РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА
САОПШТЕЊЕ
Дана 20. маја 2020. године је одржана 112. седница Социјално-економског савета
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили
следеће закључке:
1. Тачка дневног реда

Верификација мандата чланова Савета
У оквиру прве тачке дневног реда председавајући је изнео да су Синдикат и
Послодавци доставили одлуке о именовању нових чланова Савета. Затим је укратко
извешено предатављање истих, те је усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К

1. Социјално-економски савет Града Новог Сада на основу Одлуке Савеза

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина од 19.02.2020. године,
констатује верификацију мандата за чланове Савета:
-

Владимир Плавшић, председник Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Новог Сада и
Олга Пешић, председник Синдиката управе, правосуђа и друштвених
организација Града Новог Сада и општинеа Јужнобачког округа.

Члановима Савета мандат траје у периоду од 2020. до 2025. године.
Овом верификацијом престаје мандат досадашњим члановима Зорану
Радосављевићу и Лазару Шкорићу, који су остварили услове за старосну
пензију и с тим у вези пензионисани.

2. Социјално-економски савет Града Новог Сада на основу Одлуке Уније

послодаваца Војводине – Послодавци Новог Сада од 26.02.2020. године
констатује верификацију мандата за члана Савета:
-

Миљан Радановић, власник и директор Positive доо, Нови Сад.
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Члану Савета мандат траје у периоду од 01.03.2020. до 2023. године.
Овом верификацијом престаје мандат досадашњем члану Станку Крстину,
који је поднео оставку.

2. Тачка дневног реда

Информација о реализацији закључака са 111. седнице Савета
Након образложења Вељка Анђелића, једногласно је усвојена Информација о
реализацији закључака са 111. седнице Савета.
3. Тачка дневног реда

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Предлог
за разматрање евентуалних мера које су предвиђене од стране Града
Новог Сада у случају проглашене епидемије (Covid-19), нарочито у
области положаја запослених на подручју Града
Владимир Гвозденовић је образложио предлог који је Синдикат доставио
непосредно пре поглашења епидемије „COVID 19“, али с обзиром на немогућност
састајања, информише Савет сада да је пратио мере које је Град предузимао путем
Кризног штаба, а које су се односиле на заштиту запослених у погледу неотпуштања
радника, како у локалној самоуправи, на државном ниову, тако и у приватном сектору
путем синдикалних организација. Велики број запослених је послат да ради од куће,
Град је функционисао у свим областима, а на дневном нивоу су доношене и спровођене
мере помоћи запосленима и грађанима.
Славко Новаковић се надовезао у дискусији и изнео да су мере Града биле
благовремене у тешкој ситуацији за време епидемије, али да срећом ово стање није
дуго трајало и почело се са радом у свим управама Града и многим услужним
привредним делатностима.
Олга Пешић је изнела да је Град прво имао проблем са вирусом у
информатичком систему, а онда је наишао и корона вирус, тако да је било отежано
функционисање градских управа. Град као послодавац је заштито све запослене,
посебно рањиве категорије, мајке са малом децом и старије од 60 година, који су
послати кућама. Заштићени су и оболели од корона вируса да им зараде буду исплаћене
у пуном износу. Зараде су редовно исплаћиване запосленима. Након завршетка
ванредног стања, управе су почеле да функционишу и стање се доводи у нормалу,
пружањем редовних услуга грађанима и привреди.
Милан Ђурић је као члан Кризног штаба Града информисао чланове Савета на
кординацији о раду и мерама које су се на дневом нивоу доносиле и спроводиле. Изнео
је да су остварене донације од привредних друштава и физичких лица у висини од 63

милиона динара, да је Словачка амбасада донирала Граду 50 хиљада евра, од чега ће се
купити једно возило хитне помоћи за дијализу и радне униформе запослених у
домовима здравља. За смештај заражених на Сајму идвојено је 26 милиона динара,
услови смештаја и неге су били задовољавајући. Дезинфиковани су сви улази зграда и
набављене су дезобаријере за улазе, дезинфиковано је и 50 км улица у Граду,
достављана је помоћ у заштитној опреми и дезинфекционом средствима
горонтолошким центрима, Градоначелник је позивао кориснике у геронтолошким
центрима. Вршена је дезинфекција у судовима, школама, на факултетима, пружана је
помоћ и приватним фирмама, достављено је 34.000 пакета помоћи пензионерима са
пензијом испод 30.000 динара, а креће и други круг пакета. Нови Сад је за време
епидемије имао 9 смртних случаја, а Град је пружио помоћ породицама исплатом по
100.000 динара.
Након дискусије по овој тачки днeвног реда усвојен је следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију о
спроведеним мерама заштите положаја запослених и обезбеђивању редовних исплата
зарада на подручју Града Новог Сада и општине. Такође, Савет подржава све мере и
активности од стране представника Града, Градоначелника, Кризног штаба и свих
служби у Граду, које су омогућиле уредно функционисање комуналних делатности
Града, бригу о запосленима и грађанима, као и редовну набавку и уручивање заштитне
опреме, заштитних средстава и материјалне помоћи установама и становништву у
периоду епидемије и ванредног стања.
4. Тачка дневног реда

