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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 26. децембра 2016. године је одржана 79. седница Социјално-економског савета 

Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили 

следеће закључке:  

1. Информација о реализацији закључака са 78. седнице Савета 

2. Разматрање Предлога одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину 

3. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Молба за 

решавање проблема запослених и послодаваца у Индустријској зони код 

Каћа услед радова на путу и измене режима саобраћаја 

 

1.Тачка дневног реда 

 

Информација о реализацији закључака са 78. седнице Савета 

Председавајући је поднео  информацију о реализацији закључака са 78. седнице 

Социјално-економског савета Града Новог Сада одржанe дана 28. новембра 2016. године, 

који су достављени предлагачима тема, одговарајућим министарствима и Градоначелнику. 

 

 2. Тачка дневног реда 

 

 Разматрање Предлога одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину 

 

Предлог одлуке о буџету Града  Новог Сада за 2017. годину у најбитнијим елементима је 

представио Станко Љубичић.  

И ове године је дошло до кашњења са буџетском процедуром јер је каснило и Упутство за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину од стране Mинистарства 

финансија што се директно рефлектовало и на доношење локалних буџета.  

Уважене су макроекономске пројекције за 2017. годину (пројектована стопа реалног раста 

БДП од 3% и раста инфлације од 2,8%) као и смернице, оквир, рок и обим средстава који су 

дати Упутством. 

Предложен је буџет у износу 23,032 милијарди динара, што је 93,9 % планираног буџета за 

2016. годину (за 1,5 милијарди мање у односу на 2016.). На приходној страни буџета 

доминирају порески приходи 12,04 млрд динара, затим непорески приходи 3,92 млрд, 

примања од продаје нефинансијске имовине 1,51 млрд динара, затим  донације помоћи и 

трансфери 2,71 млрд динара и примања од задуживања 0,43 млрд динара. 

Највеће учешће у планираном износу пореских прихода имају порез на доходак, добит и 

капиталнe добитке у износу од 7.789,6 милиона динара, затим порез на имовину са 3.483,2 

милиона динара. Учешће пореза на добра и услуге се планира у износу од 559,3 милиона 
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динара, а других пореза  у износу од 206,3 милиона динара. Повећање прихода по основу 

трансфера других нивоа власти је планирано у номиналном износу 1,46 милијарди динара 

због заједничког финансирања капиталних пројеката. 

 

Расходи су планирани на истом нивоу као и приходи и износе 23.032 милион динара. 

Распоред средстава буџета по основним наменама је 69,7% за текуће расходе, 28,4% за 

капиталне расходе и 1,9 % за отплату главнице. 

Према функционалној класификацији, расходи за социјалну заштиту износе 4,92%,за 

опште јавне услуге 16,29 %,за јавни ред и безбедност 0,15%,за економске послове 27,75 %, 

за заштиту животне средине 6,95%, за послове становања и заједнице 17,56 %, за здравство 

0,57%,за рекреацију, спорт, културу и вере 7,61 % и  за образовање 18,21%. 

 

Такође је наглашено да се Град у претходним годинама није задуживао и  да је Буџет Града 

функционисао на реалним приходима. За све делове Града је предвиђен равномеран развој, 

води се рачуна да се послује економично, рационално и ефикасно. Пословање јавних 

предузећа је и даље проблем, она морају пословати са реалним планом пословања. 

Позитиван пример је Новосадска Топлана која више нема дуговања, а два пута у току 2016. 

године извршено је појефтињење грејања, једино у  Новом Саду. 

 

Након дискусије, једногласно је усвојен следећи  

 

З   А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада сматра позитивним и 

одговорним приступ власти у Новом Саду да се пре разматрања Одлуке о буџету 

Града Новог Сада за 2017. годину исти  представи и размотри и на седници 

Социјално-економског савета. 

  

Социјално-економски савет подржава овакав Предлог одлуке о буџету Града 

Новог Сада за 2017. годину уз похвалну констатацију да је буџет развојно оријентисан 

ка равномерном развоју свих делова Града и са очекивањем да ће се прихватити 

проглашење Деценије предузетништва што би такође пружило могућност за бржи 

развој Града.  

Такође Савет предлаже да је потребно све евентуалне даље недоумице, које се 

могу појавити приликом реализације Буџета,  решавати кроз социјални дијалог. 

 

3. Трећа тачка дневног реда 

 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Молба за 

решавање проблема запослених и послодаваца у Индустријској зони код Каћа 

услед радова на путу и измене режима саобраћаја 

 

Уводничар по овој тачки дневог реда ипред Синдиката је био Новак Васић,  који је 

нагласио да наведени проблем траје већ пет година и да са дирекцијом ЈП Путеви Србије 

не могу да постигну споразум. На жалост, запослени који раде у овој Индустријској зони 
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принуђени су да пешаче по неасфалтираном путу више од 2 км од аутобуске станице у 

Каћу до Индустријске зоне или да иду преко Новог Сада што значајно повећава трошкове 

доласка и одласка са рада. 

Предлог је да, с обзиром да је завршена  деоница од више од 500 метара - да ЈП Путеви 

Србије помере блокаду за 500 метара и адекватно томе регулишу саобраћај на тој деоници.  

Након дискусије, чланови Социјално-економског савета су једногласно усвојили следећи: 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада упућује молбу према Граду 

Новом Саду - Кабинету Градоначелника, да се реагује према ЈП Путеви Србије, ради 

решавања проблема грађана – послодаваца и запослених у правцу несметаног 

обављања њихове делатности на простору Индустријске зоне код Каћа. 

О покренутој иницијативи обавестити и Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 

 

Након завршене седнице, Председавајући је честитао члановима предстојеће Новогодишње 

празнике са жељом да се у наредној години уз новосадски пример, оснују и реоснују и 

други локални социјално-економски савети.  

Такође се разговарало о  могућности да се Социјални-економски савет укључи у 

подстицање оснивања других локалних Социјално-економских савета као и о могућности 

да се утврде финансијска средства за те и друге намене за развој социјалног дијалога.  

Члановима су додељени новогодишњи календари у складу са одлуком са претходне 

седнице. 

 


