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

Дана 17. јануара 2020. године је одржана 110. 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 109. седнице Савета
Наконо бразложења секретара Вељка Анђелића, једногласно је усвојена
Информација о реализацији закључака са 109. седнице Савета.
Славко Новаковић, председавајући је изнео да је Социјално-економски савет
Републике Србије доставио одговор на закључак Савета, везан за Иницијативу
Синдиката о забрани рада недељом у трговини и информисао чланове овог Савета да је
таква иницијативе већ покренута на Републичком Савету од стране Савеза самосталних
синдиката Србије, која ће се наћи као тема за расправу на јануарској седници
Републичког Савета.
2. Тачка дневног реда

Градска управа за привреду - Разматрање Извештаја о реализацији мера
активне политике запошљавања из Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2019. годину и Акционог плана запошљавања Града Новог
Сада за 2020. годину
Сизана Митровић је испред Градске управе за привреду образложила Извештај о
реализацији мера активне политике запошљавања из Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину. За финансирање активне политике
запошљавања на територији Града Новог Сада за 2019. годину, планирана су средства у
укупном износу од 194.859.185,00 динара, од чега су утрошена средства у укупном
износу од 145.609.712,78 динара, и то:
- за мере и програме за 2019. годину планирана су средства у укупном износу од
155.912.000,00 динара, од чега је за реализацију мера и програма укупно
утрошено 110.791.933,15 динара,
- за наставак реализације мера из 2018. године планирана су средства у укупном
износу од 38.947.185,00 динара, од којих је утрошено 34.817.779,63 динара.
Мере активне политике запошљавања које су спроведене током 2019. године су:
- Програм приправника - За ову меру издвојено је 45.120.000,00 динара за
запошљавање 81 приправника са високом стручном спремом на 12 месеци. У
2019. години утрошено је 22.018.717,09 динара, а остатак средстава се преноси у
2020. годину за наставак финансирања програма приправника.
Програм стручне праксе – За ову меру издвојено је 38.784.000,00 динара.
Одобрена су средства за стручно оспособљавање укупно 121 лица, и то за 101
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лице са завршеном високом стручном спремом и 20 лица са завршеном вишом
стручном спремом. У 2019. години утрошено је 19.967.900,00 динара, а остатак
средстава се преноси у 2020. годину за наставак мере.
Организовање јавних радова од интереса за Град – издвојено је 21.798.000,00
динара за запошљавање 71 лица на одређено време (6 месеци), првенствено из
теже запошљивих категорија, за спровођење 29 пројеката. У 2019. години за
јавне радове утрошено је 19.804.955,98 динара.
Субвенција за самозапошљавање – издвојена су средства у износу од
30.000.000,00 динара, од тога:
10.000.000,00 за самозапошљавање жена,
као подстицај женског
предузетништва. Одобрене су субвенције за самозапошљавање за 47
незапослених жена. Утрошено је свих 10.000.000,00 динара.
20.000.000,00 динара за самозапошљавање незапослених лица. Одобрене су
субвенције за самозапошљавање за 82 незапослена лица.Утрошено је
19.800.000,00 динара.
Субвенција за отварање нових радних места – издвојена су и утрошена средства
у износу од 11.400.000,00 динара за запошљавање 57 лица код 43 послодаваца.
Сајмови запошљавања - За реализацију ове мере у буџету Града за 2019. годину
обезбеђена су средства у износу од 960.000,00 динара, за закуп простора
одржавања сајма и за штампање материјала за потребе незапослених лица и
послодаваца .
У 2019. години Град је организовао два сајма који су одржани у марту и мају
месецу, на којима је учествовало укупно 120 послодаваца са слободним радним
местима за око 2.400 радника. Ова два сајма је укупно посетило 4.811
незапослених лица. Реализација запошљавања посетилаца сајмова је 26,19%
(запослено је 1.260 лица). Утрошено је 830.359,20 динара.

