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С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Дана 28. јуна 2017. године је одржана  84. седница Социјално-економског савета Града Новог Сада, на којој су 

социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке:  

 

1. Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са применом Закона о јавним 

набавкама (одговор поводом закључка Савета са 81. седнице од 

27.02.2017. године) 

2. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – 

Иницијатива да се поново уведе могућност плаћања рачуна за утрошени 

испоручени природни гас за потрошаче из категорије „домаћинства“ на 

две или више рата, а почев од предстојеће грејне сезоне 2017/18. године 

3. Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Пројекат „Улице старих 

заната“ као предлог манифестације у склопу припреме Новог Сада за 

Европску престоницу културе 2021. године 

4. Разматрање Информације о одржавању Међународне стручне 

конференције предузетница „Бизнис на штиклама“ у Новом Саду, 

15.06.2017. године 

5. Информација о реализацији закључака са 83. седнице Савета 

6. Teкућа питања  

 

1.Тачка дневног реда 

 

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са применом Закона о јавним набавкама 

(одговор поводом закључка Савета са 81. седнице од 27.02.2017. године) 

 

Увод је дао Зоран Радосављевић објашњавајући разлог обраћања Синдиката Управи 

за јавне набавке ради заштите интереса око 500 запослених који раде у овом јавном 

предузећу, а затим и њихових породица али и свих грађана Новог Сада који су улагали у 

развој овог предузећа. Он је нагласио да Град треба да одлучи да ли има потребу за 

постојањем овог јавног предузећа које треба да обавља послове због којих је основано. Ово 

предузеће има две асфалтне базе, комплетну механизацију, обезбеђено му је  нових 377 

милиона динара у ребалансу буџета Града и 57 милиона за нову опрему. „ЈКП ПУТ није 

требало да послује са губитком, и не треба да ради само мале послове док велике послове 

ради Пут-Инвест и друге фирме. Узрок оваквог односа оснивача према овом јавно-

комуналном предузећу сматрам да је ненамерно али погрешно тумачење прописа.  Треба 

да сачувамо и развијамо предузећа које је Град основао ради општег интереса грађана“. 

Нагласио је да је Управи за јавне набавке овај захтев за решавање упутио Синдикат, а не 

ЈКП Пут. 



Милован Панић из ЈКП Пут-а је нагласио да је ЈКП Пут задовољан садашњим 

односом Града према овом предузећу, иако ово предузеће има могућности и за веће 

послове. Град мора као оснивач да одлучи које послове ће ЈКП Пут обављати и колико ће 

људи запошљавати. 

Сузана Савић је објаснила да је потребно да се Скупштина изјасни да ли ће дати 

искључиво право за одржавање путева и саобраћајница овом јавном предузећу.  

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада разматрајући питање да ли град Нови 

Сад као оснивач јавних комуналних предузећа може у складу са Законом о јавним 

набавкама да повери непосредно и без расписивања тендера, односно јавних набавки, 

послове одржавања путева и улица у Новом Саду је донео следећи 

 

                                                      ЗАКЉУЧАК 

 

Социјално-економски савет града Новог Сада, препоручује Граду Новом Саду 

и ЈКП „Пут“ Нови Сад да пре израде плана и закључивања уговора о одржавању 

објеката путне привреде за 2018. годину, у договору са надлежним управама и 

службама Града Новог Сада, прецизно одреде које ће послове обављати ЈКП „Пут“ 

Нови Сад и обезбеде потребна финансијска средства за обављање ових послова. 

  

Закључак и Мишљење управе за јавне набавке доставити: Градоначелнику Града 

Новог Сада, Председнику Скупштине Града Новог Сада, Градској управи за грађевинско 

земљиште и инвестиција, Градској управи за саобраћај и путеве,  директору ЈКП „Пут“ 

 

2.Тачка дневног реда 

 

 Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива да 

се поново уведе могућност плаћања рачуна за утрошени испоручени природни гас за 

потрошаче из категорије „домаћинства“ на две или више рата, а почев од предстојеће 

грејне сезоне 2017/18. Године 

 

Владимир Гвозденовић је упознао присутне са молбама чланова синдиката који им 

се обраћају због тешке материјалне ситуације. Предлог Синдиката је поновно увођење 

могућности одложеног плаћања рачуна за гас у ДП “ Нови Сад – Гас“, за купце из 

категорије „домаћинства“, тј. увођење могућности плаћања рачуна на две или више рата. 

