           