Обука и едукација лица - планирана су средства у износу од 7.650.000,00
динара, и то за:
- Обука за дефицитарна занимања из области информационих технологија
– 3.500.000,00 динара, од којих је укупно утрошено 3.120.000,00 динара за
обуку 40 полазника.
- Обука за старе и уметничке занате и послове домаће радиности –
1.500.000,00 динара, од којих је укупно утрошено 1.200.000,00 динара за
обуку 40 полазника.
- Обука за руковаоце грађевинским машинама - 1.500.000,00 динара, а
успешно је обуку прошло 36 лица.
- Обука за личног пратиоца - 1.000.000,00 динара, а успешно је обуку
прошло 195 лица.
- Пасош компетенције – издвојено је 150.000,00 динара
Сузана Митровић је изнела да су за мере Акционог плана запошљавања за 2020.
годину издвојена средства у износу од 171.960.000,00 динара.
-

Мере акционог плана запошљавања за 2020. годину су:
1. Програм приправника - подразумева стручно оспособљавање незапослених лица

за самосталан рад у струци, за период од 12 месеци и стицање услова за
полагање приправничког односно другог стручног испита. Програм је намењен
младим незапосленим лицима са високим образовањем са евиденције
Националне службе за запошљавање, без радног искуства у струци и који

активно траже посао. Мером је обухваћено 80 лица, а финансира се бруто II
зарада приправника у месечном износу од 52.000,00 динара, што укупно износи
49.920.000,00 динара.
2. Програм стручне праксе - подразумева стручно оспособљавање незапосленог

лица за самосталан рад за занимање за које су стекли одређену врсту и степен
стручне спреме, без заснивања радног односа и стицање услова за полагање
стручног испита у складу са општим или посебним законом или општим актом о
организацији и систематизацији послова код послодавца или описом послова
уколико у складу са законом послодавац нема обавезу доношења правилника о
организацији и систематизацији послова. Програм стручне праксе финансира се
од 6 до 12 месеци. Износом од 43.392.000.00 динара планирају се средства за:
-

100 незапослених лица са завршеним високим образовањем I и II степена
(четири године факултета или мастер) и

-

20 незапослених лица са завршеним вишим образовањем (три године
факултета) за период од 6, 9 или 12 месеци.

Град финансира новчану помоћ незапосленим лицима на стручној пракси у
месечном износу од 28.000.00 динара ВСС , односно 25.000,00 динара ВШС,
трошкове доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за случај
инвалидности и телесног оштећења и доприноса за здравствено осигурање за
случај повреде на раду и професионалне болести као и трошкове полагања
стручног/приправничког испита у износу од 10.000,00 динара по незапосленом
лицу.
3. Јавни радови од интереса за Град - мера активне политике запошљавања која се

организује у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и
незапослених лица у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних
способности незапослених лица, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса. Средства намењена за организовање јавних радова у износу од
23.898.000,00 динара су за зараде лица укључених у јавне радове, а то је зарада
са свим припадајућим порезом и доприносима (бруто II), затим накнаде
трошкова доласка и одласка са рада и за трошкове спровођења јавних радова.
Јавни радови трају до 6 месеци.
4. Субвенције за отварање нових радних места - послодавци који припадају

приватном сектору и који запошљавају незапослена лица на новоотвореним
радним местима, уз обавезу да их задрже у радном односу најмање 12 месеци,
могу остварити право на субвенцију за отварање нових радних места.
Субвенција се одобравају послодавцима у једнократном износу од 200.000,00
динара за једно отворено радно место, за 80 незапослених лица, што укупно
износи 16.000.000,00 динара.
5. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленим лицима са