 

Социјално-економски савет града Новог Сада је након дискусије, донео следећи: 

 

                                                      ЗАКЉУЧАК 

 

Социјално-економски савет Новог Сада подржава Иницијативу Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина и упућује Препоруку ДП “Нови 

Сад – Гас“ да размотри увођење могућности плаћања рачуна за утрошени, 

испоручени природни гас за потрошаче из категорије домаћинства на две или више 

рата  почев од предстојеће грејне сезоне 2017/2018 године. 

 

ДП „Нови Сад - Гас“- у доставити Иницијативу Синдиката са  Закључком . 



 

3.Тачка дневног реда 

 Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Пројекат „Улице старих 

заната“ као предлог манифестације у склопу припреме Новог Сада за Европску 

престоницу културе 2021. године 

Уводно излагање о предлогу пројекта је дао Стеван Зарин који је нагласио да је 

овакав предлог већ начелно добио подршку од вд начелника Градског већа за привреду, 

Саше Билиновића. На овој манифестацији, која је замишљена као вишедневно 

промовисање радова занатлија, учешће би узели Удружење занатлија Новог Сада и других 

градова Србије, као и занатлије из других Балканских и Подунавских градова и Градова-

побратима Новог Сада. Предлаже се да првенствено Град да подршку оваквом предлогу, а 

затим да се обрате и Дунавској комисији да би се од наредне године кренуло у редовно 

одржавање, а 2021 године и у завршну изложбу. 

Удружење занатлија је преко Националне службе за запошљавање и Града до сада 

обучило нових 380 занатлија и сматра да је потребно извршити даљу промоцију занатства 

у Новом Саду.   

Гордана Радовић је предложила да се оваква манифестација без обзира што је 

привредног карактера уврсти и у туристичку мапу Туристичке орагнизације Србије.  

Саша Билиновић је нагласио да Град подржава занатсво, за ову годину је 

предвиђено дупло више пара, тј. један милион динара за ову намену. „Ми улажемо новац 

тамо где очекујемо запошљавање обучених људи кроз ове мере.“ Напоменуо је да је Град 

донео нови Правилник о додели средстава за манифестације од значаја за Град, да је 

Конкурсом додељено 50 милиона динара разним манифестацијама и да се предвиђа и 

други Конкурс са 35 милиона динара. Упутио је предлагача да прате, припреме се и 

конкуришу за средства за Улицу старих заната. 

Славко Новаковић је истакао да је дуго година улаган труд и да су се стекли сви 

услови да подржимо овакву манифестацију. 

Социјално-економски савет града Новог Сада је након дискусије, донео следећи: 

                                                     ЗАКЉУЧАК 

Социјално-економски савет Града Новог Сада подржава Иницијативу Удружења 

самосталних занатлија Новог Сада да се предлог пројекта „Улица старих заната“ 

одобри и уврсти као стална манифестација Града Новог Сада, а у склопу припреме  

Новог Сада за за Европску престоницу културе 2021 године. 



Иницијативу са Закључком доставити: Градоначелнику Града Новог Сада, Градском већу 

за привреду, Градском већу за културу и Туристичкој организацији Новог Сада. 

4. Тачка дневног реда 

 Разматрање Информације о одржавању Међународне стручне конференције 

предузетница „Бизнис на штиклама“ у Новом Саду, 15.06.2017. године 

Уводно излагање о овој Информацији је поднела Стака Дудварски која је представила 

Унију пословних жена Војводине основану 2013. године. 

Прва Међународна стручна конференција предузетница, одржана је у Новом Саду 

15.06.2017. године  у Мастер центру. Било је присутно око 200 учесница из Србије и 

региона: Словеније, Хрватске, Републике Српске, Црне Горе, Албаније, Македоније, 

Румуније, Молдавије и Бугарске. 

Ову конференцију је подржао Град Нови Сад са 700 хиљада динара а господин Милорад 

Радојевић, члан Градског већа за привреду је отворио конференцију.  

