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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 10. августа 2020. године је одржана  114. 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 113. седнице Савета

Након образложења Вељка Анђелића,  једногласно је усвојена  Информација о
реализацији закључака са 113. седнице Савета.

2. Тачка дневног реда

Савез  самосталних  синдиката  Града  Новог  Сада  и  општина  –  разматрање
проблема запослених у вези заосталих потраживања из радног односа у предузећу
„ДЕС“ доо Нови Сад

У свом излагању,  поводом ове тачке дневног реда,  Владимир Гвозденовић је
образложио  достављен  допис  предузећа  ''ДЕС''  доо  Нови   Сад,  упућен  Савезу
самосталних синдиката Града Новог Сада и општина, који је у прилогу за ову тачку
дневног реда, као тема достављен члановима Савета. Том приликом је посебно истакао
да предузеће ''ДЕС'' Нови Сад дугује запосленима неисплаћене зараде за период мај-
септембар 2018. године, јун 2020. године, као и путне трошкове почев од децембара
2019.године до сада.   Образлажући  финансијску ситуацију и разлоге тренутног стања
у овом предузећу указао је на чињеницу  да држава субвенционира зараде радника са
инвалитетом  у  висини  75%,   међутим  од  33  запослена,  а  само  је  19  особа  са
инвалидитетом,   који  остварују  ову  субвенцију,  док  осталих  14  запослених  није
остварило  ниједан  вид  помоћи   предвећених  Мерама   за  сузбијање   последица
пандемије  Владе Републике Србије. Наведеним мерама се помогло свим запосленима у
микро,  малим  предузећима   и  предузницима.  Међутим  ''ДЕС''  доо  Нови  Сад,  као
предузеће  у  већинском  државном  власништву,  иако  се  обраћало  за  помоћ  свим
надлежним институцијама, како лично тако и преко Удружења инвалидних предузећа
УИПС,  није  остварило  никакву  помоћ.  Овде  је  посебно  истакнуто,  да  су  приватна
предузећа  која  се  баве  професионалном  рехабилитацијом,  оспособљавањем  и
запошљавањем особа са инвалитетом (око 55 таквих предузећа у РС, 42 су у приватном,
а 13 у државном власништву), иако баштине сву помоћ као и предузећа у државном
власништву, примила су 3 пута по 30,000,00 динара месечно свим запосленима ради
превазилажења проблема у пословању изазваном пандемијом ковидом-19, као и помоћ
у висини 50% зараде за наредна два месеца. Укупан дуг  предузећа ''ДЕС'' доо Нови Сад
за неисплаћене зараде и превоз износе 2,5 милиона динара. С обзиром на  овако тешке
услове у којима се налази ''ДЕС'' доо Нови Сад, апелује се за финансијску помоћ овом
предузећу од стране локалне самоуправе. 
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У дискусији су учествовили  представници Града , који су посебно истакли,  да
проблем везан за заостала потраживања из радног односа предузећа ''ДЕС '' доо Нови
Сад, због непостојања формално правних претпоставки излазе из надлежности локалне
самоуправе.   Град  учествује   са  26%  у  укупном  капиталу  предузећа,  али  је  исто
основано  од  стране  Републике,  те  у  овом  случају  локална  самоуправа  нема
надлежности да са локалног нивоа интервенише буџетским средствима. Истакнуто је и
следеће,  да је  приликом реструктурирања ДЕС-а  2015. године,  Град отписао овом
предузећу сва дотадашња потраживања настала  са свих нивоа локалне самоуправе. 

Имајући горе наведено у виду, предлаже се предузећу ''ДЕС'' доо Нови Сад да се
у  циљу  решавања  наведеног  проблема  обрате  надлежном  министарству  и  Влади
Републике Србије,  како би се на основу  евентуалног закључка,  створиле формално
правне препоставке за финансијску помоћ овом предузећу.

