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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 24. маја 2019. године је одржана  103. 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 102. седнице Савета 

 

У оквору ове тачке дневног реда секретар Савета Предраг Шалипур је упознао 

чланове Савета о реализованим закључцима са 102. седнице, а Информација је и 

прихваћена. 

 

2. Тачка дневног реда 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива за 

смањење трошкова грејања 

 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина се обратио 

Социјално-економском савету Града Новог Сада са иницијативом да се на седници 

расправи питање умањења трошкова грејања за грађане Новог Сада за месец мај, јер су 

у том периоду због пада температуре и потребе за грејањем грађани који су у систему 

даљинског централног грејања били приморани да користе алтернативне видове 

грејања својих домова. Предложено је да се од стране Скупштине Града Новог Сада 

размотри могућност да пренесе овлашћења на други орган, или да промени одлуку која 

регулише трајање грејне сезоне у смислу флексибилности, како би се избегле сличне 

ситуације, као ове године.  

Послодавци су изнели да је ово питање расправљено на координације, те да је 

добијен одговор од представника Града да ће се за наредну сезону донети нова одлука, 

а да не треба одмах кретати у ремонт система, може се сачекати бар 10 дана и видети 

како се крећу спољне температуре.  

Представник Града је изнео да постоје тенденције да се постојећа норма која се тиче 

грејања стави у неку флексибилнију категорију, односно да се да могућност 

Новосадској топлани да укључи грејање и после истека званичне сезоне грејања. 

Постоји проблем техничке природе, мимо воље свих заинтересованих чинилаца,  јер је 

са система већ било одвојено 5000 подстаница, систем је испражњен и поново 

покретање захтева 5-8 дана. Постоји добра воља да се по овом захтеву изјасни на 

адекватан и позитиван начин. На основу дискусије усвојен је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

Социјално-економски савет Града Новог Сада предлаже Градоначелнику Града 

Новог Сада, Градском већу Града Новог Сад и ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, да 

у склопу својих надлежности размотре могућност умањивања рачуна за грејање за 

месец мај 2019. године грађанима Новог Сада, имајући у виду повећане потребе за овом 
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услугом у наведеном периоду, која због ремонта система грејања није могла бити 

испоручена. 

Закључак је достављен Градоначелнику. 

 

3. Тачка дневног реда 

 Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Верификација 

мантада чланова Савета – представника Синдиката 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је на основу Одлуке Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина констатовао да су за период од 

2019.-2023. године именовани: 

 

- За чланове Савета: 

1. Владимир Гвозденовић, председник Савеза самосталних синдиката Града  

Новог Сада и општина, 

2. Зоран Радосављевић, председник Синдиката запослених у комунално-

стамбеној делатности Града Новог Сада и 

3. Лазар Шкорић, председник Синдиката управе, правосуђа и друштвених 

организација Града Новог Сада и оптшина Јужно-бачког округа; 

 

- За заменике чланова Савета: 

1. Миливоје Војиновић, секретар Градског већа Савеза самосталних синдиката 

Града Новог Сада и општина, 

2. Новак Васић, председник Самосталног синдиката металаца Србије за Град 

Нови Сад и општине и 

3. Лазар Попара, председник Синдиката радника културе Новог Сада. 

 

4. Тачка дневног реда 

Унија послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада – Верификација мандата 

чланова Савета – представника Послодаваца 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је на основу Одлуке Уније 

послодаваца Србије – Послодавци Новог Сада констатовао да су за период 2019-2023. 

године именовани: 

 

- За чланове Савета: 

4. Славко Новаковић, председник Уније послодаваца Србије – Послодавци 

Новог Сада, председник Удружења занатлија Нови Сад, 

5. Гордана Радовић, директор „Дневник Пољопривредник“ ад Нови Сад и  

6. Станко Крстин, власник и директор „Пре-Принт“ доо Нови Сад; 

 

- За заменике чланова Савета: 

4. Мирко Вучинић, председник Пословног удружења Панонтранспорт Нови 

Сад,  

5. Миљана Стојшић-Стојановска, директор Уније послодаваца Војводине, и 

6. Бранислава Ђукић, серетар Уније послодаваца Војводине.  

 


