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

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

Дана 16. јануара 2019. године је одржана  100. седница Социјално-економског савета  
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили  
следеће закључке: 
 
Информација о реализацији закључака са 99. седнице Савета 
 

У оквору ове тачке дневног реда секретар Савета Предраг Шалипур је упознао 
чланове Савета о реализованим закључцима са 99. седнице, а Информација је и 
прихваћена. 

 
Тачка дневног реда 

 
Информација о Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину 

Информацију о овој тачки дневног реда дала је Александра Радак. Одлука је 
усвојена на седници Скупштине града која је одржана 27.12.2018. године. Буџет је 
утврђен у висини од 25.963.400 динара. На приходној страни су доминантни приходи 
које град сам инкасира уз учешће од 78%, затим приходи од продаје финансијске 
имовине и приходи од трансфера других нивоа власти. На приходној страни је 
изражено повећање прихиода од пореза на зараде и пореза на имовину (повећање 
запошљавање и минималне цене рада, сузбијање сиве зоне – повећање пореских 
обвезника за 3853). Планиран је буџетски дефицит у износу од 3,11 милијарде динара. 
Смањени су дискрециони трошкови (специјализоване услуге, субвенције ЈКП и ЈП, 
накнаде штете од уједа, ломова и сл). Буџет је рестриктиван, али не на уштрб 
социјалних (20,6% увећање – мере пронаталитетне и популационе политике), спортских 
(Омладинска престоница младих) и културних давања (Европска престоница културе). 
Средства буџета су усмерена на капиталне расходе у износу од 22,5%, а кад се томе 
додају и капиталне инвестиције и капитални трансфери које се дају установама 
образовања и културе, као и ЈП и ЈП долази се до цифре од 31,5% укупног буџета. 
 Зоран Радосављевић је изнео да му је драго да се буџет повећао у односу на 
претходне године, те упитао представнике Града да ли прате, као оснивачи, приходе 
ЈКП и ЈП? Проблем је у томе што поједини директори, уместо да приказују стварне 
приходе, и средства уплаћују у буџет Града, троше средства за ствари које им нису 
потребне. Препоручује да Град треба да користи ту могућност, као што се свакодневно 
контролише буџет, то ради и са ЈКП и ЈП. Александра Радак је одговорила да Град не 
прати прилив средстава, него су ЈКП и ЈП дужни да поднесу захтев за капиталне или 
текуће субвенције и да их оправдају. Надлежна управа за комуналне послове је дужна 
да то прати. Такође, буџетска инспекција контролише утрошак средстава, на сваке 2-3 
године исто предузеће. 
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 Славко Новаковић је изнео да му је драго што је буџет повећан и да средства иду 
тамо где треба. Драго му је да је више запослених који уплаћују више средстава у 
буџет, као и да су плате веће. Проблем ће бити кога запослити у скорије време. 
Послодавци захтевају да порези и доприноси на плате не буду 63-67% , него да се то 
смањи на једна нормалан износ, бар 50%. Иако изгледа да ће пасти приходи буџета, то 
ће довести до искорењивања сиве економије и повећање прихода (нпр. случај у 
Македонији). Самим тим ће и плате бити веће и људи ће остајати у земљи.  
 Владимир Гвозденовић је изнео да поздравља повећање буџета, нарочито корз 
повећање прихода од пореза на зараде. Раније се водило рачуна само о кванититету, да 
буде више запослених, а сад је време да се води рачуна и о повећању зарада, да би људи 
остајали да раде. Треба радити да се фаворизују они људи који плаћају порез, плаћају 
редовно зараде, што је стављено у плани и програм рада. Позива све присутне да се 
нађе неко решење да се ти људи издвоје што је свима у интересу. 
 Након завршетка расправе Информација је прихваћена. 
 
Тачка дневног реда 
 
Разматрање докумената Савета за 2018. годину:  

a. Извештај о раду Савета за 2018. годину 
б. Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.12.2018. године 
в. Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, новчаних средстава и 

обавеза на   дан 31.12.2018. године и Записник о попису опреме, ситног инвентара, 
новчаних средстава и обавеза на дан 31.12.2018. године 

 

На основу размотрених тема из Програма рада и усвојених закључака на 
седницама Савета, сачињен Извештај о раду за 2018. годину. Финансијски извештај 
Савета за 2018. годину је сачињен на основу књиговодствене евиденције прокњижених 
прихода и расхода и стања неутрошених новчаних средстава и обавеза. Именовано 
лице за попис је обавило попис 11.01.2019. године, o чему је сачињен и потписан 
Извештај и Записник.  

Након тога једногласно је усвојена следећа 

О  Д  Л  У  К  А 

Усвајају се документа Социјално-економског савета Града Новог Сада за 2018. 
годину: 

- Извештај о раду Савета за 2018. годину;  
- Финансијски извештај Савета за период 01.01-31.12.2018. године;  
- Извештај  o попису опреме, ситног инвентара, новчаних средстава и 

обавеза на дан 31.12.2018. године и Записник о попису опреме, ситног 
инвентара, новчаних средстава и обавеза на дан 31.12.2018. године. 

Извештај о раду Савета за 2018. годину и Финансијски извештај Савета за  
период 01.01-31.12.2018. године доставити Градској управи за привреду. 
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Разматрање докумената Савета за 2019. годину:  
а. Програм рада – програмске активности Савета за 2019. годину-коначан 
б. Финансијски план Савета за 2019. годину-коначан 

 
У образложењу је Јасмина Билокапић изнела да је након усвајања Одлуке о 

буџету Града Новог Сада за 2018. годину, Савет у обавези да усвоји коначан Програм 
рада и Финансијски план за 2018. годину. Председавајући је изнео да је ово неопходно 
ради повлачења средстава за реализацију активности Савета у овој години, након чега 
је једногласно усвојена следећа  

О  Д  Л  У  К  А 

Усваја се Програм рада – програмске активности Савета за 2019. годину. 
Усваја се Финансијски план Социјално-економскг савета Града Новог Сада за 
2018. годину. 
Програм рада – програмске активности Савета за 2019. годину и Финансијски 
план Савета за 2018. годину доставити Градској управи за привреду. 
 

 


