
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. децембра 2019. године је одржана  109. седница Социјално-економског савета 
Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили 
следеће закључке:

1. Тачка дневног реда
Информација о реализацији закључака са 108. седнице Савета

Након образложења Вељка Анђелића,  једногласно је  усвојена  Информација о
реализацији закључака са 108. седнице Савета.

2. Тачка дневног реда
Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Иницијатива
за забрану рада недељом у трговини, осим у неопходним делатностима

Савез  самосталних  синдиката  Града  Новог  Сада  и  општина   поднео  је
Социјално-економском савету Града Новог Сада Иницијативу за забрану рада недељом
у  трговини,  осим  у  неопходним  делатностима,  на  претходној  108.  седници,  али  је
договорено да до ове седнице послодавци доставе своје мишљење о овој теми.

Послодавци су доставили своје мишљење и мишљење  њиховог чланства, који
подржавају Иницијативу Синдиката. 

Затим су у дискусији учествовали представници Града и изнели да надлежност
овог  Савета  није  иницирање  измена  или  доношења  нових  републичких  закона,  већ
давање  мишљења  на  одлуке  Града.  С  тим  у  вези  су  предложили  да  се  социјални
партнери  Синдикат  и  Послодавци  непосредно  обрате  са  иницијативом  надлежним
државним органима и Републичком Савету.

Представници Синдиката су  изнели да не постоји консензус социјалних партнера
око прихватања Инивијативе, али да су сагаласни са предлогом да се настави у погледу
ангажовања Синдиката и Послодаваца да упуте иницијативе према државним органима
и Републичком Савету, те је једногласно је усвојен следећи

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  размотрио  Иницијативу  за
забрану рада недељом,  осим у  неопходним делатностима,  коју  је  кандидовао  Савез
самосталних синдиката Града Новог Сада и општина. Мишљења је да није надлежан по
овом  питању,  те  предлаже  да  социјални  партнери  Синдикат  и  Послодавци  сами,  у
редовној процедури покрену иницијативу према надлежним републичким органима за
измену закона који регулише ово питање. 

1



Закључак доставити Републичком Савету, Синдикату и Унији послодаваца ради
информисања и предузимања даљих активности.  

3. Тачка дневног реда
Информација о Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину

Представница Града је у образложење буџета изнела да је Одлука усвојена на
седници Скупштине Града, која је одржана 12.12.2019. године. Буџет је утврђен у
висини од 29.13 милијарди динара, што представља увећање од 12,2% у односу на
претходну годину. На приходној страни су доминантни општи приходи које Град
сам инкасира уз учешће од 78%, што износи 22,69 милијарди динара, затим приходи
од продаје нефинансијске имовине 1,31 милијарда динара и приходи од трансфера
других  нивоа  власти  995  милиона  динара.  На  приходној  страни  је  у  односу  на
претходну годину изражено  повећање прихода од  пореза  на  зараде  за  7,6% што
износи 8,2 млрд и пореза на имовину за 12,22% што износи 3,72 млрд. Повећано је
запошљавање  у  Граду  увећањем  броја  новорегистрованих  привредних  субјеката,
услед смањења неопорезивог износа на зараде запослених; порез на имовину је што
се тиче раста прихода од 4,5 до 6,2% већи због већег обухвата пореских обвезника.
Од 2014. године до усвајања буџета број се увећао за око 16.500 нових пореских
обвезника. Планиран буџетски дефицит је математичка операција, јер се из текућих
прихода финансирају текући расходи и капиталне инвестиције, а планираће се из
пренетих  неутрошених  средстава  из  ранијих  година.  Укупни  текући  расходи  и
издаци из средстава буџета,  са средствима буџетске резерве су у износу од 28,96
милијарди  динара.  Укупне  капиталне  инвестиције  укључујући  и  капиталне
субвенције и капиталне трансфере износе 34% буџета. Капиталне субвенције јавним
и јавно-комуналним предузећима су смањене за 10%. Повећана су социјална давања
за  17%.   Први  пут  су  обезбеђена  средства  за  примања  личних  пратилаца  и
персоналних асистената за лица са посебним потребама; а планирана су и средства
за једнократну помоћ од по 5000 динара пензионерима са најнижим пензијама. Град
наставља  набавку  нових  аутобуса  за  ЈГСП  (око  100  возила),  а  обезбеђена  су  и
средста су у висини од 870 милиона динара. За настављање радова на изградњи нове
црпне  станице  за  Централни пречистач  вода обезбеђено  је  466 милиона динара.
Градиће  се  нови  вртићи  у  Адицама,  Ветернику,  Сајлову,  Будисави,  у  Стевана
Христића, а завршава се вртић Орахово. Такође се наставља изградња Дома здравља
у  Адицама,  Музичко-балетске  школе  са  концертном  двораном,  канализације  у
Бегечу, Ветернику, Руменки, Боцкама. Средства су обезбеђена и за атлетске стазе и
путну инфраструктуру. За манифестацију Еворпска престоница културе издвојено је
712,72 милиона  динара  за  капиталне  пројекте  и  програмске  садржаје.  Град  ће  у
2020. години у потпуности финансирати боравак 16,5 хиљада деце у ПУ Радосно
детињство, за чега је обезбеђено 613,86 милиона динара. За мере активне политике
запошљавања  планирано  је  215,86  милиона  динара.  Из  напред  наведеног,  буџет
Града  Новог  Сада  је  развојни.  Такође  је  рестриктиван,  што  се  тиче  планирања
такозваних дискреционих расхода, али и социјално одговоран.



Представници послодаваца су  изнели задовољство што је буџет повећан и да
средства иду тамо где је најбитније. Повећан је број запослених што значи и већи
прилив у биџет,  а забележен је и раст зарада запослених.  Посебно су похвалили
мере активне политике запошљавања у Новом Саду.

Представници Синдиката су изнели позитивно мишљење да се буџет повећао у
односу  на  претходне  године  и  предложили  да  је  потребно  да  Град  субвенције
селективно  усмерава  јавним  предузећима,  која  још  увек  имају  проблема  у
пословању, у односу на она која могу самостално да послују на тржишту.    

Након завршене расправе једногласно је усвојен следећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Социјално-економски  савет  Града  Новог  Сада  је  размотрио  Информацију  о
усвајању Одлуке  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020.  годину и сматра  одговорним
приступ органа власти у Новом Саду приликом доношења буџета, који је развојни и
рестриктиван, али и социјално одговоран. Савет похваљује напоре Града што је буџет
сваке године све већи, као и да се значајно улаже у капитална улагања и социјална
давања, а наставља се и са политиком мера запошљавања и самозапошљавања у Граду,
имајући у виду општи интерес и привреде и грађана Новог Сада.

4. Тачка дневног реда

Разматрање докумената Савета за 2020. годину:

а. Програм рада – програмске активности Савета за 2020. годину - 
коначан

б. Финансијски план Савета за 2020. годину – коначан

Председавајући је образложио да је након усвајања Одлуке о буџету Града за
2020. године, Савет у обавези да усвоји свој коначан Програм рада за 2020.годину и
Финансијски план за 2020. годину.

Затим је једногасно усвојен следећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Социјално-економски савет Града Новог Сада усваја  Програм рада – програмске
активности Савета за 2020. годину  и Финансијски план Савета за 2020. годину, који ће
бити достављени Градској управи за привреду.
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