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             Дана 30. децембра 2014. године је одржана 63. седница Социјално-економског 

савета Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме:  

 

1. Информација о реализацији закључака са 62. седнице Савета 

Jова Радић је обавестио присутне да су сви закључци са 62. седнице Савета достављени 

Градоначелнику Града Новог Сада, другим надлежним установама и удружењима, у 

складу са Информацијом о реализацији закључака. До заказивања 63. седнице Савета, 

одговори на достављене дописе нису пристигли.  

Поводом ове тачке дневног реда Јасмина Билокапић је информисала присутне да је 

Комисија за набавку опреме на одржаном састанку размотрила приспеле понуде и донела 

одлуку о прихватању најповољније понуде.  На основу донете одлуке набављена је опрема 

и штампан је рекламни новогодишњи материјал. 

Такође, поводом ове тачке дневног реда Владимир Гвозденовић је истакао да се Синдикат 

обратио институцијама локалне самоуправе и републичким институцијама везано за рад 

Стамбене агенције Града Новог Сада и да ће о томе обавестити Савет када пристигну 

одговори. 

 

2. Именовање  Комисије за попис опреме, ситног инвентара, новчаних 

средстава и обавеза на дан 31.12.2014. године 

 

У  Комисију за за попис опреме, ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 

31.12.2014. године именовани се: 

Милан Ђурић, председник, Гордана Радовић, члан и Лазар Шкорић, члан. 

 

3. Текућа питања  

 

У оквиру треће тачке дневног реда Славко Новаковић је у дискусији изнео да је задовољан 

радом Саветa и учешћем представника Града у раду, као и сарадњом социјалних партнера, 

али да у овој години за чланове Савета није организован састанак код Градоначелника 

Града Новог Сада и тим поводом је предложио да се у наредној години организују 

квартални састанци са Градоначелником, како би му се предочиле активности  Савета. 

Зоран Радосављевић је у својој дискусији предложио да се на наредној седници 

Савета достави материјал о раду Савета за запошљавање Града Новог Сада, односно 

Извештај о раду и рализацији мера запошљавања за 2014. годину, а посебно мере 

самозапошљавања и Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину. 



Такође је предложио да се представници Синдиката  и Послодаваца именују у Савет за 

запошљавање. 

Љубица Савић је у свом одговору, као члан Савета за запошљавање и вд начелника 

Градске управе за привреду која обавља стручне послове за потребе Савета, образложила 

да Савет за запошљавање, као саветодавно радно тело Градоначелника, годинама успешно 

спроводи  активну политику запошљавања, а у оквиру тога реализује и меру - субвенције 

за  самозапошљавање, да се издвајају значајна средства у буџету Града за ове намене и да 

се остварују добри резултати, те да је Граду Новом Саду у току овог месеца уручена 

захвалница од стране надлежног Министарства и Националне службе за запошљавање као 

локалној самоуправи која успешно реализације мере запошљавања и има најбоље предлоге 

у спровођењу активне политике запошљавања на својој територији.  

У свом излагању је напоменула да ће се решење о именовању чланова Савета за 

запошљавање мењати и да ће између осталих чланова бити предложени и представници 

Синдиката и Послодаваца, а да се тражени материјал односно извештај о реализацији мера 

запошљавања и годишњи акциони план може доставити на следећу седницу Социјално-

економског савета.  

На крају седнице Јова Радић је изразио задовољство о стеченом искуству учешћем у 

раду Савета, захвалио се члановима на уложеном труду и раду у Савету и свима честитао 

предстојеће новогодишње и божићне празнике.   

 


