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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 26. новембра 2020. године је одржана  117. седница Социјално-економског савета 
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће 
закључке:

Тачка дневног реда
Верификација мандата члана Савета испред Града Новог Сада

З  А  К  Љ У  Ч  А  К

Социјално-економски савет Града Новог Сада, на основу Решења о престанку
дужности и именовању члана Социјално-економског савета Града Новог Сада, број: II-
020-2/2020-8840 од 23.10.2020. године,   Милану Ђурићу,   заменику Градоначелника
Града Новог Сада,  верификује  мандат за члана Социјално-економског савета Града
Новог Сада,  почев од 25. октобра 2020. године. Члану Савета, мандат траје четири
године. 

Тачка дневног реда
Информација о реализацији закључака са 116. седнице Савета

У оквиру ове тачке дневног реда, након што је Јасмина Билокапић информисала
присутне чланове Савета  о реализацији закључака са 116. седнице Савета, једногласно
је усвојена Информација о реализацији закључака са 116. седнице Савета.

Тачка дневног реда
Удружење  самосталних  занатлија  Новог  Сада  –  Иницијатива  за  додатне
активности везано за побољшање услова привређивања

З  А  К  Љ У  Ч  А  К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  прихвaтиo  мишљење
предлагача да се ностоји побољшавати и унапређивати информисаности о мерама које
доноси Град Нови Сад, а које се односе на побољшање услова привређивања у време
отежаних услова изазваних пандемијом коронавируса  и то кроз медијска саопштења.

Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Информација од
Града у вези Закључка Савета о разматрању фактичког стања броја запослених у
ЈКП  „Стан“ у односу на Одлуку  о максималном броју запослених на одређено
време у систему Града Новог Сада за 2017. Годину
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З  А  К  Љ У  Ч  А  К

Како до дана одржавања 117. седнице Социјално-економског савета Града Новог
Сада није достављена тражена Информација по захтеву Савеза самосталних синдиката
Града Новог Сад и општина, ова тачка дневног реда одлаже за наредну седницу Савета.

Тачка дневног реда
Унија  послодаваца  Војводине  –  предлог  за  унапређење  сарадње  привреде  са
Фондом ПИО и РФЗО

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  размотрио  предлоге за
унапређење  сарадње  привреде  са  Фондом  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  и
Фондом  за  здравствствено  осигурање  из  дописа  Уније  послодаваца  Војводине  од
17.11.2020. године, које подржава. Како  њихово решавање није у надлежности Града
Новог  Сада,  Савет  прослеђује  ИНИЦИЈАТИВУ Републичком  социјално-економском
савету,  да се на основу примера добре праксе  Националне службе за запошљавање,
организује  заједнички  састанак  са  представницима  Републичког  фонда  ПИО,
Републичког  фонда  за  здравствено  осигурање,  Пореске  управе  Републике  Србије  и
представницима  Социјално-економског  савета  Града  Новог  Сада,   на  ком  ће  бити
изнети  досадашњи  проблеми  у  пракси  са  предлогом  решавања  истих,  а  по  питању
некомпатибилности  програма  везаних  за  званичне  евиденције  које  воде  и  користе
наведени органи, а који се односе на  остваривање одређених права и обавеза,  ради
скраћења и поједностављења појединих процедура. 

Тачка дневног реда
А. потреба измене и допуне важећег Пословника о раду Социјално-економског
савета Града Новог Сада

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Ради  даљег  несметаног  и  континуираног  рада  Социјално-економског  савета
Града  Новог  Сада,  пре  свега  због  епидемиолошке  ситуације  настале  ширењем
епидемије  заразне  болести  Covid-19  на  територији  Града  Новог  Сада,  потребна  је
измена и допуна важећег Пословника о раду Социјално-економског савета Града Новог
Сада од 03. новембра 2006. године, односно измене Пословника од 21.12.2017. године
и  то  у  смислу  да  се  у  Пословнику  предвиди  могућност  одржавања  телефонске  и
електронске седнице, као и путем интернет конференције (виртуелне-online седнице).


