СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Број 7.

Сомбор, 18.06.2010. године

62. На основу члана 3. и члана 14. Закона о социјалноекономском савету ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004) Градоначелник
Града Сомбора, Савез самосталних синдиката Града Сомбора, УГС
"Независност"
– Регионално повереништво Сомбор и Унија
послодаваца Србије - Послодавци Града Сомбора, дана 18.06.2010.
године, закључили су
СПОРАЗУМ
о оснивању, делокругу и начину рада
Социјално-економског савета Града Сомбора
Члан 1.
Споразумом о оснивању, делокругу и начину рада
Социјално-економског савета Града Сомбора (даљем тексту:
Споразум) уређује се начин оснивања, циљеви, задаци и садржај
рада, састава и избор чланова, начин рада и одлучивања, као и
услови за рад Социјално-економског савета Града Сомбора (у даљем
тескту: Социјално-економски савет).
Члан 2.
Социјално-економски савет, као заједничко тело,
оснивају: Градоначелник Града Сомбора, Савез самосталних
синдиката Града Сомбора, УГС "Независност" – Регионално
повереништво Сомбор и Унија послодаваца Србије – Послодавци
Сомбора (у даљем тексту: потписници Споразума).
Социјално-економски савет има својство правног лица.
Седиште социјално-економског савета је у Сомбору, Трг
цара Уроша бр. 1.
Члан 3.
Социјално-економски савет у вршењу послова из свог
делокруга користи печат. Печат има облик круга пречника 32 мм.
У унутрашњости круга исписује се текст: "Социјалноекономски савет Града Сомбор".
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним и
латиничним писмом и на мађарском језику.
ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И САДРЖАЈ РАДА
Члан 4.
Социјално-економски савет се оснива у циљу:
- успостављања и развоја социјалног дијалога о питањима
од значаја за остваривање економских и социјалних права човека,
материјалног, социјалног и економског положаја запослених и
послодаваца и услова њиховог живота и рада,
- развоја културе преговарања,
- подстицање мирног решавања колективних радних
спорова,
- развоја демократије и
- издавања часописа, брошура и других публикација из
делокруга свог рада.
Члан 5.
Социјално-економски савет разматра питања:
- развоја и унапређивања колективног преговарања,
- утицаја економске политике и мера за њено спровођење
на социјални развој и стабилност,
- политике запошљавања,
- политике зарада и цена,
- конкуренције продуктивности,
приватизације
и
друга
питања
структурног
прилагођавања,
- заштите радне и животне средине,
- образовања и професионалне обуке,
- здравствене и социјалне заштите и сигурности,
- демографских кретања и
- друга питања од значаја за социјални и економски
положај запослених и послодаваца.
Социјално-економски савет доноси годишњи програм
рада.
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Члан 6.
Социјално-економски савет разматра предлоге Одлука и
других аката из надлежности Градске скупштине од значаја за
социјални и економски положај запослених и послодаваца и о њима
даје мишљење.
Мишљење се доставља Градској управи надлежној за
одређену област која је припремила предлог Одлуке, односно другог
акта.
Градска управа је дужна да у року од 15 дана од дана
достављања мишљења обавести Социјално-економски савет о
својим ставовима.
Ако Градска управа не прихвати мишљење, Социјалноекономски савет може да покрене иницијативу за промене
постојећих или доношење нових одлука и аката пред надлежним
органима.
Члан 7.
Ради разматрања појединих питања из своје надлежности
Социјално-економски савет може формирати стална и повремена
радна тела.
Задатак радних тела је да стручно и одговорно размотре
питања и материјале које им одреди Социјално-економски савет,
председавајући Социјално-економског савета, или која су
предвиђена годишњим програмом рада и да у утврђеном року
доставе Социјално-економском савету своје мишљење.
САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА
Члан 8.
Социјално-економски савет има 9 чланова које именују
потписници Споразума, и то:
Градоначелник Града Сомбора
.... 3 члана
Савез самосталних синдиката Града Сомбора
.... 2 члана
УГС "Независност" - Регионално повереништво Сомбор ....1 члан