евиденције Националне службе за запошљавање ради оснивања радње, задруге
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва
уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари
право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану
делатност обавља најмање 12 месеци. Субвенција се одобрава једнократно у
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износу пд 200.000,00 до 400.000,00 динара, а укупан износ средстава је
30.000.000,00 динара.
У циљу поштовања принципа родне осетљивости, од наведених средстава износ
од 10.000.000,00 динара планира се за подстицај женског предузетништва.
Реализацијом наведеног, спроводи се мера економског оснаживања и
професионалног осамостаљивања жена.
6. Обука и едукација лица - планирана су средства у износу од 7.650.000,00 динара,

и то за:
-Обука за дефицитарна занимања из области информационих технологија – За
реализацију ове мере обезбеђена су средства у износу од 3.000.000,00 динара..
-Обука за старе и уметничке занате и послове домаће радиности – За реализацију
ове мере обезбеђена су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
-Обука за руковаоце грађевинским машинама - Средства за реализацију обуке прекфалификације и доквалификације за руковаоце грађевинским машинама
обезбеђена су у износу од 1.000.000,00 динара.
-Обука за личног пратиоца - Средства за реализацију обуке за личног пратиоца
планирају се у износу од 1.000.000,00 динара.
-Обука за књиговође - Средства за реализацију обуке за књиговођу планирају се у
износу од 1.000.000,00 динара.
-Пасош компетенције је начин да се путем обуке оснаже и едукују, особе које су
жртве трговине људима и жртве насиља у породици, да у процесу запошљавања,
упознају и препознају своје вештине и снаге, те да на тај начин буду спремније за
тржиште рада и конкурентније у процесу тражења посла. Свака особа након обуке
добија потврду о препознатим вештинама,коју затим предаје потенцијалном
послодавцу уз своју биографију.Средства за пасош компетенције планирана су у износу
од 150.000,00 динара.
7. Сајмови запошљавања – Организовање сајмова запошљавања је мера активне
политике запошљавања која ствара услове за непосредан контакт већег броја
послодаваца и незапослених лица на сајму, чиме се указује прилика
незапосленим лицима да уз прилагање биографије и разговор са послодавцима
пронађу запослење, а послодавцима да изврше избор радника и тиме попуне
слободна радна места.
Ове године одржаће се два сајма запошљавања, која ће Град финансирати
и организовати у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
За реализацију ове мере средства су обезбеђена у буџету Града за 2020.
годину, у износу од 900.000,00 динара, за закуп простора одржавања сајма и за
штампање материјала за потребе незапослених лица и послодаваца.

Након образложења, у дискусији је Славко Новаковић изнео да подржава
Извештај о реализацији мера запошљавања из 2019. године као и Акциони план
запошљавања за 2020. годину, посебно у делу за мере самозапошљавања, чиме се утиче
на отпочињање самосталне делатности за предузетнике, што има повратни ефекат на
буџет Града. Затим је једногласно је усвојен следећи

З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада похваљује активности Града из
Извештаја о реализацији мера активне политике запошљавања из Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину и планиране мере Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину, као и издвајање значајних средстава у
буџету Града за реализацију истих.
3. Тачка дневног реда

Разматрање Извештаја о раду Савета за 2019. годину
О Д Л У К А
Усваја се Извештај о раду Социјално-економског савета Града Новог Сада за
2019. годину, који ће бити достављен Градској управи за привреду.
4. Тачка дневог реда

Разматрање Финансијског извештаја Савета за период 01.01-31.12.2019.
године
О Д Л У К А
Усваја се Финансијски извештај Социјално-економског савета Града Новог Сада
за период 01.01-31.12.2019. године, који се доставља Градској управи за привреду.
5. Тачка денвог реда

Разматрање Извештаја o попису опреме, ситног инвентара, новчаних
средстава и обавеза на дан 31.12.2019. године и Записника о попису опреме,
ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 31.12.2019. године
О Д Л У К А
Усвајају се Извештај и Записник o попису опреме, ситног инвентара, новчаних
средстава и обавеза на дан 31.12.2019. године и Записник о попису опреме, ситног
инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 31.12.2019. године.
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