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С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Дана 6. јула 2017. године је одржана  85. 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 84. седнице Савета 

2. Информација о усвајању ребаланса буџета Града Новог Сада за 2017. 

годину 

3. Финансијски извештај Савета за период 01.01-30.06.2017. године 

 

1.Тачка дневног реда 

 

 Информација о реализацији закључака са 84. седнице Савета 

одржанe дана 28. jуна 2017. године 

 

Информацију је представила Миљана Стојшић Стојановска: 

 

-Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада – 

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са применом Закона о јавним набавкама 

(одговор поводом закључка Савета са 81. седнице од 27.02.2017. године) 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је усвојио Закључак који је заједно са 

Мишљењем Управе за јавне набавке достављен: Градоначелнику Града Новог Сада, 

Председнику Скупштине Града Новог Сада, Градској управи за грађевинско земљиште и 

инвестиција, Градској управи за саобраћај и путеве и директору ЈКП „Пут“.  

-Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива да 

се поново уведе могућност плаћања рачуна за утрошени испоручени природни гас за 

потрошаче из категорије „домаћинства“ на две или више рата, а почев од предстојеће 

грејне сезоне 2017/18. Године 

Социјално-економски савет Новог Сада је подржао Иницијативу Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина  и упутио Препоруку ДП „Нови Сад - 

Гас“ да размотри увођење могућности плаћања рачуна за утрошени, испоручени природни 

гас за потрошаче из категорије „домаћинства“ на две или више рата, почев од  предстојеће 

грејне сезоне 2017/2018 године. Закључак је достављен ДП „Нови Сад – Гас“-у. 

-Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Пројекат „Улицa старих 

заната“ као предлог манифестације у склопу припреме Новог Сада за Европску 

престоницу културе 2021. Године 

Социјално-економски савет Града Новог Сада је подржао Иницијативу Удружења 

самосталних занатлија Новог Сада да се предлог пројекта „Улица старих заната“ одобри и 

уврсти као стална манифестација Града Новог Сада, а у склопу припреме  Новог Сада за за 

Европску престоницу културе 2021 године, а Иницијатива заједно са закључком је 



достављена: Граду Новом Саду-Градоначелнику, Градском већу за привреду, Градском 

већу за културу и Туристичкој организацији Новог Сада. 

-Разматрање Информације о одржавању Међународне стручне конференције 

предузетница „Бизнис на штиклама“ у Новом Саду, 15.06.2017. године 

Социјално-економски савет Града Новог Сада je похвалио организовање 

Међународне стручне конференције предузетница „Бизнис на штиклама“ која је одржана у 

Новом Саду дана 15. јуна 2017. године и подржао идеју да се седиште Удружења жена 

средњег сталежа  у занатству западног Балкана премести у Нови Сад. Савет је такође 

предложио Унији пословних жена Војводине да изради предлог пројекта „Сајам женског 

предузетништва“ као једну од сајамских манифестација Новосадског сајма. Информација 

заједно са Закључком је достављена: Градоначелнику, Градском већу за привреду, 

Градском већу за културу, ТОНС-у и Удружењу као предлагачу.  

Информација о реализацији закључака са 84. седнице Савета одржанe дана 28. jуна 

2017. године је једногласно усвојена. 

 

2.Тачка дневног реда 

 

 Информација о усвајању ребаланса буџета Града Новог Сада за 2017. Годину  

 

Славко Новаковић је похвалио разматрање поред Буџета Града и Ребаланса Буџета 

на седници Савета. Затим је ребаланс буџета Града Новог Сада за 2017. годину 

представила и образложила Александра Радак: 

Разлог за доношење ребаланса је потреба да се распореди остварен суфицит у 

завршном рачуну за 2016. годину и оствари билансна равнотежа.  

Тренутно укупан буџет Града износи из свих извора финансирања 25,49 милијарди 

динара, тј. градска каса је „богатија“ за 2,33 милијарде динара.  

То је за 10,4% више у односу на првобитан план из децембра 2016 године.  

Велико је учешће повећања трансфера других нивоа власти за Жежељев мост, 

зграду Хитне помоћи, за „Европску престоницу културе“ што представља повећање за 

94,939 милиона динара.  

Пројекат Хитне помоћи добро напредује, са Покрајином је обезбеђено заједничко 

улагање и за комплетно опремање (до марта 2018. се очекује завршетак радова), а 

настављају се радови и на реализацији пројекта Музичко-балетске школе.  Увелико се ради 

на реновирању Петроварадинског подграђа, радови  добро теку и на  Универзитетском 

Кампусу, и наставку  Сентандрејског пута..  

Порез на добит, доходак и капиталне добитке се такође повећао за 59,48 милиона 

динара (као доказ повећања приватног предузетништва).  

 Порез на имовину има увећање за 54 милиона, и од 2014 године повећан је број 

легалних пореских обвезника за 7500. 

Порез на грађевинско земљиште од 2014/15 годину је смањен, за 3. зону чак      50 

%. 

Велико ми је задовољство да истакнем да се Град  није задуживао последњих пет 

година. 

У расходима: 68,9 % расхода чине текући расходи (ту улазе и капиталне субвенције 

јавним предузећима и трансфери осталим нивоима власти за културу, здравство, социјалу)  

и они су повећани за 1,5 милијарду динара и износе 17 милијарди и 476 милиона динара.  



Од субвенција јавнокомуналним предузећима наглашено је да је одвојено додатних 

30 милиона текућих субвенција за ЈП ГСП Нови Сад за набавку горива.  С обзиром да ЈКП 

„Топлана“ позитивно послује, укинуте су јој  субвенције од 60 милиона које ће се 

преусмерити на куповину нових аутобуса у ЈГСП Нови Сад; ЈП-у „Водовод и 

канализација“ је додељено 62 милиона, ЈП-у „Градско Зеленило“ 36 милиона. 

Издаци за праве инвестиције (за изградњу тј. нефинансијску имовину) планирани су 

у износу од 7,5 милијарди динара и чине скоро 30% укупних средстава  тј. увећање је за 

14,6 %, док са  капиталним трансферима и капиталним субвенцијама укупна капитална 

улагања износе 9,787 милиона динара  тј. 38,6 % у укупних расходима и издацима. 

  За издатке за нефинансијску имовину  је раније издвајано од 17 до 27 %, а сада то 

износи 30%, а са капиталним субвенцијама  и капиталним трансферима скоро 40 % 

укупних расхода буџета Града. 

 

Председавајући је похвалио акценат у ребалансу на капитална улагања као и 

остварен резултат на повећању броја пореских обвезника. 

 

Социјално-економски савет града Новог Сада је након дискусије, донео следећи: 

                                                     

                                                           ЗАКЉУЧАК 

 

Социјално-економски савет Новог Сада похваљује и прихвата Информацију 

Града о усвајању ребаланса буџета Града Новог Сада за 2017. годину.  

 

 

 

3. Тачка дневног реда 

 Финансијски извештај Савета за период 01.01-30.06.2017. године 

Јасмина Билокапић је представила Финансијски извештај Савета за период 01.01.-

30.06.2017. године уз образложење да постоји обавеза да се Извештај предаје тромесечно 

Градској управи за привреду.  

Социјално-економски савет града Новог Сада је након дискусије донео следећи  

                                                 ЗАКЉУЧАК 

Усваја се Финансијски извештај Савета за период 01.01-30.06.2017. године. 

Финансијски извештај доставити Градској управи за привреду. 

 

 
 


