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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

 

                                      

                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

Дана 30. јануара 2017. године је одржана 80. седница Социјално-економског савета Града 

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

закључке:  

 

1. Информација о реализацији закључака са 79. седнице Савета 

2. Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Иницирање активности у вези  

остваривања бенефицираног закупа за нископрофитабилне делатности у 

Новом Саду у 2017. години 

3. Разматрање Извештаја о реализацији Акционог плана запошљавања Савета за 

запошљавање за 2016. годину и Акционог плана запошљавања Савета за 

запошљавање за 2017. годину    

4. Разматрање докумената Савета за 2016. годину:  

- Извештај о раду Савета за 2016. годину 

- Финансијски извештај Савета за 2016. годину 

- Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, новчаних  

средстава и обавеза на дан 31.12.2016. године 

5. Разматрање докумената Савета за 2017. годину:  

- Финансијски план Савета за 2017. годину 

6. Teкућа питања 

 

1.Тачка дневног реда 

 

Информација о реализацији закључака са 79. седнице Савета 

Председавајући је поднео  информацију о реализацији закључака са 79. седнице 

Социјално - економског савета Града Новог Сада одржанe дана 26. децембра 2017. године: 

- Разматрање Предлога одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину 

 

Социјално-економски савет  се позитивно изразио и подржао представљени Предлог 

одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину. Закључак је достављен 

Градоначелнику. 

- Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Молба за 

решавање проблема запослених и послодаваца у Индустријског зони код Каћа услед 

радова на путу и измене режима саобраћаја. 

 

Савет је усвојио Закључак који је достављен Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије,  Градоначелнику Града Новог Сада и Синдикату-

предлагачу теме.  
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2. Тачка дневног реда 

 

 Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Иницирање активности у вези  

остваривања бенефицираног закупа за нископрофитабилне делатности у Новом Саду 

у 2017. години 

 

Уводничар по овој теми је био Вељко Анђелић, секретар Удружења занатлија Новог Сада 

који је објаснио да се у претходних 20-ак година остварује заштита нискокумулативних 

заната у Новом Саду и да је ради њихове заштите потребно наставити са оваквом праксом. 

Захваљујући благовременом указивању на проблем и брзом реаговању Града, до тренутка 

одржавања седнице су већ започете активности на превазилажењу ових проблема. 

Бранка Баљошевић, заменик начелника Градске управе за имовину и имовинско правне 

послове је објаснила да је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове 

преузела послове ЈП Пословног Простора од 1. децембра прошле године и да се захтеви 

решавају на исти начин као и претходном периоду. Очекује се пријем препоруке од 

Градоначелника на основу које ће се остварити бенефицирани закуп за наведене 

делатности. Очување  и заштита старих заната је искључиво жеља и став Града, иако Закон 

о јавној својини не познаје могућност неплаћања или умањења закупа јавне својине. 

Вељко Анђелић је такође истакао проблем нових уговора и важења меничних овлашћења, 

на шта је Вера Зорић, помоћница за правне послове Градске управе за имовину и 

имовинско правне послове одговорила, да је и тај проблем отклоњен: код нових уговора су 

потребна и нова средства обезбеђења, док ће се код обнове уговора користити постојећа 

менична средства. 

Саша Билиновић, начелник Градске управе за привреду је информисао присутне да је 

Препорука израђена и послата прошле недеље, и да се због брзе реакције Града очекује и 

брза реализација овог захтева. 

 

Након дискусије, с обзиром на позитивно решење ове иницијативе, Савет је усвојио 

следећи: 

 

                                                                ЗАКЉУЧАК 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада прихвата информацију о 

активностима на остваривању бенефицираног закупа за нископрофитабилне 

делатности у Новом Саду у 2017. години и похваљује брзо реаговање Града на ову 

иницијативу  ради очувања старих заната. 

 

3.  тачка дневног реда 

 

Разматрање Извештаја о реализацији Акционог плана запошљавања Савета за 

запошљавање за 2016. годину и Акционог плана запошљавања Савета за 

запошљавање за 2017. годину    

 

Уводничар по овој тачки дневог реда Сузана Митровић, помоћник за предузетништво и 

запошљавање Градске управе за привреду, изнела је следеће: 
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„У 2016. години је планирано издвајање 107.100.000,00 динара за следеће мере и 

програме активне политике запошљавања: 

1. Програм приправника 

2. Програм стручне праксе 

3. Организовање јавних радова од интереса за Град 

4. Подршка самозапошљавању 

5. Субвенција за отварање нових радних места 

6. Сајмови запошљавања   

7. Универзитетска професионална пракса студената 

8. Учешће у спровођењу пројекта „Повећање делотворности политике 

запошљавања према угроженим групама“ 

9. Обуке и едукације лица 

 

За реализацију програма приправника у буџету Града издвојена су средства у износу од 

36.480.000,00 динара за финансирање зараде приправника (бруто II зарада односно зарада 

са свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање и порезом), у 

месечном износу од 38.000,00 динара за стручно оспособљавање 80 приправника са 

високим образовањем, за период од 12 месеци. 

