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                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 30. септембра 2016. године је одржана 76. седница Социјално-економског 

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

усвојили следеће закључке:  

1. Верификација мандата члана Савета – представника Града 

2. Информација о реализацији закључака са 75. седнице Савета 

3. Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.06.2016. године 

4. Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.09.2016. године 

5. Разматрање Програмских активности  Савета за 2017. годину 

6. Извештај о раду председавајућег, октобар 2015.-октобар 2016. године 

7. Именовање председавајућег и секретара Савета на период од годину 

дана, од представника  Послодавaцa Новог Сада 
 

1.Тачка дневног реда 

 

Верификација мандата члана Савета – представника Града 
 

 Председавајући је поздравио све присутне и укратко обавестио да је на основу 

решења Градоначелника разрешен досадашњи члан Савета Јова Радић као представник 

Града, а уместо њега за члана Савета именован Станко Љубичић, шеф Кабинета 

Градоначелника Града Новог Сада.  

 

 Након разматрања достављеног предлога за замену члана представника Града у 

Социјално-економском савету Града Новог Сада, председавајући је изразио задовољство 

са радом свих досадашњих представника Града у Социјално-економском Савету, изражен 

велики степен одговорности и разумевања проблематике рада Савета и пожелео успешан 

рад новоизабраном представнику Града, који је већ на првој координацији показао 

спремност и стручност у овој области. 

 Станко Љубичић се укратко представио члановима Савета, након чега је 

једногласно усвојен  следећи 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада је на основу решења Градоначелника 

Града Новог Сада о разрешењу и именовању члана Социјално-економског савета Града 

Новог Сада  констатовао, да је Јова Радић разрешен дужности члана Савета, а Станко 



Љубичић, шеф Кабинета Градоначелника Града Новог Сада именован за члана Социјално-

економског савета Града Новог Сада као представник Града почев од 09.08.2016.године.  

 

 2. Тачка дневног реда 

 Информација о реализацији закључака са 75. седнице Савета 
 

  Председавајући је обавестио присутне да је прва тачка са претходне седнице: 

Разматрање Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада    и општина и 

Послодаваца Новог Сада о: преиспитавању висине цене даљинског грејања, квалитета 

грејања и грејне температуре, начина формирања цене грејања и топле потрошне воде за 

стамбене и пословне потрошаче, које испоручује ЈКП „Новосадска топлана“, цене и 

тарифног система обрачуна потрошње хладне воде, које испоручује ЈКП „Водовод и 

канализација“ за индивидуалне и пословне потрошаче у Новом Саду, као и Иницијативе за 

изједначавање цена комуналних услуга за физичка и правна лица, била детаљно 

размотрена, као и да су и поводом разматрања исте били позвани директори ова два јавна 

комунална предузећа. Такође, обавестио је присутне да је прва иницијатива у погледу 

преиспитивања цена даљинског грејања била детаљно образложена и да су ове цене биле 

већ смањене непосредно пред седницу. У оквиру друге иницијативе да се изједначе цене 

комуналних услуга за физичка и правна лица, председавајући је указао да је неопходно да 

се и у будућности настави рад на овом питању. Закључак о овој теми је достављен 

Градоначелнику и предлагачима тема. Информација је прихваћена. 

 

 3. Трећа тачка дневног реда 

 Финансијски извештај Савета за период 01.01.-31.03.2016. године 
 

Председавајући је обавестио присутне да је свима уз Позив достављен Финансијски 

извештај Савета за период 01.01.-31.03.2016. године. 

 

Како на исти нису стављене примедбе, једногласно је усвојенa следећa 

О   Д   Л   У   К   А 
Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Финансијски извештај Савета 

за период 01.01.-31.03.2016. године, који ће бити достављен Градској управи за привреду. 

 

 4. Тачка дневног реда 
 

 Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.09.2016. године 

Председавајући је обавестио присутне да је свима уз Позив достављен Финансијски 

извештај Савета за период 01.01.-30.09.2016. године. 

 

Како на исти нису стављене примедбе, једногласно је усвојенa следећa 

О   Д   Л   У   К   А 
Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Финансијски извештај Савета 

за период 01.01.-30.09.2016. године, који ће бити достављен Градској управи за привреду. 