Унија послодаваца Србије-Послодавци Сомбора
.... 3 члана
Сваки члан Социјално-економског савета има свог
заменика који га у случају одсутности замењује на седницама.
Сваки потписник Споразума именује своје представнике у
Социјално-економском савету на основу сопствених докумената и
изборних правила.
У току трајања мандата потписник Споразума може
променити своје представнике у Социјално-економском савету.
Чланови Социјално-економског савета именују се на
период од 4 године.
Члан 9.
Члану Социјално-економског савета престаје чланство:
1. Оставком,
2. Истеком рока на који је именован,
3. Ако је осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање 6 месеци,
4. Разрешењем.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 10.
Социјално-економски савет ради на седницама.
Члан 11.
Седнице Социјално-економског савета заказује и води
председавајући.
Социјални економски савет бира преседавајућег из својих
редова на годину дана.
Функцију
председавајућег
наизменично
врше
представници потписника Споразума.
Председавајући Социјално-економског савета заступа
Социјално-економски савет, закључује правне послове, располаже
средствима у име и за рачун Социјално-економског савета и
одговара за законитост закључивања правних послова и располагања
средствима.
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Члан 12.
За доношење Одлука и заузимања ставова потребна је
сагласност свих чланова Социјално-економског савета.
Члан 13.
Рад Социјално-економског савета је јаван.
Социјално-економски савет у свом раду и заузетим
ставовима може да обавештава јавност путем средстава јавног
информисања.
Члан 14.
Социјално-економски савет доноси Пословник о свом
раду, којим ближе утврђује сопствену организацију и начин рада.
Организационе и административно-техничке послове за
потребе Социјално-економског савета обавља Секретар Социјалноекономског савета, кога именује Социјално-економски савет на
период од 4 године.
Члан 15.
Социјално-економски савет Града остварује сарадњу са
Социјално- економским саветом Републике Србије и Социјално'економским саветом АП Војводине и преко њих са појединим
међународним организацијама и институцијама у циљу подизања
нивоа стручног рада и ефикаснијег функционисања.
Члан 16.
Социјално-економски савет Града региструје се код
Министарства надлежна за послове рада.
УСЛОВИ ЗА РАД
Члан 17.
Средства за оснивање и рад Социјално-економског савета
обезбеђују се из буџета Града Сомбора.
Поред средстава из става 1. овог члана, средства за
оснивање и рад Социјално-економског савета обезбеђују се из
донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и
физичких лица и из других извора, у складу са Законом.
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Члан 19.
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од
стране свих потписника Споразума и објављује се у „Службеном
листу Града Сомбора“.
Члан 20.
Измене и допуне Споразума врше се на начин предвиђен
за његово доношење.
Члан 21.
Овај Споразум закључен је у 10 истоветних примерака од
којих сваки потписник Споразума задржава по 2 примерка, а 2
примерка се достављају Министарству надлежном за рад, ради уписа
Социјално-економског савета у Регистар.
РС-АПВ
Град Сомбор
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 55-4/09-II
Дана: 18.06.2010. г.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СОМБОРА
Немања Делић, с.р.
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ
СИНДИКАТА СОМБОРА
Зоран Пурић, с.р.
УГС „НЕЗАВИСНОСТ“
РЕГИОНАЛНО ПОВЕРЕНИШТВО
СОМБОР
Радислав Шакић, с.р.
УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ –
ПОСЛОДАВЦИ ГРАДА СОМБОРА
Томислав Бошњак, с.р.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
На питања која нису регулисана овим Споразумом
примењиваће се одредбе Закона о социјаслно-економском савету
(„Сл. гласник РС“, бр. 125/04).

Р.бр. _____
____ Акта _______
Бр./Стр.
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Издавач: Скупштина града Сомбора
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 84025640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор,
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака -

