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

Дана 29. новембра 2019. године је одржана 108. 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 107. седнице Савета
Једногласно усвојена Информација о реализацији закључака са 107. седнице Савета.
2. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива за
забрану рада недељом у трговини, осим у неопходним делатностима
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина поднео је Социјално –
економском савету Града Новог Сада Иницијативу за забрану рада недељом у
трговини, осим у неопходним делатностима.
Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за привреду разматрајући наведену
иницијативу се у свом излагању позвао на одредбе Закона о трговини ( члан 4 и 5),
Закона о локалној самоуправи и Статута Града ( чл. 9 и 39) којима се уређује
надлежност градских органа у овој области, као и чињеницу да се применом одредаба
Закона о трговини јасно забрањује свако ограничавање легалне трговинске делатности
и указао на могућу појаву дискриманиције
настале
у евентуално неједнаком
приступу општина у доношењу Одлуке о забрани рада недељом. Такође, имајући у
виду озбиљност ове материје са аспекта оправдности у подршци овој иницијативи,
предложио је да се иста проследи према надлежним институцијама на нивоу државе,
како би се кроз процедуру евентуалне измене Закона који третира ову област, створили
услови његове јединствене примене.
Владимир Гвозденовић је као предлагач у образлажењу Иницијативе за забрану рада
недељом у трговини, осим у неопходним делатностима, истакао да се Савез
самосталних синдиката већ три године на републичком нивоу залаже за увођење ове
забране, у складу са праксом присутном у земљама ЕУ, као што су Немачка, Аустрија,
Француска, Пољска, а од земаља у окружењу навео је да је ову забрану увела и Црна
Гора. Посебно је нагласио оправданост ове Иницијативе са социјалног аспекта, с
обзиром на велику заступљеност женске популације (80%) у радно аганжованом
особљу у тровинама, као и чењеницу да се оваквом праксом дубоко нарушава породица
као основна ћелија друштва. Такође је указао на велики број злоупотреба послодаваца
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кроз кршење одредаба Закона о раду које се односе на радно време ангажованих
радника.
Сматрајући ову Инцијативу дубоку оправдаваном предложио је да СЕС Града Новог
Сада заједничким закључком проследи исту Републичком СЕС-у и надлежним
министарстима, да у предвиђеној процедури измене прописа исту озаконе.
Др Гордана Радовић је истакла како лично разуме и подржава наводе ове Иницијативе,
али исту не може, као преставница Уније послодаваца- послодавци Новог Сада
подржати без става Уније, до кога није дошло због краткоће времена за примену
уобичајне процедуре за добијање сагласности кроз консултације са трговачком
групацијум, те из тога предлаже да се коначан заједнички став СЕС-а заузме на
следећој седници.
Славко Новаковић је изнео податак да је Унија послодаваца Србије на бази
досадашњих анализа опредељења привредних субјеката, који се баве трговином према
овом проблему подељена 50% - 50%. Такође имајући у виду постојећу праксу у
примени Закона о државним празницима и других закона и подзаконских акта који
третирају ову област, указао на потребу апсолутне примене закона са аспекта сношења
консеквенци за евентуалне прекршиоце. У супрутном би озакоњење ове иницијативе
представљало предуслов за појаву дискриминације и нејолалне конкуренције у пракси.
Станко Љубичић је полазећи од различитих мотива послодаваца и радника као и
потребе за рационалнијим и ефикаснијим процесим рада, често имао за последицу
злоупотребу послодаваца у управљању и кршењу прописа у овој области, а посебно
указујући на социјални аспект овог проблема сматра оправданим подржавање ове
Иницијативе и предложио да се по добијању мишљења Уније послодаваца –
послодавци Новог Сада заузиме јединствен став у правцу подршке Иницијативи, уз
примену даље процедуре прослеђивања исте према републичком СЕС-у и надлежном
министирству за измену Закона о трговини, увођењем забране рада у трговинама.
Након дискусије Савет је једногласно донео
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада је разматрајући Иницијативу Савеза
самосталних синдиката Града Новог Сада и општина за забрану рада недељом у
трговини, осим у неопходним делатностима, јединствен у подршци са аспекта
оправданости исте, али одлаже донешење званичког става до следеће седнице, на којој
ће Унија послодаваца - Послодавци Новог Сада, после извршених консултација на
својим телима, доставити званично мишљење.
3. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Проблем
неопремљености аутобуских стајалишта на појединим линијама ЈГСП Нови Сад

Владимир Гвозденовић је као предлагач и уводничар по овој тачки дневног реда,
образложио проблем везан за аутобиско стајалиште на Зрењанинском путу код
„УНИМЕТ“, где у оба правца постоји аутобиско стјалиште које није уређено, односно
не постоји надстршница на стајалишту, тако да радници који користе ово стајалиште и
услуге градског превоза нису заштићени од временских неприлика. Такође је истакао
да исти проблем, са неуређеним аутобуским стајалиштем постоји и улици
Привредникова 20, код ново отвреног погона компаниј „АПТИВ“.
Радивој Павлов, заменик в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путове у свом
излагању позвао се на процедуру везану за постављање аутобуских стајалишта и навео
да Градска управа за саобраћај и путеве, поставља надстрешнице на аутобуским
стајалиштима на основу Програма Градског већа, којим је обухваћено сто аутобуских
стајалишта у приградским насељима од којих је 61 уређено. С обзиром да локација
аутобуских стајалишта на Зрењаниском путу није у приградском насељу већ на
државном, путу, иста није у надлежности градскох органа и за њено евентуално
постављање постоји сложенија и строжија процедура, која подразумева да у овом
случају Управа за грађевинско земљиште и путеве мора предходно да исходује
грађевинску дозволи да би уредила аутобуско стајалиште. Напоменуо је да се ради о
аутобуским стајалиштима, која су постављена у изнуђеној процедури, како би се
задовољила потреба радника, као и да би у случају извођења радова на постављању
друге коловозне траке овог државног пута, ово додатно успорило процедуру и
продужило време за решење овог проблема.
За уређење аутобуског сталајалишта у Привредникој 20, с обзиром да се налази у
насељеном месту је у надлежности Града и треба очекивати да ће ускоро после
неопходног техничког уређења бити урађено.
Станко Љубичић је истако да се у првом случају ради о проблему формалне природе
јер се наведена стајалишта налазе на земљушту на коме Градска управа није формално
надлежна. Такође је указао на чињеницу да у случају израде друге траке зрењаниског
пута ће се наведени проблем усложити и са аспекта висине неопходне инвестиције за
уређење наведених аутобуских стајалишта.
Савет је потом једногласно донео следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада је размотрио проблеме неопремљености
аутобуских стајалишта на појединим линијама ЈГСП Нови Сад и констатовао, да услед
формалних и техничких разлога нема простора за брзо уређење аутобуског стајалишта
на Зрењaниском путу, а о чему су већ обавештене заинтересоване стране. Стајалиште у
Привредниковој 20 је у надлежности Града, које ће се решавати у складу са
процедурама.
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