
 

Конференција „За развој привреде – окупљање око пројеката“ 
НОВИ САД, 16. децембар 2016. године 

Конференција Покрајинског социјално-економског савета „За развој 
привреде – окупљање око пројеката“, одржана 16. децембра 2016. године, на 
основу припремљених материјала, поднетих уводних излагања и дискусије 
утврђује следећe  

ЗАКЉУЧКE 

1. Учесници Конференције слажу се у оцени да је добро што је 
организована Конференција, уз учешће свих релевантних субјеката који 
имају овлашћења и одговорност у обезбеђивању услова за развој АП 
Војводине.  

2. Подржава се план Покрајинског социјално-економског савета да током 
текућег мандатног периода, сваке године организује конференције у 
истом саставу, на којима ће се сагледавати реализација планираних 
пројеката и предлагати приоритетне активности за наредни годишњи 
период.   

3. Истиче се значај изградње целовитог и повезаног система социјално-
економских савета, од Социјално-економског савета Републике и 
Покрајинског социјално-економског савета, до локалних социјално-
економских савета у сваком граду и општини, како би се у трипартитном 
социјалном дијалогу социјалних партнера заузимали усаглашени ставови 
од интереса за привреднике, запослене и грађане и упућивали органима 
који су надлежни за доношење одлука. У том смислу, социјално-
економски савети на републичком и покрајинском нивоу пружиће помоћ 
у формирању и  активирању локалних социјално-еконосмких савета и 
едукацији њихових чланова.   

4. За даљи развој Војводине, али целе Републике Србије, неопходно је 
обезбеђивање одговарајућих системских услова, а посебно:  

− економска политика покретања индустријске производње, убрзаног раста 
и запошљавања; 

− економска политика елиминације буџетског дефицита и смањивање 
јавне потрошње, као и њено довођење у склад са оствареним бруто 
друштвеним производом; 

− нова економска политика каматних стопа и кредитирања, која значи 
напуштање неповољних услова кредитирања и темељну реформу 
финансијског сектора и која подразумева напуштање двовалутног 
система и враћање динару; 
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− нова политика реалног и стабилног курса, којом ћемо повећати извоз и 
остварити спољнотрговински суфицит; 

− пореска реформа којом ће се порези смањити и висина пореских 
оптерећења довести у склад са снагом пореских обвезника, па се 
предлаже смањење оптерећења на зараде на 40%, наплата ПДВ по 
наплаћеном потраживању, враћање раније могућности смањења пореза 
на добит уколико се користи за нову опрему и инвестиције, смањење и 
транспарентност фискалних и парафискалних оптерећења, 
изједначавање цена комуналних услуга за правна и физичка лица. 

5. За даљи просперитет Србије треба код свих грађана, а посебно код 
великих домаћих и страних компанија, изграђивати свест о неопходности 
економског патриотизма, у границама које неће наруштити законске 
оквире заштите конкурентности. Од великих компанија очекујемо да 
воде политику корпоративне социјалне оговорности, да део профита 
ангажују на подизању укупног квалитета живљења и рада својих 
запослених, као и целе локалне заједнице у којој се налазе.  

6. Конференција подржава предлог Уније послодаваца Војводине за 
проглашење „Деценије предузетништва и иновација“ и обезбеђење 
услова који привреди Србије могу донети преко потребне високе стопе 
раста. 

7. Конференција оцењује да мере активне економске политике морају да 
буду и у функцији побољшања  положаја запослених, као и отварања 
нових, продуктивних  радних места. У том смислу предлаже се:   

− активан приступ надлежних државних органа за потпуну имплементацију 
закона у пракси кроз: појачан капацитет инспекцијског надзора у свим 
сегментима рада – укључујући коначно сузбијање непријављеног рада 
(рада на црно), нередовних исплата зарада, неуплате доприноса за 
обавезно социјално осигурање запослених и  рада у небезбедним 
условима; 

− доследна примена постојећег радног законодавства и оснаживање  
колективног преговарања на свим нивоима, односно поштовање 
фундаменталних права запослених на одговарајућу накнаду за рад, на 
законско радно време, на плаћени годишњи одмор и друга нужна 
одсуства, на здраве и безбедне услове рада, на слободу синдикалног 
организавања и преговарањa са послодавцем, на заштиту од 
дискриминације; 

− У оквиру приоритета повећања запослености и смањења стопе 
незапослености циљеви и мере треба да буду усмерене на отварање 
нових продуктивних радних места, уз сузбијање  флексибилних видова 
рада и побољшање свеобухватног економског амбијента и пословног 
окружења. Економски амбијент мора да буде стимулативан за 
инвестиције и економске активности, али и у функцији побољшања 
функционисања тржишта рада,  како би се ублажиле присутне препреке 
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и подстакло укључивање у радни процес теже запошљивих лица. 
Младима, женама, лицима старијим од 50 година и лицима са 
инвалидитетом морају се на тржишту рада обезбедити једнаке 
могућности у односу на остала незапослена лица.   

8. У функцији даљег развоја социјалног дијалога предлаже се: 
− да представници социјалних партнера из републичког, покрајинског и 

локалних социјално-економских савета добију право на присуство на 
седницама надлежних органа и седницама скупштина (са правом 
дискусије али без права гласа), уз благовремене позиве и достављање 
материјала, када су на дневном реду теме које се тичу привреде и 
положаја послодаваца и запослених; 

− да сви закони, пре њиховог усвајања, буду разматрани на седницама 
Социјално-економског савета Републике Србије, при чему би и социјални 
партнери, преко локалних СЕС, требало да имају могућност да дају своје 
мишљење на исте;  

− да сваки закон у процедури, пре доношења, садржи анализу фискалних 
обавеза  и прорачуна повећања трошкова пословања за правне субјекте 
на које се односи (ради благовременог планирања трошкова).  

9. Полазећи од заједничке оцене о озбиљности социјалне и економске, али 
и политичке позиције у којој се Србија налази, заједнички уочене 
потребе да се пружи нов импулс одрживом привредном расту и да се 
унапреде друштвена стабилност и кохезија, као и од заједничких 
вредности и циљева који укључују: модерну, социјално одговорну 
тржишну привреду, монетарну стабилност и јавне финансије 
оријентисане ка привредном развоју, запосленост и укључивање што 
већег броја људи на тржиште рада, прихватање универзалног права на 
пристојан рад и зараду, уз једнаке могућности и без дискриминације за 
све припаднике радно активног становништва, борбу против свих облика 
сиромаштва и друштвене искључености, као и прихватање социјалног 
дијалога синдиката, удружења послодаваца и државних органа као 
једног од кључних елемената усаглашавања и регулисања индустријских 
односа у модерним демократским друштвима, предлажемо Влади да, као 
један од најприоритетнијих задатака иницира закључивање Социјалног 
пакта о запошљавању и развоју, који би представљао један од кључних 
стубова одрживог привредног развоја и транзиције ка модерној 
европској социјално одрживој тршижној привреди у периоду од следећих 
пет година. 

10. Ове закључке доставити Покрајинском социјално-економском савету, као 
организатору Конференције, на даљу надлежност.  

ЗА РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Горан Милић, председавајући ПСЕС
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