
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 02. октобра 2019. године је одржана  106. 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 105. седнице Савета

У оквору ове тачке дневног реда секретар Савета Предраг Шалипур је упознао
чланове  Савета  о  реализованим  закључцима  са  105.  седнице,  а  Информација  је  и
прихваћена.

2. Тачка дневног реда
Савез  самосталних  синдиката  Града  Новог  Сада  и  општина  –  Успостављање
социјалног партнерства на локалном нивоу у вези Закона о дуалном образовању

Владимир Гвозденовић је изнео да је Савез самосталних синдиката Града Новог
Сада и општина упутио предлог Социјално-економском савету Града Новог Сада да се
на нивоу Града Новог Сада успостави социјално партнерство у вези примене Закона о
дуалном  образовању.  У  закону  је  посебно  истакнуто  успостављање  социјалног
партнерства на локалном нивоу – укљученост свих заинтересованих страна у процесу
планирања,  реализације  и  праћења  ефеката  дуалног  образовања  кроз  утврђени
институционални оквир. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада сматра да је
потребно  да се  као  репрезентативни партнер  на  нивоу Града Новог Сада укључи  у
наведене  процесе,  нарочито  кроз  едукацију  ученика  у  области  радничких  права  и
безбедности и здравља на раду. Синдикат сматра да је неопходно и преко потребно да
се  кроз  предмете  „Предузетништво“  омогући  стручним  људима  синдиката  да
ученицима пренесу знања и искуства из наведених области. До сада је овакве видове
едукације Синдикат спроводио ванинституционално, па је потребно да се то промени,
како би се ученици упознали са својим правима и обавезама из радног односа, као и са
безбедношћу на раду. 

Срђан Јаковљев, в.д. заменик начелника Градске управе за образовање је изнео,
да је 2017. године донесен сет закона по предлогу Министарства просвете, па и Закон о
дуалном  образовању  који  је  имао  свој  историјат  и  у  претходном  периоду  под
различитим  називима.  Средње стручне  школе  су  оне  које  се  код  нас  баве  дуалним
образовањем  (електротехничка,  машинска,  хемијска,  пољопривредна  школа...)  где
ученици кроз рад могу да стекну потребна знања. У привреди се јавио проблем јер је
превелика одговорност на страни послодаваца да им се на раду појаве ученици. Што се
тиче захтева Синдиката, може да каже да су захтеви тржишта такви да су сва деца која
изађу  из  новосадских  стручних  школа  запослена,  те  да  постоји  огомна  потреба  за
оваквим  кадровима.  Уколико  би  се  требало  некоме  обраћати  по  овом  питању,
Министарство просвете је права адреса. 

Славко Новаковић је изнео да је раније постојала Школа ученика у привреди
која је била добро решење за школовање привреди потребних кадрова, а која не постоји
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већ  35  гофина.  Многи  грађани  се  жале  да  нема  добрих  мајстора.  Преко  Уније
послодаваца је инисистирано да учествују у радној групи за израду Закона о дуалном
образовању,  а  још  увек  немамо  ни  Закон  о  занатству.  На  сајму  запошљавању  су
присутни стално и кад се пита шта се највише тражи, то су занатлије, којих има јако
мало на тржишту. Не треба дозволити да поред 600.000 незапослених у Србији имамо
мањак радне снаге, те је због тога иницирана ова прича. Ученике нико не упознаје који
све занати постоје, те је потребна едукација и у овом делу.

Владимир Гвозденовић је изнео да оно што је Синдикату  сада потртебно је да
знамо  које  су  школе  у  Новом  Саду  у  систему  дуалног  образовања,  да  Управа  за
образовање  упути   допис  директорима  новосадских  школа  да  буду  упознати  са
предлогом Синдиката и омогуће едукацију у том правцу. 

Након расправе Савет је усвојио следећи

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  прихвата  предлог  Савеза
самосталних  синдиката  Града  Новог  Сада  и  општина  за  успостављање  социјалног
партнерства  на локалном нивоу у области дуалног  образовања,  односно укљученост
свих  заинтересованих  страна  у  процесу  планирања,  реализације  и  праћења  ефеката
дуалног образовања.