Удружење самосталних занатлија Новог -Сада – Предлог за
изналажење адекватних мера на нивоу општине за превазилажење
штетних последица пандемије на привреду
Вељко Анђелић је образложио предлог Удружења везан за помоћ Града
локалној привреди за време ванредног стања и пандемије. Поздравља доношење мера
Града у виду ослобађања закупаца од плаћања закупа пословног простора за време
ванредног стања, као и других мера, везаних за наплату пореза на имовину и плаћања
рачуна за комуналне услуге. Информисао је чланове да су послодавци, који су
оснивачи из рада или пензије, неправедно изузети из мера помоћи Владе, иако су
обвезници плаћања пореза и доприноса. Предложио је да, уколико у будућности
постоји могућност, Град формира фонд из ког би се помогло привредницима ради
опоравка након пандемије.
Александра Радак је изнела да је Град предузео мере ослобађања плаћања
закупа пословног простора за време трајања ванредног стања, (што је у вредности око 2
милиона евра), да су мере предузете и према угоститељима и закупцима јавних
површина. Нису покретани поступци принудне наплате пореза на имовину, као и да се
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камата за тај период неће обрачунавати. Такође су у сарадњи са Републичком пореском
управом грађани подстицани да масовније користе Кориснички сервис и отварају
корисниче налоге, а број је знатно увећан са 24 хиљаде на око 33 хиљаде налога.
Наплата пореза је била редовна као и пре пандемије и ванредног стања, што је одлика
дисциплине пореских обвезника годинама уназад (уз 2% повећања). Град је припремио
решења за порез на имовину за 2020. годину, али уручивање није могло бити
спроведено због новонастале ситуације. До краја јуна ће се решења уручити пореским
обвезницима. Разматра се могућност да се у наредној години уведе електронско
сандуче корисницима налога и да се правоснажна решења достављају тим путем, а
осталима личном доставом, што би умногоме убрзало овај посао.
Бранислава Ђукић је изнела да Унија послодаваца прати мере Репблике и
Града и подржава их, али је нагласила да је сектор друмског превоза претрпео велике
последице, те да се тражи начин да се кроз посебне мере помогне и овом сектору.
Након дискусије, по овој тачки дневног реда усвојен је следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију о
спроведеним мерама из надлежности Града према привреди и послодавцима у реалном
сектору Новог Сада, а које се огледају у виду ослобађања или одлагања од плаћања
закупа пословног простора, киоска и јавних површина, којима располаже Град, као и
мере непокретања поступака принудне наплате пореза на имовину и необрачунавања
камате на обавезе пореза, за период трајања ванредног стања.
5. Тачка дневног реда

Унија послодаваца Војводине – Став УПВ на програм подршке
привреди Владе РС у циљу смањења негативних ефеката
проузрокованих пандемијом вируса (Covid-19)
Бранислава Ђукић је образложила ставове чланова Уније послодаваца
Војводине на програм подршке привреди од стране Владе РС и изнела да активно прате
доношење нових уредби и процедуре њихових примена. Тренутно су ангажовани да
дођу до информације у Министарству привреде о примени Уредбе о државној помоћи
ради отклањања штетних последица и поремећаја у привреди, услед утицаја пандемије.
Уредба је објављена, али нема детаља о њеној примени у погледу начина како ће се
утврђивати штета, ко ће бити проценитељи и слично. Нагласила је да је УПВ
предложила да се помоћ од 100 евра реализује путем ваучера, којима би се средства
утрошила код домаћих послодаваца. Такође УПВ прати рад локалних самоуправа и
њихово укључивање у помоћи локалним привредама, о чему обавештавају своје
чланство.
Славко Новаковић је изнео да Град Нови Сад спроводи програм акционог
запошљавања на територији Града континуирано свако године значајним средствима

кроз видове запошљавања, самозапошљавања, обука, стручне праксе. У току је трајање
овог Конкурса, путем Градске управе за привреду.
У оквиру ове тачке дневног реда усвојен је следећи
З А К Љ У Ч А К
Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију о
ставовима чланова Уније послодаваца Војводине на програм подршке привреди Владе
Републике Србије у циљу смањења негативних ефеката проузрокованих пандемијом
вируса COVID-19.
6. Тачка дневног реда

Финансијски извештај Савета за период 01.01.-31.03.2020. године
У бразложењу Јасмина Билокапић је изнела да је Финансијски извештај Савета
за период 01.01.-31.03.2020. године сачињен на основу књиговодствене евиденције
прокњижених прихода и расхода и стања неутрошених финансијских новчаних
средстава. С обзиром на немогућност ранијег усвајања, Извештај је већ достављен
Градској управи за привреду и прослеђен Граду.
Затим је једногласно је усвојена следећа
О Д Л У К А
Усваја се Финансијски извештај Социјално-економског савета Града Новог Сада
за период 01.01-31.03.2020. године, који је достављен Градској управи за привреду.
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