За реализацију програма стручне праксе у буџету Града обезбеђена су средства у износу 

од 30.234.000,00 динара за финансирање новчане помоћи незапосленим лицима (120 особа) 

на стручној пракси и то за 20 лица са вишом стручном спремом и 100 лица са високим 

образовањем.   

За реализацију мере организовања јавних радова од интереса за Град у 2016. години, у 

буџету Града је утрошено 10.667.460,00 динара (укупно 44 лица из категорије теже 

запошљивих лица је запослено у оквиру 20 пројеката ). Јавни радови од интереса за Град 

организовали су се у следећим областима: социјалним, хуманитарним, културним 

делатностима, одржавању и обнављању јавне инфраструктуре и одржавању и заштити 

животне средине и природе. 

У 2016. години одобрене су субвенције за самозапошљавање за 83 незапослена лица у 

износу од 14.660.000,00 динара и субвенције за самозапошљавање за 28 незапослених  

жена у износу од 5.000.000 динара. 

За субвенције намењене за послодавце из приватног сектора ради запошљавања 

незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду на 

новоотвореним радним местима (субвенције за отварање нових радних места) 

обезбеђена су средства у укупном износу од 5.600.000,00 динара за запошљавање 28 лица 

код 17 послодаваца. 

За реализацију Сајмова запошљавања  (одржано је 3 сајма) потрошена су средства у 

износу од 241.344,00 динара, 

Универзитетска професионална пракса студената завршних година факултета 

Универзитета у Новом Саду је обезбеђена за 18 студената у периоду од 01.07.-31.12. 2016. 

Године. 

 У Клубу за тражење посла, као активној мера тржишта рада, обуке је похађало 47 лица 

са евиденције Националне службе за запошљавање, од којих се запослило њих 12. 

Обука и едукација лица подразумева додатну обуку и образовање - менторство 

почетника у бизнису којима су већ одобрене субвенције за отварање привредних субјеката 

-  утрошено 155.400.000 динара; обуке незапослених лица која се налазе на евиденцији 

Националне службе за запошљавање у области дефицитарних занимања (PHP програмере 
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и програмски језик C#) –  утрошено 2.466. 000 динара; и обуке незапослених лица за старе 

и уметничке занате и послове домаће радиности (ручна израда предмета од коже)–  

утрошено 406.000 динара. 

Укупно за мере и програме за 2016. годину планирана су средства у укупном износу од 

107.100.000,00 динара, од чега је за реализацију мера и програма укупно утрошено 

75.720.491,75 динара. 

За Програме и мере активне политике запошљавања Града у 2017. години  је 

планирано издвајање средстава у износу од 135.770.700,00 динара што представља 30 

% повећање у односу на планирана средства у 2016. Години, за следеће програме: 

 

1. Програм приправника - средства су издвојена у укупном износу од 

37.440.000,00 динара у месечном бруто износу од 39.000,00 динара за стручно 

оспособљавање 80 приправника са високим образовањем, за период од 12 

месеци.  

2. Програм стручне праксе - финансира се од 6 до 12 месеци за укупно 119 

незапослених лица и то за 99 лица са завршеним високим образовањем 

(најмање четири године факултета или мастер) и 20 лица са завршеним вишим 

или трогодишњим високим образовањем.  Укупан износ предвиђених 

средстава је 30.234.000,00  динара. 

3. Организовање јавних радова од интереса за Град  - Средства за реализацију 

ове мере обезбеђена су у износу од  17.489.700,00 динара. 

4. Подршка самозапошљавању – За реализацију ове мере средства су 

обезбеђена у износу од 30.000.000,00 динара. У циљу поштовања принципа 

родне осетљивости, од наведених укупних средстава износ од 10.000.000,00 

динара планира се подстицај женског предузетништва путем доделе 

субвенција за самозапошљавање. 