Социјално-економски савет  Града  Новог  Сада пред Министарством просвете,
Републичким и Покрајинским Социјално-економским саветима покреће иницијативу за
успостављање  институционалног  оквира  који  ће  омогућити  учешће  социјалних
партнера на локалном нивоу у дуалном образовању ученика.

3. Тачка дневног реда
Извештај о раду председавајућег Савета за период,  октобар 2018.-октобар 2019.
године

Владимир  Гвозденовић  је  упознао  чланове  Савета  о  свом  председавању  у
претходном мандату од годину дана, предочио је теме које су размотрене и закључке
који су усвојени.

Затим је усвојен следећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Усваја се Извештај  о раду председавајућег  Савета за период,  октобар 2018. –
октобар 2019. године.

4. Тачка дневног реда
Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.09.2019. године

Јасмина Билокапић је представила деветомесечни Финансијски извештај Савета
уз напомену да постоји обавеза да се Извештај достави Градској управи за привреду.
Укратко је изнела податке о приходима и расходима по намени и укупно утрошеним
финансијским средствима  за  деветомесечни период  ове  године,  након  чега  је  Савет
усвојио следећи:            

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  



Усваја се Финансијски извештај Социјално-економског савета Града Новог Сада
за период 01.01 – 30.09.2019. године. Финансијски извештај доставити Градској управи
за привреду.

5. Тачка дневног реда
Извештај   o  попису  опреме,  ситног  инвентара  и  новчаних  средстава на  дан
30.09.2019. године и Записник o попису

У oбразложењу је Предраг Шалипур,  лице за попис изнео да је обавио попис
опреме,  ситног  инвентара  и  новчаних  средстава  на  дан  30.09.2019.  године,  ради
примопредаје  дужности  председавајућег,  о  чему је  сачињен и  потписан  Записник  и
Извештај, те је у складу са тим усвојен следећи

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 Усваја се Извештај  o  попису и  стању опреме,  ситног  инвентара и новчаних
средстава  Савета  на  дан  30.09.2019.  године,  као  и  Записник  о  попису,  ради
примопредаје дужности председавајућег.

6. Тачка дневног реда
Именовање  председавајућег  и  секретара  Савета  на  период  од  годину  дана,  од
представника  Послодаваца Новог Сада

Владимир  Гвозденовић,  је  образложио  да  07.10.2019.  године  истиче
једногодишњи мандат председавајућег и секретара Савета испред Синдиката, те да је
потребно  у  складу  са  Споразумом  и  Анексом  Споразума  принципом  ротације
социјалних партнера извршити измену, сада испред Послодаваца.

Станко Крстин је изнео предлог да се за председавајућег Савета изабере Славко
Новаковић, а Славко Новаковић је предложио да се за секретара Савета изабере Вељко
Анђелић, испред Послодаваца Новог Сада. 

Затим су једногласно усвојене следеће одлуке:

О   Д   Л   У   К   A
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
O   Д   Л   У   К  A

1. За председавајућег Социјално-економског савета Града Новог Сада, изабран
је                     Славко Новаковић из Новог Сада, председник Удружења
самосталних занатлија Новог Сада, представник Уније послодаваца Србије –
Послодавци Новог Сада.

2. Функцију председавајућег Савета, Славко Новаковић ће вршити у периоду
од 07.10.2019. године до 07.10.2020. године.

3. За  време  вршења  функције  председавајућег  Савета,  Славко  Новаковић  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.
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О  Д  Л  У  К  А
О ИЗБОРУ СЕКТРЕТАРА  СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ

САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

1. За  секретара  Социјално-економског  савета  Града  Новог  Сада,  изабран  је
Вељко Анђелић из Новог Сада, дипломирани правник и секретар Удружења
самосталних занатлија Новог Сада, представник Уније послодаваца Србије
– Послодавци Новог Сада. 

2. Секретар Савета обавља стручно-правне послове у вези припреме седница
Савета и припреме аката за разматрање и реализацију одлука Савета.

3. Функцију  секретара  Савета,  Вељко  Анђелић  ће  вршити  у  периоду  од
07.10.2019. године до 07.10.2020. године.


