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С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 21. децембра 2017. године је одржана  88. седница Социјално-економског савета Града Новог Сада, 
на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке: 

Тачка дневног реда

Информација о реализацији закључака са 87. седнице Савета одржанe дана 17.
новембра 2017. године

Реализацију закључака је представила Јасмина Билокапић, што је и редовна пракса
да се о томе сачини инфомрација. У дискусији је Славко Новаковић изнео да је Управи за
имовину  и  имовинско-правне  послове  пристигла  препорука  Градоначелника  о
бенефицираном плаћању закупа пословног простора за старе и уметничке занате у 2018.
години, те очекује да се нова одлука примењује од почетка наредне године.

Информација  о  реализацији  закључака  са  87.  седнице  Савета  је  једногласно
усвојена.

Тачка дневног реда

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива
према надлежним органима Града да се приликом расписивања тендера за изградњу
стамбених  објеката  и  путне  инфраструктуре,  односно  реконструкције  постојеће
инфраструктуре  Града  и  приградских  насеља,  као  обавезан  елемент  тендерске
документације уврсти и копија закљученог колективног уговора код послодавца

Владимир Гвозденовић је образложио Иницијативу Синдиката према надлежним
органима Града да се приликом расписивања тендера за изградњу стамбених објеката и
путне  инфраструктуре,  односно  реконструкције  постојеће  инфраструктуре  Града  и
приградских  насеља,  као  обавезан  елемент  тендерске  документације  уврсти  и  копија
закљученог колективног уговора код послодавца, из разлога што би се тиме елиминисале
појаве ангаживања радника за рад на црно, односно заштитили радници и послодавци који
поштују законске прописе. На тај начин би се олакшале контроле инспекцијских органа, а
и Град би имао користи од прихода по основу пореза на зараде запослених радника на тим
пословима. Мишљења је да овај услов није дискриминаторски и да Град треба да заштити
интересене запослених радника који су ангажовани на пословима путем јавних набавки,
које се финансирају из буџета Града.

Милан  Ђурић  је  изнео  свој  став  да  би  увођење  овог  услова  дискриминисало
послодавце који немају закључен Колективни уговор, те да увођење оваквог услова  није у
складу  са  Законом  о  јавним  набавкама  и  да  се  тиме  крше  права  послодаваца  који
учествују на тендерима, што би још више успорило поступак јавне набавке. Мишљења је



да  постоје  закони  који  штите  права  радника  (Закон  о  раду,  Закон  о  инспекцијском
надзору) и да се на тај начин могу заштитити права радника. 

Зоран  Радосављевић  је  изнео  да  радници  у  реалном  сектору  нису  довољно
заштићени, да постоји велики број непријављених радника, тј. рада на црно из разлога што
нема потписаних Колективних уговора са послодавцима, којима би се обезбедила заштита
запослених раника. Овај услов би решио злоупотребе непријављених радника у путарским
предузећима која конкурису за средства у буџету Града Новог Сада. Такође је мишљења
да овај услов није дискриминаорски у односу на Закон о јавним набавкама.

Гордана Радовић је рекла да подржава став Синдиката да одговорни послодавци
морају имати потписан Колективни уговор, којим се штите права радника. Предложила је
да у овом случају Синдикат упути Управи за јавне набавке захтев за мишљење да ли је
дискриминација увођење услова Колективног уговора приликом расписивања тендера за
поменуте послове. 

Славко Новаковић је изнео  да је тема колективног преговарања присутна дужи
период  и  да  се  мора  поставити  на  вишем нову  државе,  а  да  је  потребно  кренути  од
колективног  преговорања  у  Граду   у  погледу  доношења  и  потписивања  Општег
колективног уговора за Град Нови Сад.

Лазар Шкорић је изнео да је у надлежности Савета, између осталог и да разматра и
заузима  ставове  о  питањима  развоја  и  унапређења  колективног  преговарања,  што  је
наведено у Споразуму о оснивању Савета.

Станко Љубичић је изнео да разуме и подржава позитиван став Синдиката да се
уреди пословни амбијент на тржишту, али да је у питању адекватан приступ што се тиче
правног оквира у погледу поштовања комплетне правне регулативе у држави. Сматра да је
уношење  обавезног  услова  (Колективног  уговора),  фаворизовање  појединих  учесника
(члан 10. Закона о јавним набавкама, који прописује да се не користе дискиминаторски
услови), као и повреда једнакости (члан 12. истог Закона). Мишљења је да је Иницијатива
неприхватљива,   јер  не  постоји  консензус  свих  чланова  Савета,  као  и  да  не  постоји
потреба обраћања Управи за јавне набавке, јер је досадашња пракса показала какви су
одговори у оваквим случајевима.

Након  завршене  дискусије,  није  било  гласања  с  обзиром  да  није  постигнут
консензус свих чланова Савета, те није усвојен закључак по овој тачки дневног реда.

Тaчка дневног реда 

Иницијатива за измену Пословника о раду Савета

Станко Љубичић је образложио Иницијативу за измену Пословника о раду Савета,
донетог 03. новембра 2006. године у погледу пронеме члана 5. 

У  дискусији  су  учествовали  Владимир  Гвозденовић,  Милан  Ђурић,  Зоран
Радосављевић,  Славко  Новаковић,  Лазар  Шкорић,  Гордана  Радовић  и  изнели  своја
мишљења у погледу предложених измена на члан 5. Пословника. Након тога је, у складу



са  Чланом 23.  Закона о социјално-економском савету и Чланом 12.  Споразума о оснивању
Социјално-економског савета Града Новог Сада, једногласно усвојена следећа

                                                     О   Д   Л   У   К   А

Усваја  се  измена Пословника о  раду Социјално-економског  савета  Града Новог

Сада, донетог 03. новембра 2006. године, тако да текст члана 5. гласи:

„Седнице Савета заказује и води председавајући Савета.

Председавајући Савета седницу заказује на сопствену иницијативу или на предлог

члана Савета.

У случају одсутности или спречености председавајућег Савета, седницу заказује и

води члан Савета кога у писаној форми овласти председавајући Савета.“

Одлука је саставни део Пословника о раду.  
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Текућа  питања  -  Иницијатива  за  измену  члана  14.  Споразума  о  оснивању
Социјално-економског савета Града Новог Сада

Станко Љубичић је изнео мишљење, да је након консултације у Градској управи за
прописе  потребно  приступити  измени  члана  14.  Споразума  о  оснивању  Социјално-
економског  савета  Града  Новог  Сада,  с  обзиром да  није  у  сагласности  са  фактичким
стањем, односно, да Савет има запослено лице које обавља послове наведене за секретара
у члану 14. Споразума. 

Такође је промењена пракса у раду Савета у погледу  именовања секретара, те се
секретар бира из  редова  социјалних партнера  на  период од  годину дана,  а  не  како je
дефинисано у члану 14. на период од четири године.  

Након  тога  су  у  дискусији  учествовали  Славко  Новаковић,  Милан  Ђурић,
Александра  Радак  и  Гордана  Радовић  из  које  је  прихваћен  предлог  да  се  приступи
усклађивању  члана  14.  Споразума  са  реалним  стањем  у  погледу  обављања  послова
секретара и запосленог лица, за једну од наредних седница Савета.




