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ГРАДА НОВОГ САДА 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Дана 5. октобра 2017. године је одржана  86. седница Социјално-економског савета Града Новог Сада, на којој 

су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке:  

 

1.Тачка дневног реда 

 

Информација о реализацији закључака са 85. седнице Савета одржанe дана 06. 

jула 2017. године 

 

Реализацију закључака је представио Славко Новаковић након чега је Информација 

усвојена. 

 

2.Тачка дневног реда 

 

 Самостални синдикат металаца Новог Сада - Иницијатива да се у РФ ПИО и 

РФЗО у Новом Саду одреде посебни референти за компанију „Delphi Packard“ у 

Новом Саду  

 

Увод  је изложио Владимир Гвозденовић представљајући проблем који има ова 

компанија око потребне администрације за запослене у РФ ПИО и РФЗО у Новом Саду 

(редови, гужве, немогућност благовремене овере здравствених књижице).  

Ирена Ивошевић Такач, представница компаније је истакла да „Delphi Packard“ у 

Новом Саду има око 2.000 запослених са тенденцијом повећања на 3.500 запослених и да 

је њихов предлог или да се смањи администрација у овој области, тј. количина и 

дуплирање потребних докумената или да им се додели посебан референт који ће моћи брзо 

и ефикасно да реши њихове захтеве. Највећи проблем је РФЗО (здравствене књижице се не 

могу оверити ни по хитном поступку).  

Илија Шакић, директор Републичког фонда ПИО  Филијале Нови Сад је истакао да 

проблем вероватно настаје када се не испоштује рок за пријаву/одјаву од 3 дана јер је тада 

потребно додатно администрирање (достава образложења, израда решења код кашњења 

преко 30 дана) и  да постоји договор да сви послодавци са преко три пријаве могу да се 

обрате ван шалтера, директно координаторима Фонда. 

Он је нагласио да не постоји довољан број референата, а ни довољан број шалтера 

за рад са странкама и да нису у могућности да одвоје посебног референта за пријаве и 

одјаве запослених. Међутим, у складу са ситуацијом, наглашено је да представници фирме 

увек могу да се обрате координатору (Весна Тепшић, правница) а у случају нерешавања 

проблема и заменику директора, као и њему лично. 

Од РФЗО је пристигао одговор да је у току реализација пројекта аутоматске овере 

картица здравственог осигурања за сва осигурана лица за које је уплаћен доспели 



допринос за здравствено осигурање, те да тако неће бити потребе за одласком у РФЗО, 

нити за додатним ангажовањем једног извршиоца за потребе ове компаније.  

Славко Новаковић је нагласио да држава треба да стимулише и прати развој 

привреде, одговори њеним захтевима и омогући јој једноставно обављање потребних 

процедура.  

 

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

                                                     

                                                           ЗАКЉУЧАК 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада похваљује намеру представника 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала Нови Сад да се 

изађе у сусрет компанији „Delphi Packard“ кроз комуникацију представника ове 

фирме са координатором Фонда, ради ефикаснијег решавања њихових захтева, као и 

захтева свих послодаваца за пријаву/одјаву запослених. 

Савет такође препоручује Републичком фонду за здравствено осигурање -  

Филијала Нови Сад, да се што пре реализује аутоматска овера здравствених 

књижица, као и да се до тада изађе у сусрет представницима ове компаније, али и 

других послодаваца путем контакта са Начелником Одељења за здравствено 

осигурање, ради благовременог обезбеђења здравственог осигурања запослених у овој 

компанији  и код других послодаваца. 

 

3. Тачка дневног реда 

Програмски буџет и Програм рада - програмске активности  Савета за 2018. 

годину 

Славко Новаковић је истакао да се на Савету месечно предлажу теме и да је 

предложени Програм рада „жива материја“ који доноси актуелне теме. 

У образложењу у вези припреме Буџета за 2018. годину, Јасмина Билокапић је 

информисала чланове Савета да је пристигло упутство од Градске управе за привреду и да 

је у складу са тим сачињен Програмски буџет и Финансијски план Савета за 2017. годину. 

У августу су члановима Савета исти достављени и уз њихову сагласност благовремено 

предати Градској управи за привреду. 

У Програму рада за 2018. годину је обухваћен списак тема које Савет обрађује из 

своје надлежности према члану 9. Споразума о оснивању Савета и које предлажу сви 

учесници социјалног дијалога у Граду. 

