
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ 

ГРАДА НОВОГ САДА 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Дана 15. јануара 2018. године је одржана  89. 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 88. седнице Савета одржанe дана 21. децембра 2017. 

године 

 

Реализацију закључака је представила Славка Дукић, што је и редовна пракса да се о томе сачини 

инфомрација. Информација о реализацији закључака са 88. седнице Савета је једногласно усвојена.  

 

2.Тачка дневног реда 

 
Иницијатива за измену Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада (Члан 14) 

У уводном излагању Славка Дукић је упознала чланове Савета о садржају члана 14 Споразума пре измене 

и предлог измене, како је предложено Анексом Споразума. Председавајући је допунио образложење да је 

суштина и смисао измене, односно допуне члана 14 Споразума, ради уподобљавања фактичког стања са 
садржајем члана 14 Споразума. 

Славко Новаковић је у дискусији изнео да се одрживост рада локалних савета ослања на то да би они  
морали имати буџет за рад, као и запослено лице које би обављало све послове везане за активности савета.  

Након дискусије једногласно је усвојена следећа  

О  Д  Л  У  К  А 

Усваја се Анекс Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број: 2-

2/2018, закључен дана 15.01.2018. године, који ступа на снагу даном потписивања. 

Одлуку доставити Градоначелнику Града Новог Сада. 

Анекс Споразума доставити учесницима на потпис. 

3. Тачка дневног реда 

Разматрање докумената Савета за 2017. годину:  

- Извештај о раду Савета за 2017. годину 

- Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.12.2017. године 

- Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, новчаних средстава  

и обавеза на дан 31.12.2017. године 

- Записник о попису опреме, ситног инвентара, новчаних средстава 
и обавеза на дан 31.12.2017. године 

У дискусији су учествовали Милан Ђурић и Славко Новаковић, а након тога једногласно је 

усвојена следећа 

О  Д  Л  У  К  А 



Усвајају се документа Социјално-економског савета Града Новог Сада за 2017. годину: 

- Извештај о раду Савета за 2017. годину;  

- Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.12.2017. године;  

- Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 31.12.2017. 

године и Записник о попису опреме, ситног инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 
31.12.2017. године. 

Извештај о раду Савета за 2017. годину и Финансијски извештај Савета за  период 01.01.2017. 

године доставити Градској управи за привреду. 

4. Tачка дневног реда: 

Разматрање докумената Савета за 2018. годину:  

- Финансијски план Савета за 2018. годину-коначан 

- Програм рада – програмске активности Савета за 2018. годину-коначан 

Након усвајања Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, Савет у обавези да усвоји 

коначан Финансијски план за 2018. годину и коначан Програм рада – програмске активности за 2018. 

годину, те је једногласно усвојена следећа  

                                                                  О  Д  Л  У  К  А 

Усваја се Финансијски план Социјално-економскг савета Града Новог Сада за 2018. годину и 

Програм рада – програмске активности Савета за 2018. годину. 

Финансијски план Савета за 2018. годину и Програм рада – програмске активности Савета за 2018. 

годину, доставити Градској управи за привреду. 

5.Тачка дневног реда - Текућа питања 

Славко Новаковић је у име Удружења занатлија пренео захвалност Савету и Граду на 

благовременом и успешном спровођењу препоруке Градоначелника Града Новог Сада у вези 

бенефицираног закупа пословног простора за старе и уметничке занате, што је у примени већ од почетка 

2018. године. 

Гордана Радовић је изнела да Савет у претходним годинама има добру праксу у раду 

разматрајући Одлуку о Биџету Града Новог Сада, те је поставила питање хоће ли Савет разматрати и 

Буџет Града за 2018. годину. 

Станко Љубичић је одговорио да је због хитности рокова усвајања докумената Савета за 2017. и 

2018. годину на овој седници такав дневни ред и разматран, али да ће се свакако на наредној седници 

разматрати и Одлука о буџету Града Ново Сада за 2018. годину. 

Владимир Гвозденовић је у излагању пренео представницима Града да је део запослених у ЈГСП 

Нови Сад затражио састанак са Градоначелником, али да је Синдикат мишљења да насталу 

проблематику треба и даље решавати путем социјалног дијалога у Савету, пошто је та тема већ 

разматрана на једној од претходних седница Савета. 

 


