На основу члана 14. Закона о социјално-економском савету (Службени
гласник Републике Србије 124/04), а
полазећи од потребе
успостављања демократског и социјалног дијалога у функцији
постизања трајног и стабилног социјалног мира и активног
укључивања свих социјалних партнера у процес одлучивања по
најважнијим питањима економског и социјалног значаја за развој
локалне заједнице, као и превенције и мирног решавања радних и
социјалних конфликата у локалној заједници, социјални партнери у
општини Ариље закључују

С П О Р А З У М
о оснивању, делокругу и начину рада
СоцијалноСоцијално-економског савета
у општини Ариље
Члан 1.
Социјални партнери: Општинско веће Ариље, Опште удружење
предузетника општине Ариље и Савез самосталних синдиката
општине Ариље, формирају Социјално-економски савет општине
Ариље као заједничко трипартитно тело (у даљем тексту: Савет).

Циљеви, задаци и садржај рада
Члан 2.
Савет се оснива ради остваривања следећих заједничких циљева:
- успостављање, подстицање и развој социјалног дијалога између
социјалних партнера и усаглашавања њихових различитих
интереса на локалном нивоу
- размена мишљења и информација и постизање сагласности око
битних социјално-економских питања која спадају у делокруг
локалне заједнице (разматрање кључних развојних докумената
општине који имају утицаја на социјално-економски развој
општине)
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- покретање заједничких иницијатива за промену постојећих и
доношење нових одлука из надлежности локалне самоуправе
- превентивно деловање на решавању свих битних питања из
области рада мирним путем
- праћење стања, уочавање проблема из делокруга рада Сaвета и
давање предлога, мишљења и покретање иницијатива пред
надлежним органима власти за њихово решавање
- заузимање заједничких ставова о појединим питањима на захтев
локалних органа власти и социјалних партнера
- развоја колективног преговарања у оквиру предузећа и установа
у општини Ариље
- остваривања утицаја на креирање законских решења која имају
утицај на социјални и материјални положај запослених,
незапослених, пензионера и младих, пословни амбијент и
функционисање локалне самоуправе
- међусобног информисање о битним питањима из делатности
социјалних партнера
- заштите радне и животне средине.

Састав и избор чланова Савета
Члан 3.
Савет има 9 чланова.
Учесници у раду дају следећи број чланова Савета:
Општинско веће Ариље
- 3
Опште удружење предузетника
- 3
Савез самосталних синдиката
- 3
Чланови Савета морају имати овлашћења од својих организација да
могу активно учествовати у раду и доношењу одлука Савета.
Члан 4.
Сваки социјални партнер бира, односно именује своје представнике у
Савету на основу сопствених докумената и изборних правила.
У току трајања мандата свака организација-чланица може променити
своје представнике у Савету.
Мандат чланова Савета траје четири године.
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Члан 5.
Савет своје функције и задатке остварује на следећи начин:
- кроз седнице Савета
- кроз активност радних тела Савета
- ангажовањем стручњака за питања из области делокруга рада
Савета
- кроз индивидуалне активности чланова Савета на основу
овлашћења Савета.
Члан 6.
Ставови и одлуке Савета се доносе консензусом.
Члан 7.
Рад Савета је јаван.
Савет о свом раду, ставовима и одлукама обавештава јавност путем
саопштења, конференција за новинаре, појединачним иступањем
својих чланова и на друге начине.
Члан 8.
Савет из својих редова бира председавајућег Савета на годину дана.
Председавајући Савета не може два пута узастопно бити из редова
истог учесника.
Председавајући Савета заступа Социјално-економски савет, закључује
правне послове, располаже средствима у име и за рачун Социјалноекономског савета и одговара за законитост правних послова и
располагања средствима.
Члан 9.
Ради успешнијег и ефикаснијег обављања послова из свог делокруга,
Савет може формирати следећа стална или привремена радна тела:
1. За заштиту радних и социјалних права
2. За питања из области законодавства
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

За заштиту животне околине
За безбедност и заштиту здравља на раду
За колективно преговарање
За економска питања
За образовање и запошљавање
За спровођење активности на реализацији кампање ''СТОП!!!
раду на црно''

Савет може, по потреби, формирати и друга стална или привремена
радна тела.
Савет може да позове представнике невладиних и других
организација, тела, комисија,стручњаке или друга заинтересована
правна и физичка лица да учествују у раду радних тела без права
одлучивања.

Члан 10.
У циљу превенције и решавања евентуалних спорних питања између
социјалних партнера Савет формира Арбитражу.
Састав, делокруг и начин рада Арбитраже утврђује се посебним актом.
Арбитража може решавати и све евентуалне колективне радне
спорове на територији општине.
Члан 11.
Савет доноси Пословник о раду којим ближе утврђује сопствену
организацију и начин рада.
Организационе и административно-техничке послове за потребе
локалног Савета обавља административна служба Савеза
самосталних синдиката Ариља уз подршку стручних служби
социјалних партнера.

Услови за рад Савета
Члан 12.
Материјално-техничке и финансијске услове за рад Савета обезбеђују
социјални партнери према својим могућностима, а на основу посебног
договора.
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Поред средстава из става 1.овог члана, средства за оснивање и рад
Савета обезбеђују се из донација, прилога и спонзорства домаћих
правних и физичких лица, и из других извора у складу са законом.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Савет има својство правног лица.
Седиште Савета је у Ариљу, у улици Светог Ахилија 53 (просторије
Савеза самосталних синдиката Ариља).
Савет има печат округлог облика пречника 3 центиметра у коме се
уписује следећи текст:

СОЦИЈАЛНОСОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНА АРИЉЕ
Члан 14.
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране свих
учесника Споразума.

Члан 15.
Измене и допуне Споразума врше се на начин његовог доношења.

Члан 16.
Сви акти Савета на локалном нивоу морају бити у складу са
Споразумом о оснивању, делокругу и начину рада Социјалноекономског Савета Републике Србије и Пословником о раду
Социјално-економског Савета Републике Србије.
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Члан 17.
У року од 15 дана од дана потписивања овог Споразума исти ће бити
достављен Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Владе Републике Србије на регистрацију, а у складу са Правилником о
упису локалних савета у регистар (Службени гласник РС, бр.139/2004).

У Ариљу,

Потписници Споразума:

Дана, 10. 04. 2009.године
Општинско веће Ариље,
Председница
___________________________
/Др. Мирјана Авакумовић/

Опште удружење предузетника
Ариље,
Председник Управног одбора
___________________________
/Вучко Николић/

Савез самосталних синдиката
Ариље,
Председник
__________________________
/Тимотије Сузовић/
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