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

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 18. јуна 2018. године је одржана  93. седница Социјално-економског савета Града Новог 
Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке: 

1.Тачка дневног реда

Удружење самосталних занатлија Новог Сада – Указивање на извесне нејасноће и
релативно  компликован  поступак  поновног  заснивања  закупа  на  пословном
простору којим управља Град

Зоран  Маленица,  правник  Удружења  самосталних  занатлија  Новог  Сада  је  у
уводном  излагању  упознао  чланове  Савета  са  погледима  да  су  свесни  законских
прописа  који  дефинишу услове  закупа  пословног  простора,  али  да  је  сам  поступак
приликом  склапања  уговора  и  обезбеђивања  пратеће  документације  за  средства
гараниције обиман,  сложен и захтева пуно времена,  као и  да се  чека на сагласност
неколико  градских  органа  и  служби.  Удружење  предлаже  да  се  покуша  изнаћи
могућност  краћег  и  једноставнијег  поступка  за  дугогодишње  закупце,  који  редовно
измирују  своје  обавезе,  која  ће  истовремено  задовољити  обе  стране  у  погледу
сигурности закупаца, као и поштовање законских прописа и сигурне наплате прихода у
буџет Града. 

Вера Зорић је појаснила да су процедуре закључења уговора о закупу прописане
Законом, али се уговор закључује на основу одлуке Градског већа. Уколико је закупац
измирио све обавезе, дужан је да прибави и достави писане доказе о томе, уплати таксу
и  поднесе  захтев  Градској  Управи  за  имовину и  имовинско-правне  послове.  Након
обраде предмета, уговор се доставља Правобранилаштву, које даје своје мишљење на
уговор.  Потом  се  уговор  упућује  Градском већу и  након  достављања  одлуке  Већа,
позива  се  закупац  да  прибави  средства  обезбеђења  у  виду  гаранција  (менице  са
жирантима и слично). Што је цена закупа виша, траже се озбиљније гаранције и том
приликом настаје застој док се оне прибаве.  Градска управа је до сада имала добру
сарадњу са Удружењем занатлија и спремна је за унапређење и побољшање односа,
што већ чини благовременим обавештавањем закупаца 2-3 месеца раније од датума
истека уговора.

Славко  Новаковић  је  у  дискусији  изнео  да  након  три  месеца  од  подношења
захтева није закључио уговор о закупу, иако је вишедеценијски закупац. Предложио је
да Градска управа има флексибилнији приступ у погледу скраћења поступка обнове
уговора,  али  је  такође  истакао  да  прибављање  обимне  документације,  која  прати
закључење уговора, занатлијама причињава напор и тражи пуно времена. Свестан је да
има несавесних закупаца  и  да тада  дуговања  падају на  терет  Града,  али  Удружење
занатлија  неће  подржати  неплатише  закупа  пословног  простора  и  свих  комуналних
трошкова који се односе на локале.  С тога сматра да је  потребно поједноставити и
олакшати процедуре приликом закључења уговора о закупу пословног простора које
издаје Град.
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Станко  Љубичић  је  изнео  да  су  седнице  Градског  већа  у  различитим
интервалима,  али не дужим од 7-8 дана,  што је разуман  и кратак рок за доношење
одлука. Констатовао је да су процедуре стриктно прописане, али да је поступак сада
ефикаснији, што је и била замисао предлагача теме која се разматра.

2.Тачка дневног реда

Информација о реализацији закључака са 92. седнице Савета

Славка Дукић је представила реализацију три закључка који су достављени како
и гласи у самој Информацији.

Милан Ђурић је допунио Инфомацију и упознао чланове Савета да је закључак
који се односи на усагалшавање одлуке о јавном окупљању прослеђен Градској управи
за комуналне послове,  у  чијој  је  надлежности припрема одлуке која ће  процедуром
бити упућена Градском већу и Скупштини на усвајање. 

Затим  је  једногласно  усвојена  Информација  о  реализацији  закључака  са  92.
седнице Савета

3.Тачка дневног реда

Град Нови Сад – Разматрање Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада
за 2017. годину са извештајем ревизора

Раде Јовановић, в.д.  начелник Градске управе за финансије је  у образложењу
изнео да је Завршни рачун Града Новог Сада за 2017. годину припремљен у складу са
законом и подзаконским актима, који уређују поступак и начин припреме, састављања
и  подношења  завршног  рачуна  као  и  његов  садржај,  а  према  члану  79.  Закона  о
буџетском систему он  садржи и извештај  екстерне  ревизије.  Завршни рачун  буџета
Града  Новог  Сада  представља  консолидацију  података  из  годишњих  финансијских
извештаја  25  директних  корисника  буџета  Града  у  којима  су  садржани  подаци  из
књиговодствених  евиденција  ових  корисника  и  подаци  из  завршних  рачуна
индиректних  корисника  из  њихове  надлежности,  а  за  које  су  у  буџетском  смислу
одговорни  (46  месних  заједница,  11  установа  културе,  ПУ  Радосно  детињство  и
Туристичка организација Новог Сада). Првобитно утврђен обим буџета (из свих извора
финасирања) у износу од 23 милијарде и 32 милона, након два ребаланса и свих измена
утврђен је у износу д 25 милијарди и 621 милион динара. Укупни приходи и примања
буџета  Града  у  току  2017.  године  из  свих  извора  финансирања  (без  суфицита)
остварени су у износу од 20 милијарди и 772 милиона динара (98,8%), а највеће учешће
имају  текући  приходи  (од  15,5  до  20,1  милијарду).  У  структури  текућих  прихода
највеће учешће имају порези, који се остварују  од 2012. године између 10,6 и 12,5
милијарди динара годишње. У структури укупног прихода  бележи се пораст прихода
по основу пореза на доходак од 1,94% у односу на 2016. годину што уз чињеницу да је
изменом Закона о  финансирању локалне  самоуправе   Новом Саду смањено  учешће
Града у приходу са 80 на 77%  показује да је  вишегодишњи стални раст прихода у
Буџету  Града Новог Сада  одраз повећања привредних активности у Граду. Укупни
расходи и издаци из буџета у току 2017. године из свих извора финансирања извршени
су у износу од 18 милијарди и 702 милиона динара (72,99%), од чега се 77,1% односи на



текуће  расходе,  21,0% на капиталне издатке,  а  1,9% на отплату главнице и набавку
финансијске  имовине.  Када  се  додају  капиталне  субвенције  и  трансфери  укупна
капитална потрошња је око 31%. Појашњена је укратко структура расхода и издатака,
као и њихова функционална класификација. Укупна средства која се преносе у наредну
годину утврђена су у износу од око 6 милијарди и 673 милиона динара. Део средстава
од 3 милијарде и 622 милиона је већ распоређен у буџету за 2017. годину, а остатак
средстава од 3 милијарде и 27 милона динара распоредиће се ребалансом буџета у овој
години. По мишљењу независне ревизорске куће финансијски извештаји су приказани
истинито  и  објективно  у  складу  са  прописима  Републике  Србије  и  Међународним
стандардима финансијког извештавања. 

Славко Новаковић је изнео у дискусији да је Социјално-економски савет Града
Новог Сада једини локални савет у Србији, који разматра и буџет и извршење буџета,
што је одраз развијеног социјалног дијалога у Новом Саду.

Одлука  о  завршном  рачуну  буџета  Града  Новог  Сада  за  2017.  годину  са
извештајем ревизора је прихваћена као информација.             
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