
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАДА НОВОГ САДА

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 26. јула 2018. године је одржана  95. седница Социјално-економског савета Града Новог 
Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке: 

Тачка дневног реда

Мишљење  Министарства  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања
поводом захтева Градске управе за привреду

Председавајући  Станко  Љубичић  је  у  образложењу  изнео  како  је  текла
процедура  измене  Споразума  о  оснивању  Савета,  да  је  пристигло  Мишљење
Министарства  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања  поводом  захтева
Градске управе  за привреду те  да се оно размотри на  овој  седници и да социјални
партнери изнесу своја мишљења о томе. 

Затим је Славка Дукић, секретарка укратко изложила мишљење Министарства
из њиховог дописа у последња два става, конкреткно, да се сва питања која се односе на
начин рада локалног савета имају уредити споразумом о оснивању.

У дискусији су учествовали:

Славко Новаковић је рекао да је седница сазвана у кратком року од достављања
мишљења  Министарства  и  предложио  да  се  остави  рок  социјалним  партнерима  да
проуче правне прописе и ради сагледавања евентуалних додатних предлога за измену
споразума, као и да се благовремено усагласе мишљења социјалних партнера. Поновио
је да је  препорука  Владе Републике  Србије да се  оснивају савети у свим локалним
самоуправама  и  да  морају  имати  запослено  лице  и  финансијска  средства  ради
одрживости рада и постојања.

Миљана  Стојшић-Стојановска  је  појаснила  да  с  правне  стране  не  постоји
сметња, да Савет као самостално правно лице, има запослено лице у складу са Законом
о раду.  С обзиром да  прати  рад  Савета  и  да  је  вршила   функцију  секретара  у  два
мандата у време председавања Саветом од стране Послодаваца Новог Сада, сматра да је
било потребно извршити измену Споразума о оснивању Савета и раније, али да је сада
неопходно фактичко стање у вези запосленог лица и секретара ускладити,  како је и
предложено  Анексом  споразума.  Навела  је  да  је  Влада  АПВ  одлучила  да  ће
финансијским средствима помоћи запошљавање лица у локалним саветима који се буду
оснивали.

Миливоје Војиновић је у дискусији изнео да је Савет  независан орган и правно
лице у складу са Законом о оснивању социјално-економских савета и да се Споразумом
о оснивању регулишу сва питања која се односе на начин рада локалног савета, што је и
наведено  у  Мишљењу Министарства  рада.  Мишљења  је  да  Савет  не  крши закон  у
погледу запосленог лица и да је једини начин усклађивања Споразума његова измена у
делу који регулише то питање, као и функцију секретара. 
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Лазар Шкорић је рекао да је Савет као правно лице у освом случају послодавац
запосленом лицу и да је Уговор о раду у складу са Законом о раду. Предложио је да се
покренута  иницијатива  иземене  Споразума  путем  Анекса  Споразума  оконча  на  тај
начин  да  Град  као  социјални  партнер  и  потписник  Споразума  потпише  Анекс
Споразума, као што су то учинили Синдикат и Послодавци.

Гордана  Радовић  је  предложила  да  се  размотри  могућност  доношења  новог
Споразума,  у  склопу европских  интеграција  и  развоја  социјалног  дијалога,  уколико
процедуре нису компликоване.

Миљана Стојшић-Стојановска је одговорила да је потребно проверити законске
прописе  који  регулишу  доношење  новог  споразума,  ради  могуће  реализације  овог
предлога.

Станко Крстин је подржао решавање овог питања путем измене Споразума на
једној  од  наредних  седница.  Изнео  је  своја  сазнања  да  су  многи  локални  савети
основани, али да су престали са радом из разлога јер није било запосленог лица које би
обављало пратеће послова у раду тих савета. 

Станко  Љубичић  је  сублимирао  дискусију  чланова  Савета,  на  основу које  се
прихвата предлог да социјални партнери у наредном периоду до завршетка годишњих
одмора проуче постојећи Споразум и размотре евентуалне додатне предлоге за измену
истог. О измени Споразума би се расправљало на једној од наредних седница Савета, у
разумном року. 