 



 5. Тачка дневног реда 
 

 Разматрање Програмских активности  Савета за 2017. годину 
 

 Председавајући је обавестио присутне да је свим члановима Савета уз Позив 

достављен и Програм рада-Програмске активности за 2017.годину, те да их не би све читао 

овом приликом, будући да су сви чланови са истим упознати. Посебно би се морале истаћи 

активности везане за обезбеђивање одређених погодности и олакшица за послодавце који 

су удружени у организације послодаваца, код којих постоји синдикална организација и 

закључен Колективни уговор код послодаваца. У интересу Града, послодаваца и синдиката 

је да се препознају људи који поштују запослене и обавезе према држави и који послују као 

добри привредници и да се ти привредници награде. 

 

 Такође, председавајући је изразио наду да ће се у будућности створити могућности 

за организовање периодичних пријема код Градоначелника у циљу упознавања и 

разматрања тема и проблематике из надлежности Савета. 

 

 Станко Крстин, указао је да постоји и велики број примера доброг пословања и 

доброг односа послодаваца према запосленима, као и да је то формула за успех и 

будућност и да је неопходно да се у будућности посвети већа пажња овом питању. 

 

Како на предлог Програмских активности  Савета за 2017. годину нису стављене 

никакве примедбе, Савет је једногласно усвојио следећи  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Програм рада - Програмске 

активности  Савета за 2017. годину. 

 6. Тачка дневног реда 

  Извештај о раду председавајућег, октобар 2015.-октобар 2016. године 

Владимир Гвозденовић је изнео да се приликом примопредаје дужности 

председавајућег сачињава Извештај о раду за протекли мандат. Извештај о раду садржи 

захтеве који су разматрани и мишљења, ставове и предлоге усвојене у Закључцима Савета. 

Већи део питања која су била разматрана на седницама Савета у извештајном периоду је  

успешно решен, међутим и даље су остала нерешена нека битна питања попут учешћа 

синдиката у раду Стамбене агенције Града Новог Сада и  исплате накнада за новогодишње 

пакетиће деци запослених у Градским управама и установама културе. Како на предлог 

Извештаја нису стављене никакве примедбе, Савет је једногласно усвојио следећи  

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Извештај о раду Социјално-

економског савета Града Новог Сада за период октобар 2015. – октобар 2016. године. 



 7. Тачка дневног реда 

  Именовање председавајућег и секретара Савета на период од годину дана, од 

представника  Послодавaцa Новог Сада 

Владимир Гвозденовић је изнео да је истекао мандат председавајућег и секретара,  

представника Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина и да ће 

функцију председавајућег и секретара у наредном мандатном периоду октобар 2016.-

октобар 2017. године преузети представници Уније послодаваца Србије-Послодавци Новог 

Сада, који су предложили да се именују Славко Новаковић за председавајућег Савета и 

Миљана Стојшић-Стојановска за секретара Савета. 

 

 Социјално- економски савет Града Новог Сада је затим усвојио следеће одлуке: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ 

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 

1. За председавајућег Социјално-економског савета Града Новог Сада, изабран је                    

Славко Новаковић из Новог Сада, Алексе Шантића 23, представник Уније 

послодаваца Србије-Послодавци Новог Сада. 

2. Функцију председавајућег Савета, Славко Новаковић ће вршити у периоду од 

07.10.2016. године до 07.10.2017.године. 

3. За време вршења функције председавајућег Савета, Славко Новаковић је 

законски заступник, тј. овлашћено лице да закључује правне послове, располаже 

средствима у име и за рачун Савета и одговара за законитост закључивања 

правних послова и располагања средствима. 

O   Д   Л   У   К  А 

О ИЗБОРУ СЕКТРЕТАРА  СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ 

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

1. За секретара Социјално-економског савета Града Новог Сада, изабрана је 

Миљана Стојшић-Стојановска из Новог Сада, дипломирани правник, 

представник Уније послодаваца Србије-Послодавци Новог Сада.   

2. Функцију секретара Савета, Миљана Стојшић-Стојановска ће вршити у 

периодуод 07.10.2016. године до 07.10.2017.године. 

 Након усвојених одлука, Владимир Гвозденовић се захвалио члановима Савета на 

успешној сарадњи у преходној години његовог председавања, честитао изабраном 

председавајућем и секретару и пожелео им успех у раду, након чега су и остали чланови 

Савета изнели своје утиске о успешној сарадњи и раду у претходном периоду 

председавања. Истакао је да је Нови Сад позитиван пример успешног социјалног дијалога 

и да треба тако да остане. 

 


