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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 16. јуна 2020. године је одржана  113. 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 члана Савета

У оквиру прве тачке дневног реда председавајући је изнео да су Послодавци 
доставили одлуку о именовању новог члана Савета, уместо Гордане Радовић, која је 
поднела оставку. Затим је укратко извршено представљање новог члана Мие Родић, те 
је усвојен следећи

                               З   А   К   Љ   У   Ч   А   К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  на  основу  Одлуке  Уније
послодаваца  Војводине  –  Послодавци  Новог  Сада  од  28.05.2020.  године  констатује
верификацију мандата за члана Савета:

Миа Родић, власник и директор  Tax international доо, Нови Сад.
Члану Савета мандат траје у периоду од 12.05.2020.  до 2023. године.

Овом верификацијом престаје мандат досадашњем члану Гордани Радовић, која
је поднела оставку. 

1. Тачка дневног реда
Информација о реализацији закључака са 112. седнице Савета

Након образложења Вељка Анђелића,  једногласно је  усвојена  Информација о
реализацији закључака са 112. седнице Савета.

У оквиру ове тачке девног реда Славко Новаковић је изнео да је Покрајински
социјално-економски савет  размотрио Иницијативу Уније  послодаваца Војводине ка
локалним самоуправама за смањење негативних ефеката проузрокованих пандемијом
корона  вирусом  по  привреду,  те  да  је  упутио  препоруку  локалним  саветима.
Констатовано је да је препорука прихваћена информативно.

2. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Предлог за
разматрање фактичког стања броја запослених у ЈКП „Стан“ у односу

1



на  Одлуку  о  максималном  броју  запослених  на  неодређено  време  у
систему Града Новог Сада за 2017. годину

Представник  Синдиката  је  у  уводном  излагању  упознао  присутне  чланове  о
проблему са  којим се  сусреће  ЈКП „Стан“,  а  везан  је  за  примену Закона  о  начину
одређивања  максималног  броја  запослених  у  јавном  сектору,  на  основу  кога  је
Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  Одлуку  о  максималном  броју  запослених  на
неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, којом је за ЈКП „Стан“
Нови Сад  одређено  максимално пет запослених на неодређено време, иако фактичко
стање није тако. Закон је престао да важи 31.12.2019. године. У ЈКП „Стан“ је радно
ангажовано  183  радника,  од  тага  на  неодређено  време  164,  на  одређено  14,  а   на
привремено-повременим пословима 5. Након успешног изласка из дугогодишње кризе,
ова чињеница доводи до потешкоћа у пословању предузећа, због немогућности да се,
по  речима  пословодства,  запосле  нови  радници,  иако  постоји  реална  потреба  за
њиховим радом.   

Представник  Града  је  истакао  да  је  наведена  Одлука  о  максималном  броју
запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину  донета у
ситуацији када је ЈКП „Стан“ био пред процесом јавног приватног партнерства, тако да
је максималан број радника утврђен на основу процењених неопходних радњи, које је
требало предузети у поступку гашења предузећа. С обзиром да процес ЈПП није успео,
у међувремену су створени услови да се реализује процес реорганизације ЈКП „Стан“.
У вези изнетих чињеница може се очекивати да ће надлежне службе Града на бази
законских прописа, стручне анализе и чињеничног стања усагласити важеће прописе са
фактичким стањем и изменити наведену Одлуку.  

Социјално-економски савет Града Новог Сада је усвојио следећи 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  размотрио  предлог  Савеза
самосталних  синдикат  Града  Новог  Сада  и  општина  у  вези  фактичког  стања  броја
запослених у ЈКП  „Стан“ у односу на Одлуку о максималном броју запослених на
неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину и сматра га оправданим.
С обзиром да је ЈКП „Стан“ у поступку реорганизације и наставка рада, као и успешног
изласка  из  дугогодишње  кризе,  те  да  наведена   Одлука  о  максималном  броју
запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада  за 2017. годину нема
оправдање  у  свом  постојању,  предлаже  се  да  исту  треба  усагласити  са  фактичким
стањем и позитивним законским прописима Града.


