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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 09. августа 2018. године је одржана  96. седница Социјално-економског савета Града 
Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке:  

 
Тачка дневног реда 

Реализација Одлуке о усвајању Анекса Споразума о оснивању социјално-
економског савета Града Новог Сада 

Јасмина Билокапић је укратко подсетила чланове Савета да је Одлука о усвајању 
Анекса Споразума о оснивању Савета усвојена на 89. седници, одржаној 15.01.2018. 
године и достављена Градоначелнику Града Новог Сада. Анкес Споразума су 
потписали социјални партнери испред Синдиката и Послодаваца те је након тога 
достављен Градоначелнику на потпис. Испред градских служби је постојала дилема у 
вези тумачења прописа везаних за запослено лице у Савету, те је Градска управа за 
привреду  упутила захтеве за достављање мишљења према Министарству за државну 
управу и локалну самоуправу, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и Социјално-екномском савету Републике Србије. Након достављања мишљења 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и његовог разматрања 
на претходној 95. седници, прихваћен је предлог да социјални партнери доставе 
евентуалне додатне предлоге за измену Споразума. До ове седнице нису притигли 
предлози у писаном облику за додатне измене Споразума, а став партнера са претходне 
седнице је да се оконча потписивање Анекса Споразума и од стране Градоначелника, 
како би он ступио на снагу, чиме би се уподобило фактичко стање у вези запосленог 
лица и секретара Савета са Споразумом.  

Станко Љубичић је изнео да се након прибављања и  разматрања мишљења 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дошло до правне 
потврде исправности процедуре везане за измену Споразума Анексом. Цитирао је 
чланове Анекса Споразума, који је потребно проследити Градоначелнику на потпис. 

Славко Новаковић је рекао да је консензусом решен овај проблем, те да се 
оконча процедура потписивања Анекса Споразума и од стране Градоначлника, чиме 
овај Савет служи за пример приликом оснивања и рада осталим саветима у земљи. 

Станко Крстин је изнео да лично пристуствује оснивању нових локалних савета 
у Војводини и целој земљи и да Савет Града Новог Сада служи за пример како их треба 
оснивати и организовати да буду активни. Анексом Споразума је решен проблем 
усклађивања фактичког стања са текстом Споразума. 

Миливоје Војиновић се сложио са дискусијом чланова Савета да се оконча 
поступак потписивања Анекса Споразума и од стране трећег социјалног партнера, тј. 
Градоначелника. 
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Лазар Шкорић је потврдио свој став са претходне седнице да испред Града 
Анекс Споразума потписе и Градоначелник, као што су то учинили и представници 
Синдика и Послодаваца. 

Миљана Стојшић-Стојановска је изнела да се нов Споразум доноси само 
приликом оснивања савета, а да се сва питања која се односе на начин рада локалног 
савета решавају изменом Споразума, тј. Анексом. 

Након завршене дискусије, договорено је да Славка Дукић, секретар Савета 
испред Градске управе за привреду достави усвојен Анекс Споразума о оснивању 
социјално-економског савета Града Новог Сада Градоначелнику Града Новог Сада ради 
потписивања. 

Тачка дневног реда 
Програмски буџет и Програм рада - програмске активности  Савета за 2019. 
годину  

У уводном излагању Јасмина Билокапић је упознала чланове Савета да је од 
Градске управе за привреду пристигло упутство Градске управе за финансије за 
припрему буџета Града за 2019. годину. У складу са тим, Савет је као остали корисник 
буџетских средстава у обавези да у склопу Програмског буџета усвоји и достави 
одређене обрасце и образложење за текућу потрошњу за 2019. годину. У обрасцима 
Програм и Пројекат Савет уноси сврху, основ и опис својим активности, као и циљ и 
називе индикатора, који се исказују у броју заузетих ставова (17) социјалних партнера 
на седницама Савета. Укупно пројектована средства за 2019. годину су у висини од 
6.940.000,00 динара, у истом износу као и за 2018. годину. Уз Програмски буџет Савет 
усваја и доставња и Програм рада – програмске активности Савета за 2019. годину у 
тексту предлога у ком су наведене теме за разматрање из надлежности Града и Савета.  

Станко Љубичић је изнео да Савет испуњава обавезе из упутства благовремено и 
на ажуран и прецизан начин, да Програмски буџет прати и Програм рада са темама за 
разматрање, које је потребно усвојити и доставити. 

Славко Новаковић је у дискусији навео да је Програм рада променљив и да 
Савет може допунити актуелне теме, а да је потребно првенствено разматрати теме 
везане за нацрте одлука органа Града ради заузимања ставова социјалних партнера пре 
упућивања истих у скупштинску процедуру. 

Након дискусије усвоје је следећи  

                                             З    А   К   Љ   У   Ч   А   К 

Усваја се Програмски буџет за 2019. годину и Предлог Програма рада – 
програмске активности Социјално-економског савета Града Новог Сада за 2019. 
годину, који се достављају Градској управи за привреду. 

Тачка дневног реда  
Финансијски план Савета за 2019. годину – предлог 
 

Станко Љубичић је детаљно образложио Финансијски план Савета за 2019. 
годину, што се тиче извора прихода, који су искључиво из Буџета Града, као и расходе 
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по наменама, који се такође доставља Градској управи за привреду у склопу 
Програмског буџета за 2019. годину. 
 

Јасмина Билокапић је појаснила да је у Финансијском плану изостављена 
позиција срестава за набавку опреме, с обзиром да Савет има релативно нову опрему 
која се редовно одржава и одговарајућа је за потребе канцеларијском пословања. На 
позицији Трошкова осталих личних расхода и накнада је повећан износ ради 
планирања средстава за јубиларну награду и отпремнину за одлазак у пензију запослене 
у Савету. 
 

Славко Новаковић је предложио да се следећа примопредаја дужности 
председавајућег пригодно обележи организовањем ручка у угоститељском објекту. 

Након дискусоје усвојен је следећи 

                                             З    А   К   Љ   У   Ч   А   К 

Усваја се Предлог Финансијског плана Социјално-економског савета Града 
Новог Сада за 2019. годину, који се доставља Градској управи за привреду. 
 
 


