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             Дана 24. јануара 2014. године је одржана  57. седница Социјално-

економског савета града Новог Сада, на којој су социјални партнери разговарали о 

следећим темама:  

 

1. Информација о усвајању Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину: 

С обзиром да крајем прошле године није било временске могућности за разматрање 

предлога буџета пре усвајања, на овој седници је разматрана  информација о 

усвајању Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину, при чему је члан 

Градског већа за буџет и финансије, Дејан Мандић, упознао присутне са 

најбитнијим елементима Буџета Града за 2014. годину: 

Укупно планирана средства из свих извора финансирања (укључујући и пренета 

средства из ранијих година) износе 21.302,7 милиона динара,-скоро исто као 

почетни буџет за 2013.годину од чега 36,3% средстава  иде у развој. 

Такође, у 2014. години  је уведена забрана нових запошљавања, док ће  зараде 

запослених у јавном сектору  бити на истом нивоу као у 2013. години увећане за 

2%.  

Предложено је да пре усвајања Одлуке о ребалансу буџета, иста благовремено буде 

достављена Социјално-економском савету на мишљење. 

2. Поводом реализације закључака са 56. седнице Савета, председавајући је 

обавестио присутне о извршеним активностима: 

- Одржан је састанак чланова Савета са замеником Градоначелника Борком Илићем, 

дана 13. децембра 2013. године у просторијама Градске куће. На састанку је 

разговарано о темама које су разматране на седницама Социјално-економског 

савета Града Новог Сада. Председавајући Савета, Славко Новаковић, је истакао 

важност да се одлуке Града које се тичу послодаваца и запослених, пре усвајања на 

Скупштини Града, упуте Савету на разматрање и давање мишљења.  

Закључено је да се пред наредне састанке са Градоначелником, који ће се одржавати 

квартално, Градоначелнику достави списак тема о којима ће се на овим састанцима 

разговарати, најмање пет дана унапред, као и да ће се водити званичан записник 

разговора, усвојених закључака и делегираних активности. 

 

- Поводом захтева Савета члану Градског већа за образовање за информације о 

ситуацији у СШ „Светозар Милетић“у Новом Саду, пристигао је одговор, и 

констатовано је да је проблем поводом блокаде рачуна решен. 

- Такође, поводом захтева Градског одбора Синдиката радника културе, одржан је 

састанак представника Синдиката са помоћником Градоначелника, господином 



Миројем Јовановићем у децембру 2013. године, при чему је договорено да ће се 

поводом стања у култури Града одржати посебан састанак са Градоначелником. 

- Завршена је израда и пуштање у рад сајта Социјално-економског савета Града 

Новог Сада на следећој адреси:www.sesns.org.rs ради унапређења рада Савета. 

У оквиру тачака 3. и 4. Дневног реда – Разматрање докумената Савета за 2013. и 

2014. годину усвојена су потребна документа за рад Савета: 

Извештај о раду Савета за 2013. Годину, Финансијски извештај Савета за 2013. 

годину, Извештај о попису  и стању опреме, ситног инвентара, новчаних средстава 

и обавеза Савета на дан 31.12.2013. године и Финансијски план за 2014. годину.  

Представници социјалних партнера су се такође усагласили да је потребно да 

представници Уније послодаваца Новог Сада и ССС Града Новог Сада буду 

чланови Савета за запошљавање Града Новог Сада. 

 

  

 