Конференција је добила такође подршку Занатске Коморе из Кобленца ( Немачка), јер је 

Унија пословних жена Војводине члан Удружења жена средњег сталежа у занатству 

западног Балкана са седиштем у Софији које је такође финансијски помогло ову 

конференцију. Унија пословних жена Војводине овом конференцијом је желела да 

промовише женско предузетништво и оснаживање жена у економској сфери, али такође и 

промовисање Града Новог Сада као града културе и туристичке дестинације. 

Она је нагласила да Удружење жена средњег сталежа  у занатству западног Балкана има 

намеру да премести седиште удружења из Софије у неку Балканску земљу нечланицу, при 

чему је Нови Сад најближи да буде седиште тога удружења, јер је Унија пословних жена 

са својом организацијом два велика међународна скупа  побрала све комплименте.  

Славко Новаковић је нагласио да је он и у претходном периоду предлагао одржавање 

Међународног Сајма женског предузетништва у оквиру Мастер центра Новосадског сајма 

и да сматра да постоји капацитет за овакву организацију. 

Саша Билиновић је предложио да таква изложба буде организована у оквиру Сајма 

туризма. 

Гордана Радовић је позвала Унију пословних жена Војводине да се учлани у Унију 

послодаваца Војводине и придружи се раду Секције Уније послодаваца Војовине за развој 

женског бизнис лидерства. 

Социјално-економски савет града Новог Сада је након дискусије, донео следећи: 

                                                     ЗАКЉУЧАК 



Социјално-економски савет Града Новог Сада похваљује организовање Међународне 

стручне конференције предузетница „Бизнис на штиклама“ која је одржана у Новом 

Саду дана 15. јуна 2017. године и подржава идеју да се седиште Удружења жена 

средњег сталежа  у занатству западног Балкана премести у Нови Сад. Савет такође 

предлаже Унији пословних жена Војводине да изради предлог пројекта „Сајам 

женског предузетништва“ као једну од сајамских манифестација Новосадског сајма. 

Информацију са закључком је доставити: Градоначелнику и Градској управи за привреду. 

5. Тачка дневног реда  

Информација о реализацији закључака са 83. седнице Савета одржанe дана 30. маjа 

2017. године 

-Након седнице, 02.06. је пристигао  одговор од ЈП „Путеви Србије“, Сектора за 

одржавање јавних путева I и II  реда у вези завршетка радова на надвожњаку  у 

Индустријској зони код Каћа који гласи: „Објекат ће бити пуштен у саобраћај у пуном 

профилу најкасније до 10. јуна 2017. године“, који је прослеђен члановима Савета.  

-Иницијатива Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина о свим врстама 

одговорности за послодавце који не исплаћују зараде и порезе и доприносе на зараде 

запослених и примена прописа у овој облaсти са предлогом ставова за решавање овог 

питања: 

Предлог Закључка је сачињен и достављен члановима Савета, како би се на седници 

утврдио и доставио Републичком социјално-економском савету: 

„Социјално-економски савет Града Новог Сада подржава Иницијативу Савеза самосталних 

синдиката Града Новог Сада и општина, за правилну примену већ постојеће законске 

регулативе која се односи на заштиту права запослених, ради обезбеђења једнаког 

положаја свих послодаваца и смањивања рада у сивој зони. Материјал Синдиката (у 

прилогу) доставити Републичком Социјално-економском савету на разматрање.“ 

Социјално-економски савет Града је једногласно усвојио овакав Закључак.  

-Финдоместик банка – обевештење о поступку припајања Финдоместик банке ад Београд 

Директној банци ад Крагујевац 

Сачињена је Одлука о раскиду Уговора о отварању и вођењу рачуна, закљученог између 

Социјално-економског савета Града Новог Сада и Финдоместик банке ад Београд, број 

250/1157 од 23.03.2007. године и угашен је рачун у банци.  Финансијски промет ће се и 

даље обављати  преко наменског рачуна при Управи за Трезор и новог рачуна у банци.  

 

6. Тачка дневног реда 

 Текућа питања 

Гордана Радовић је упознала присутне о припреми примене међународног модела 

сузбијања рада на црно у пољопривреди што је у складу и са темом коју је обрађивао 

градски а затим и Покрајински социјално-економски савет. Владимир Гвозденовић је 

истакао да ће се у складу са тим планира доношење Закона о ваучерима. 


