РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА
САОПШТЕЊЕ

Дана 4. јила 2019. године је одржана 104. 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 103. седнице Савета
У оквору ове тачке дневног реда секретар Савета Предраг Шалипур је упознао
чланове Савета о реализованим закључцима са 103. седнице, а Информација је и
прихваћена.
2. Тачка дневног реда
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Војводине – Захтев за
разматрање материјалног статуса запослених у Апотеци Нови Сад
Др Дуња Циврић, председница Синдиката запослених у здравству и социјалној
заштити Војводине се у уводном излагању захвалила на могућности да пред Саветом
изнесе проблем запослених у Апотеци Нови Сад. Апотека Нови Сад је установа од
јавног значаја и у протеклом периоду смо сведоци значајне активности које је Град
Нови Сад преузео на решавању проблема у овој установи, на чему је у име запослених
захвална, јер је Град Нови Сад једна од ретких локалних самоуправа која се ухватила у
коштац са овим проблемом. Сведоци смо да је уговором о концесији, без обзира на
претходне идеје о јавно-приватном партнерству, одлучено да Феникс као најзначајнији
понуђач добије концесију над Апотекарском установом Нови Сад. Савету се обраћа
искључиво ради заступања интереса запослених, како оних који остају у Апотеци Нови
Сад, и оних који прелазе на рад код концесионара. Ради се о 61 запосленом, од којих је
Феникс понудио 46 уговора о раду, што су ти запослени и прихватили, док је остало 15
радника, од којих је један направио споразумни престанак радног односа. Сви објекти
Апотеке прелазе у надлежност концесионара осим једног објекта на Футошком путу
према Ветернику који се и даље зове Апотека Нови Сад и за који је везано преосталих
14 запослених, од којих је 6 породиља, а преостало је немедицински кадар (спремачице,
правници, економисти и сл.) за које концесионар није показао заинтересованост. Свих
61 запослених је у априлу добило половину зараде за јануар 2018. године. Све зараде од
јануара су дуг према њима са свим додацима (јубиларне награде, накнаде штете и сл.).
Овде се првенствено апелује на надлежне, пошто се по уговору о концесији једна сума
новца из концесионе накнаде одваја за уплате запосленима, те апелује да се сва
дуговања према запосленима измире. Ради се о оквирно 100-130 милиона динара. Даље,
битна је судбина ових 14 радника, који су остали да раде у Апотекарској установи Нови
Сад. Они нису имали могућност да оду из Апотеке са исплаћеним отпремнинама.
Адријана Месаровић, помоћница Градоначелника Града Новог Сада за област
финансија је изнела да је Град Нови Сад прва локална самоуправа која је храбро
кренула у решавање Апотекарске установе Нови Сад и већ смо пример за друге који
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раде по нашем моделу. Ово јесте јавно-приватно партнерство, само је са елементима
концесије, јер другачије није могло да се изведе. Концесионар је Бену, они јесу у
власништву Феникса, и веома су задовољни што су дошли до избора концесионара који
ће спроводити јавни уговор. У питању је партнерство на период од 15 година, али
Апотека није приватизована. Надзор над радом Апотеке и заштиту јавног интереса
врши јавни партнер, Град Нови Сад (Управе за финансије и здравство). Концесионар је
био у обавези да понуди заснивање радног односа за 46 запослених. Углавном је
понуђено фармацеутском кадру, али се разговара да се исто понуди и породиљама. Оно
што је важно, да је Град за запослене које је преузео концесионар обезбедио радни
однос на недоређено време минимално са зарадама која су та лица имала уговорена у
Апотеци Нови Сад, а те зараде су изнад просека који се исплаћују у приватним
апотекама у Новом Саду. Целокупан поступак је спроведен ради заштите јавног
интереса, интереса запослених и обезбеђивања средстава, који неће нашкодити буџету
Града Новог Сада, из којег ће се измирити обавезе Апотеке. Град Нови Сад је бирајући
кораке које ће предузети у циљу рационализације запослених у Апотекарској усанови,
у сарадњи са Министарством здравља, где су обезбеђена средства, а право на
рационализацију је имао и нездравствени кадар, од које су остављени кључни људи
који су били неопходни за функционисање Апотеке. За 152 запослених исплаћено је
132 милоина динара, све заостале зараде и друга примања. Имајући у виду тежaк
материјални положај запослених, Град Нови Сад је уз сагласност Градоначелника
исплатио три материјална давања запосленима по 40.000 динара, укупно 120.000
динара, запосленима је повезан радни стаж и све време оверена здравствена књижица.
Град је увек показивао и показиваће социјалну одговорност, а апсолутни приоритет у
целокупном намирењу обавеза из концесионе накнаде ће имати запослени.
Запосленима је обезбеђен посао у доброј компанији, у којој су неки и раније
конкурисали, али нису били позвани ни на разговор.
Др Дуња Циврић се захвалила на добијеним информацијама и изразила наду да
ће се стећи услови за функционисање синдикалне организације у оваквој једној
приватној компанији.
Након расправе Социјално-економски савет Града Новог Сада је донео следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада поздравља напоре Града Новог
Сада и Синдиката на решавању процеса реструктурирања и санације пословања
Апотекарске установе Нови Сад, те активности Града Новог Сада препознаје као
социјално одговорне, пре свега према запосленима у Апотекарској установи Нови Сад.
Социјално-економски савет Града Новог Сада изражава наду да ће се и у будућем
преиоду, у сличним ситуацијама, кроз дијалог социјалних партнера, наставити
деловање у складу са овако установљеном праксом.
Закључак је достављен Градоначелнику Града Новог Сада и предлагачу теме,
Синдикату.
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