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

Дана 13. августа 2019. године је одржана 105. 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 104. седнице Савета

У оквору ове тачке дневног реда председавајући Владимир Гвозденовић је
упознао чланове Савета о реализованим закључцима са 104. седнице, а Информација је
и прихваћена.
2. Програмски буџет и Програм рада - програмске активности Савета

за 2020. годину-предлог
У складу са чланом 40. Закона о буџетском систему, којим је уређено
упутство за припрему буџета локалне власти, Градска управа за финансије
1. августа доставила свим градским управама упутство за припрему
буџета Града Новог Сада за 2020. годину. Градска управа за привреду је
доставила Савету упутство 5. августа, а рок за достављање Програмског
буџета, Предлога Програма рада и Финансијског плана Савета је до 15.
августа. Од буџетских корисника се очекује да одговорно и у складу са
својим потребама, као и могућностима укупног буџетског оквира,
делотворно распореде предложени обим средстава по програмима,
односно пројектима, које планирају да реализују. Као смернице за
планирање средстава за кориснике који се сврставају у категорију 46, тј.
економске класификације 465 „остале дотације и трансфери“ могу да се
планирају расходи највише до нивоа планираних средстава за ове намене
у 2019. години. С тим у вези, укупно пројектована средства за програмске
активности Савета за 2020. годину су у истом износу као и за 2019.
годину, са пројекцијама истог износа и за 2021. и 2022. годину. У складу
са тим, Савет је као остали корисник буџетских средстава у обавези да у
склопу Програмског буџета усвоји и достави одређене обрасце и
Oбразложење за текућу потрошњу за 2020. годину. У обрасцима Програм
и Пројекат Савет уноси сврху, основ и опис својих активности, као и циљ
и називе индикатора, који се исказују у броју заузетих ставова (17)
социјалних партнера на седницама Савета. Савет обрасце доставља
Градској управи за привреду у електронском облику и писаном формату,
уз потпис одговорног лица Савета. Уз Програмски буџет Савет усваја и
доставља и Програм рада – програмске активности Савета за 2020. годину
у тексту предлога у ком су наведене теме за разматрање из надлежности
Града и Савета. У складу са напред наведеним усвојен је следећи
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З А К Љ У Ч А К
Усваја се Програмски буџет за 2020. годину и Предлог Програма рада –
програмске активности Социјално-економског савета Града Новог Сада за
2020. годину, који се достављају Градској управи за привреду.

3. Финансијски план Савета за 2020. годину – предлог

Образложен је Финансијски план Савета за 2020. годину, што се тиче
извора прихода, који су искључиво из Буџета Града, као и расхода по
наменама, који се такође доставља Градској управи за привреду у склопу
Програмског буџета за 2020. годину, а затим је усвојен следећи
З А К Љ У Ч А К
Усваја се Предлог Финансијског плана Социјално-економског савета
Града Новог Сада за 2020. годину, који се доставља Градској управи за
привреду.

