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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 21. октобра 2020. године је одржана  116. седница Социјално-економског савета 
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили 
следеће закључке:

1. Тачка дневног реда

Верификација мандата члана Савета испред Града Новог Сада

У оквиру ове тачке дневног реда, Славко Новаковић је изнео да је пристигло
Решење Градоначелника Града Новог Сада о именовању Станка Љубичића за члана
Савета, те је на основу изнетог усвојен следећи

З  А  К  Љ У  Ч  А  К

Социјално-економски савет Града Новог Сада на основу Решења о именовању
члану  Социјално-економског  савета  Града  Новог  Сада  број:  II-020-2/2020-8552  од
15.10.2020. године,  констатује верификацију мандата за члана Савета:

Станко Љубичић, помоћник Градоначелника Града Новог Сада.
Члану Савета мандат траје у периоду од четири године.

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

Славко  Новаковић,  је  образложио  да  је  истекао  мандат  претходном
председавајућем и секретару Савета испред Послодаваца у трајању од годину дана, те
да  је  потребно  у  складу са  Споразумом  и Анексом Споразума  принципом ротације
социјалних партнера извршити измену, сада испред Града.

Александра  Радак је  изнела  предлог  да  се  за  председавајућег  Савета  изабере
Станко Љубичић, а  за секретара Савета изабере Владица Вуковић, испред Града Новог
Сада. 

Затим су једногласно усвојене следеће Одлуке:

1. За председавајућег Социјално-економског савета Града Новог Сада, изабран
је  Станко  Љубичић из  Новог  Сада,  дипломирани  правник,  помоћник
Градоначелника Града Новог Сада, представник Града Новог Сада, на период
од годину дана.

2. За  секретара  Социјално-економског  савета  Града  Новог  Сада,  изабрана  је
Владица  Вуковић из  Новог  Сада,  дипломирани  правник,  извршилац  за
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нормативно-правне  и  управне  послове  у  Градској  управи  за  привреду,
представник  Града Новог Сада, на период од годину дана.

3. Тачка дневног реда
     Информација о реализацији закључака са 115. седнице Савета

Образложење о Информацији је  дао Вељко Анђелић.  Затим је  једногласно  је
усвојена Информација о реализацији закључака са 115. седнице Савета.

4. Тачка дневног реда
     Teкућа питања 

Станко Љубичић се захвалио на поверењу члановима Савета приликом избора за
председавајућег и изнео да су чланови равноправни у раду и одлучивању на седницама
Савета, те да на опште задовољство очекује и у будућности добру сарадњу и успешан
рад  Савета.  Напоменуо  је  да  се  настави  са  предлагањем  тема  за  расправу  из
надлежности  Града  и  Савета,  те  да  очекује  коструктивну  расправу  ради  доношења
закључака консензусом свих чланова. 


