
 
 
 
 
 

 
БРУКА ОКО СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА 

 
Независни синдикат просветних радника Војводине, као један од оснивача и 

колективних чланова Независног синдиката јавних служби, у  чијем саставу се налазе 
три репрезентативне гране на националном нивоу: СрпС, Независни синдикат радника 
у култури и Синдикат организација правосудних органа, непријатно је изненађен 
односом градске владе Сомбора, која је са социјалним партнерима проблематичне 
(непостојеће)  репрезентативности формирала Социјално-економски савет.  

Шта више, иако смо на време обавестили и градоначелника, председника 
Скупштине и локалног „министра“ за питања привреде о статусном стању наше 
организације и других потенцијалних учесника СЕС-а, они нас нису удостојили ни 
информације, нити нас позвали да учествујемо у раду Савета. Информацију смо 
прочитали на локалном сајту  и она гласи: „Социјално економски савет Града Сомбора је 
основан као заједничко тело три равноправна оснивача: градоначелника Сомбора, Уније 
послодаваца и представника радника, односно репрезентативних Савеза самосталних 
синдиката Сомбора и Регионалног повереништва Уједињених гранских синдиката 
„Независност“. Основни циљеви и задаци Савета дефинисани Споразумом 
подразумевају успостављање и развој социјалног дијалога о питањима од значаја за 
остваривање економских и социјалних права човека, материјалног, социјалног и 
економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада; развоја 
културе преговарања; подстицања мирног решавања колективних радних спорова - 
саопштио је Одсек за протокол и информисање Града Сомбора. Споразум о оснивању 
Социјално економског савета потписали градоначелник Немања Делић, представник 
Уније послодаваца у Сомбору Томислав Бошњак, председник сомборског Савеза 
самосталних синдиката Србије Зоран Пурић и сомборског огранка УГС „Независност” 
Радислав Шакић. Социјално економски савет ће имати девет чланова: три ће именовати 
градоначелник, три Унија послодаваца и два Савез самосталних синдиката и једног УГС 
„Независност”. Мандат Савета ће трајати четири године“, објавио је 18. јуна сајт 
www.soinfo.org.  

На  тај начин су представници извршне власти заобишли легитимне 
представнике сомборских запослених, првенствено чланове Независног синдиката 
јавних служби и Савет формирали од представника нерепрезентативне „Независности“ 
и представника СССС проблематичне професионалне каријере и судионика бројних 
афера од који је једна од познатијих незаконита продаја одмаралишта у Новом 
Винодолском, као и од  представника нерепрезентативне УПС коју спори АМСПС. Шта 
из такве социјалне папазјаније може проистећи још увек се не зна. Сигурно ништа 
добро по сомборски део света рада. 

НСПРВ и НСЈС ће и даље инсистирати на развоју социјлног дијалога јер сматра да 
дијалог нема алтернативу, али ће и инсистирати да у Савету седе аутентични, а не 
лажни представници радника и послодаваца. О свему ћемо обавестити све институције 
које се баве социјалним дијалогом у земљи и региону, а органи Синдиката ће 
преиспитати свој однос према носиоцима извршне власти у Сомбору која је и на овај 
начин показала да јој није стало до дијалога са правим представницима запослених већ 
са онима који су по њиховој мери, без обзира што се ради о људима који су, најблаже 
речено, искомпровитовани у нашој средини. 
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