5. Субвенција за отварање  нових радних  места - одобравају се послодавцима 

за отварање новог радног места у једнократном износу од 200.000,00 динара 

по једном отвореном радном месту, а средства су обезбеђена за 85 лица која се 

запошљавају на новоотвореним радним местима. За реализацију ове мере 

средства су обезбеђена у износу од 17.000.000,00 динара 

6. Сајмови запошљавања - обезбеђена су средства у буџету Града за 2017. 

годину, у износу од 407.000,00 динара.   

7. Универзитетска професионална пракса студената 

8. Учешће у спровођењу пројекта „Повећање делотворности политике 

запошљавања према угроженим групама“ 
9. Обуке и едукација лица – За обуку за дефицитарна занимања из области 

информационих технологија издвојена су средства у износу од 2.500.000,00 

динара и  за обуку за старе и уметничке занате и послове домаће радиности  у 

износу од 500.000,00 динара. 

 

Такође је наглашено да Град Нови Сад предњачи са износом издвојених средстава и да је 

достигао ниво средстава НСЗ. Градско веће има велико разумевање за проблем 

незапослености и прошлогодишње активне мере су довеле до пада стопе незапослености 

са 19 % на 14, 5%. 

Сви ови позиви за Програме у 2017. години биће објављени следеће недеље. 

Након дискусије, чланови Социјално-економског савета су једногласно усвојили следећи: 
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                                                                ЗАКЉУЧАК 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада похваљује активности Града  у 

реализацији Акционог плана запошљавања за 2016. годину као и планиране мере 

Акционог плана запошљавања за 2017. годину. 

4. Тачка дневног реда 

 

Разматрање докумената Савета за 2016. годину:  

- Извештај о раду Савета за 2016. годину 

- Финансијски извештај Савета за 2016. годину 

- Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, новчаних  

средстава и обавеза на дан 31.12.2016. године 

 

Председавајући је укратко представио Извештај о раду Савета за 2016. годину и похвалио 

реализацију многобројних активности. Затим је Јасмина Билокапић образложила 

Финансијски извештај за 2016. годину  и Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, 

новчаних средстава и обавеза на дан 31.12.2016. године. 

 С обзиром да није било примедбе на предложене Извештаје, чланови Социјално-

економског савета су једногласно усвојили следеће: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се Извештај о раду Савета за 2016. годину и Извештај  o попису опреме, 

ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза Савета на дан 31.12.2016. године. 

 

О  Д Л У К А 

о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину 

 Усваја се редован годишњи Финансијски извештај Социјално-економског савета 

Града Новог Сада, друго правно лице, за пословну 2016. годину, састављен 31.12.2016. 

године. 

О  Д Л У К А 

о расподели добити по Финансијском извештају за 2016. годуну  

 Социјално-економски савет Града Новог Сада, друго правно лице је недобитна 

организација, није остварeна добит у 2016. години, те стога нема расподеле добити. 

5. Тачка дневног реда 

 Разматрање докумената Савета за 2017. годину:  

- Финансијски план Савета за 2017. годину 

Јасмина Билокапић је образложила да је предлог Финансијског плана сада коначан, 

с обзиром да је усвојен Буџет Града и да су Савету опредељена тражена средства. 

Како није било примедби на предложени Финансијски план, чланови Социјално-

економског савета су једногласно усвојили следећи 
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ЗАКЉУЧАК 

  Усваја се Финансијски план Савета за 2017. годину, који ће бити достављен 

Градској управи за привреду. 

 

6. Тачка дневног реда 

 

Teкућа питања 

 

Владимир Гвозденовић је обавестио присутне да још нису добили Информацију од 

Владе Републике Србије поводом предлога Синдиката за разматрање Препоруке Владе 

Републике Србије за пружање једнократне помоћи за запослене у комуналним предузећима 

у висини минималне зараде зараде у 2017. години, те да ће се овај предлог уврстити када за 

то буду познати ставови Владе.  

 

Зоран Радосављевић се надовезао да је именован преговарачки тим за колективно 

преговарање у комуналној делатности и да је потребно да се сви социјални партнери 

фокусирају на приоритет основне делатности јавно-комуналних предузећа, ради заштите и 

задржавања стручних радника запослених на обављању основне делатности. Потребно је 

да свака локална самоуправа има комисију која ће пратити финансијску анализу о стању у 

комуналним предузећима и потребама за оптималан број запослених радника. 

Лазар Шкорић је похвалио реализацију захтева Синдиката – исплате средства за 

новогодишње пакетиће за децу запосленима у градским управама у 2016. години.  

 

 