Након изнетих предлога у дискусији, усвојен је следећи

З   А   К    Љ   У   Ч   А   К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  размотрио  предлог  Савеза
самосталних синдиката Града Новог Сада и општина у вези  проблема запослених, који
се односе на заостала потраживања из радног односа у предузећу ''ДЕС'' д.о.о. Нови Сад
и констатовао,  да Град Нови Сад нема формално правне претпоставке за финансијску
помоћ овом предузећу из буџетских средстава са нивоа локалне самоуправе,  те исте
упућује  да  у  складу  са  својим   статусом,  евентуално  решење  наведеног  проблема
потраже од надлежних републичких органа. 

Закључак  доставити  Градоначелнику ради упознавања са истим.

3. Тачка денвног реда
Програмски  буџет  и  Програм  рада  -  програмске  активности   Савета  за  2021.
годину-предлог 

У  образложењу  по  овој  тачки  дневног  реда,  Јасмина  Билокапић  је  упознала
чланове  Савета  да  је  Градска  управа  за  привреду  4.  августа  доставила  Савету
„Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2021. годину“, а рок за достављање
Програмског буџета, Предлога Програма рада и Финансијског плана Савета је до 14.
августа  ове  године.  За  планирање  средстава  за  кориснике  који  се  сврставају  у
категорију  46,  тј.  економске  класификације  465  „остале  дотације  и  трансфери“
планирају се расходи до нивоа  планираних средстава  за ове намене у 2020. години Уз
Програмски буџет Савет усваја и доставља и Програм рада – програмске активности
Савета за 2021. годину у тексту предлога у ком су наведене теме за разматрање из
надлежности Града и Савета. 
Затим су у дискусији учествовали:

Миљана Стојшић је изнела да су послодавци предложили да се у Програму рада,
тачка 3. унесе допуна  која се односи на „учествовање у изради Плана развоја ЈЛС –
Новог Сада према Закону о планском систему Р.Србије“ и у тачки 9. допуна „сарадања
са органима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Нови
Сад, Републичког  фонда за здравствено осигурање – Филијала Нови Сад, Националне
службе за запошљавање – Филијала Нови Сад“, што је и унето у Предлог Програма
рада.

Миљан Радановић је поставио питање да ли Савет може да организује едукације
за социјалне партнере. тј чланове Савета? 



Славко  Новаковић  је  одговорио  да  су  едукације  добродошле,  али да  то  није
надлежност Савета, већ да социјални партнери могу организовати едукације за своје
чланство и при том укључити  и чланове Савета.
 Након изнетог образложења и дискусије, усвојен је следећи

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К

Усваја  се  Програмски  буџет  за  2021.  годину  и  Предлог  Програма  рада  –
програмске  активности  Социјално-економског  савета  Града  Новог  Сада  за  2021.
годину, који се достављају Градској управи за привреду.

4.  и 5. Taчка дневног реда
Финансијски план Савета за 2021. годину и Финансијски извештај за перио 01.01.-
30.06.2020. године

Јасмина Билокапић је образложила Финансијски план Савета за 2021. годину,
што се тиче извора прихода из Буџета  Града,  као и расходе по наменама,  који је у
склопу Програмског буџета за 2021. годину,   као и Финансијски извештај  за период
01.01.-30.06.2020,  године,  а  затим су  усвојена  оба  и  достављена  Градској  управи  за
привреду.

6.Тачка дневног реда
Teкућа питања 

У оквиру ове тачке дневног реда Владимир Плавшић је информисао чланове
Савета  и  похвалио  мере  Града  Новог  Сада,  да  се  запосленима  у  јавним  и  јавно-
комуналним предузећима исплаћују накнаде зарада у 100% износу, за време проведено
на боловању од „Covid 19“.

Миљана Стојшић-Стојановска је замолила представнике Града да путем својих
органа послодавцима проследе мере помоћи Града Новог Сада према привредницима.
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