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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 07. октобра 2020. године је одржана  115. 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 114. седнице Савета

Образложење  о  Информацији  је  дао  Вељко  Анђелић,  након  чега  је  поводом
закључка о 2.  Тачки дневног реда,  Драгиња Вукајловић испред Синдиката упознала
чланове  о  активностима  Синдиката  који  се  у складу са  закључком Савета  обратио
вишим републичким органима, надлежним за решавање проблема у ДЕС-у. Синдикат је
упутио  допис  Министарству  рада  и  осталим  учесницима  капитала  у  ДЕС-у.
Представник Министарства рада се одазвао и обезбеђена су средства да ДЕС настави са
радом, део радника се вратио на посао, а исплаћене су и зараде за јун и јул ове године.
Министарство је од ДЕС-а затражило да достави Извештај о проблемима у раду и План
како би се ти проблеми решавали у будућности. Синдикат ће и надаље пратити рад
ДЕС-а и извештавати Савет.   

Затим је  једногласно је усвојена  Информација о реализацији закључака са  114.
седнице Савета.

2. Тачка дневног реда
Синдикат  запослених  у  комунално-стамбеној  делатности  Новог  Сада  –
Разматрање  закључка  Покрајиснког  одбора  Синдиката  запослених  у
комунално-стамбеној  делатности  Војводине,  а  тиче  се  повећања  зарада
запослених у 2021. години

Уводничар  Владимир  Плавшић  је  присутне  чланове  Социјално-економског
савета упознао са закључком Покрајинског одбора Синдиката запослених у комунално-
стамбеној  делатности Војводине бр. 05-12-36/2 од 18.09.2020. године,  који је упућен
Надзорним одборима јавних комуналних и других јавних предузећа са теритотије АП
Војводине,  а  тиче  се  повећања зарада запослених  у 2021.  години.  Том приликом је
истакао  да  Покрајински  одбор  Синдиката  захтева  од  Надзорних  одбора  јавних
комуналних  и других  јавних  предузећа  да,  приликом израде  и  доношења Програма
пословања предузећа  за  наредну годину,  изврше повећање масе средстава  за зараде
запослених од најмање 15,56% колико износи проценат повећања минималне зараде за
запослене у 2020. и 2021. години. Покрајински одбор сматра да су се након престанка
важења  Закона  о  привременом  уређивању  основица  за  обрачун  и  исплату  плата,
односно  зарада  стекли  законски  услови  за  повећање  зарада  у  јавним  комуналним
предузећима. Непоступање по овом захтеву ће неминовно довести  до повећања броја
запослених  којима  се  исплаћује  минималац,  што  има  за   последуцу  изједначавања
зарада  великог  броја  радника  (  без  обзира  на  њихову  стручну  спрему)  на  ниво
минималне зараде.
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Након пет година ''замрзнутих'' плата, у ситуацији када је просечна потрошачка
корпа повећана за 20% а минимална зарада повећана за 34%, материјално-социјални
положај запослених је доведен до руба егзистенције, те Покрајински одбор Синдиката
позива  надлежне  органе  јавних комуналних  предузећа  да  прихватањем овог захтева
донекле ублаже изузетно тежак положај запослених.

Чланови  СЕС-а  су  детаљно  размотрили  и  анализирали  наводе  Закључка
Покрајинског  одбора  Синдиката  запослених  у  комунално-стамбеној  делатности
Војводине, који се тиче евентуалног повећања зарада у јавним комуналним и другим
јавним предузећима. У дискусији су изнели да не постоје нормативне претпоставке и
законска регулатива, која регулише исплату зарада запослених у овим предузећима из
буџета  Града,  већ  Град   помаже  јавна  предузећа  кроз  субвенције  и  уговоре  о
делатности, а исплата зарада је у надлежности самих предузећа. С тога је предложено
да Савет упути препоруку Граду да као оснивач у сарадњи са представницима јавних
комуналних и других јавних предузећа договори,  да сама предузећа у складу са својим
финансијским  могућностима  пројектују  могући  раст  зарада  запослених,  приликом
израде Планова пословања за 2021. годину и доставе их Граду. 

Након дискусије усвојен је следећи 

З  А  К  Љ У  Ч  А  К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  размотрио  закључак
Покрајинског  одбора  Синдиката  запослених  у  комунално-стамбеној  делатности
Војводине,  а тиче се повећања зарада запослених у 2021. години,  те заузима став и
предлаже Граду Новом Саду, да у складу са законском процедуром као оснивач, кроз
дијалог са својим јавним комуналним и другим јавним предузећима дође до решења
могућих корекција зарада запослених у оквиру Планова пословања ових предузећа за
2021. годину. 

Закључак  доставити  Градоначелнику  Града  Новог  Сада,  Републичком
социјално-економском  савету  и  Покрајинском  социјално-економском  свету,  ради
предузимања даљих активности.

3. Тачка дневног реда
Извештај о раду председавајућег Савета за период, октобар 2019.-октобар
2020. године

Славко  Новаковић  је  у  излагању  рекао  које  су  биле  активности  Савета  у
претходном периоду његовог  председавања у  трајању од годину дана,  које  су  теме
разматране и донети закључци на седницама Савета. Затим је усвојен Извештај о раду
председавајућег Савета за период, октобар 2019. – октобар 2020. године.

4.  Taчка дневног реда
Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.09.2020. године

У бразложењу Јасмина Билокапић је изнела да је Финансијски извештај Савета
за   период  01.01.-30.09.2020.  године  сачињен на  основу књиговодствене  евиденције
прокњижених  прихода  и  расхода  и  стања  неутрошених  финансијских  новчаних
средстава. Затим је једногласно је усвојен Финансијски извештај Социјално-економског
савета Града Новог Сада за период 01.01-30.09.2020. године, који се доставља Градској
управи за привреду.