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

                                                      ЗАКЉУЧАК 

Усвајају се Програмски буџет и Програм рада – програмске активности Савета за 

2018. годину, који су достављени Градској управи за привреду.                                                                   



4. Тачка дневног реда 

Финансијски план Савета за 2018. годину – предлог 

Јасмина Билокапић је представила Финансијски план Савета за 2018. годину који је 

у истом  оквиру као и текуће 2017. године.  

Социјално-економски савет Града Новог Сада је донео следећи: 

                                                      ЗАКЉУЧАК                                   

      Усваја се предлог Финансијског плана Савета за 2018. годину, који је 

достављен Градској управи за привреду.  

5. Тачка дневног реда 

 Извештај о раду председавајућег Савета за период октобар 2016.-октобар 2017. 

Године 

Славко Новаковић 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. Миљана 

Стојшић Стојановска је нагласила да је одржано десет седница и да је већи део питања, 

која су била разматрана на седницама Савета у извештајном периоду успешно решен, док 

су неки закључци прослеђени надлежним министарствима и другим републичким 

органима и Покрајинском и Републичком Савету у виду иницијатива и закључака. Како на 

предлог Извештаја нису стављене никакве примедбе, Савет је једногласно усвојио следећи: 

ЗАКЉУЧАК 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Извештај о раду 

Социјално-економског савета Града Новог Сада за период октобар 2016. – октобар 

2017. године. 

6. Тачка дневног реда 

 Финансијски извештај Савета за период 01.01-30.09.2017. године-предлог 

Председавајући је обавестио присутне да је свима уз позив достављен Финансијски 

извештај Савета за период 01.01.-30.09.2017. године који је представила Јасмина 

Билокапић. 

Средства за прва два квартала су дозначена, за трећи квартал нису тражена средства 

(с обзиром на постојање пренетих средстава из 2016. године), а до краја године ће уз 

обрачун неопходних средстава за текућу 2017. годину бити сачињен захтев и за четврти 

квартал и достављен Градској управи за привреду.  



Социјално-економски савет Града Новог Сада је након дискусије донео следећи 

                                                 ЗАКЉУЧАК 

Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја Финансијски извештај 

Савета за период 01.01.-30.09.2017. године, који ће бити достављен Градској управи за 

привреду. 

 

7. Тачка дневног реда  

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

представника  Града Новог Сада 

Славко Новаковић је дао реч представницима Града поводом преузимања 

председавања Саветом. Такође је првенствено захвалио свим члановима на сарадњи и 

похвалио рад са Јасмином Билокапић, јер она ради највећи део организационог посла при 

чему неће бити велика обавеза ни за Град да преузме и води рад Савета у следећем 

периоду. 

Александра Радак је у име представника Града обавестила чланове да ће функцију 

председавајућег Савета преузети  Станко Љубичић, а функцију секретара Славка Дукић из 

Градске управе за привреду.  

Након тога усвојене су 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  Станко Љубичић из Новог Сада, дипломирани правник, шеф кабинета 

Градоначелника Града Новог Сада, представник Града Новог Сада. 

2. Функцију председавајућег Савета, Станко Љубичић ће вршити у периоду од 

07.10.2017. године до 07.10.2018.године. 

3. За време вршења функције председавајућег Савета, Станко Љубичић је 

законски заступник, тј. овлашћено лице да заступа Савет, закључује правне послове, 

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

закључивања правних послова и располагања средствима. 

и 



O   Д   Л   У   К  А 

О ИЗБОРУ СЕКРЕТАРА  СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ 

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 

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

Славка Дукић из Новог Сада, дипломирани правник, в.д. заменик начелника 

Градске управе за привреду, представник  Града Новог Сада.   

2. Функцију секретара Савета, Славка Дукић ће вршити у периоду од 

07.10.2017. године до 07.10.2018.године. 

Славко Новаковић је честитао новоизабраном председавајућем и секретару и 

пожелео им успех у даљем раду. 

Затим је Станко Љубичић преузео вођење седнице уз напомену да је досадашњи 

начин рада био квалитетан, те да ће се сходно томе овако наставити и одржати овакав 

начин рада.  

8. Тачка дневног реда 

Текућа питања 

У оквиру ове тачке дневног реда Јасмина Билокапић је упознала чланове Савета да 

је пристигло обавештење Управе за Трезор о употреби печата приликом издавања платних 

налога да се Савет изјасни о коришћењу-некоришћењу печата, након чега је једногласно 

усвојен следећи: 

ЗАКЉУЧАК 

Социјално-економски савет Града Новог Сада ће користити печат приликом овере 

платних налога предатих Управи за Трезор у Новом Саду, о чему ће исту обавестити. 

 


