РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Грађански водич кроз буџет
Града Новог Сада за 2019. годину

Пoштoвaни грађани,
Пред вама је Грaђaнски вoдич крoз буџeт Града
Новог Сада, који вам са задовољством
представљамо, у оквиру иницијативе за веће
укључивање јавности у буџетски процес, као
основе за развој партиципативног буџетирања и
једног
од
темељних
принципа
доброг
управљања локалном заједницом.
У жељи да вас боље упознамо са начинима
финансирања локалних самоуправа, као и са
начинима трошења новца из буџета Града, настојали смо да процес буџетирања учинимо
транспарентнијим и приступачнијим, а да истовремено истакнемо важност вашег учешћа
при креирању буџета, односно дефинисању приоритетних пројеката који ће бити
финансирани из буџета.
Циљ овог документа је да допринесе унапређењу и бољем разумевању буџетског
процеса, као и да омогући бољи увид у постављене циљеве и планове за прикупљање и
расподелу, односно трошење буџетских средстава.
Буџет јединице локалне власти јесте правни документ који утврђује план прихода,
примања, расхода и издатака за једну календарску годину, али је буџет и много више од
тога, јер представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни
инструмент за реализацију пројеката од јавног значаја и остваривање стратешких и
других циљева који су садржани у развојним и другим планским документима.
С обзиром на сложеност, али и значај Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину,
која је по својој форми и садржају веома обимна и тешка за разумевање (због
специфичних појмова и класификација које садржи), сачињен је и Грађански буџет, као
својеврстан водич за грађане кроз донети буџет, који представља сажет и јасан приказ
ове одлуке.
Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, увeрeни смo дa ћe
Грaђaнски вoдич крoз буџeт Града Новог Сада за 2019. годину, који садржи опште податке
о буџету Града, као и информације о буџетским приходима, расходима, изворима
финансирања, буџетским корисницима и другим за буџет релевантним подацима,
дoпринeти бољем рaзумeвaњу текста буџeта, кao и oдлукa кojимa смo сe вoдили
приликoм сaстaвљaњa буџeтa.
Очекујући да ће ова транспарентнија форма буџета учинити Одлуку о буџету Града Новог
Сада за 2019. годину приступачнијом и разумљивијом, очекујемо да се у наредним
годинама повећа интересовање и учешће наших грађана у дефинисању буџетских
приоритета и планирању развоја нашег Града, што би у крајњем исходу, допринело још
бoљeм упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa у Новом Саду.
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, објављена је на званичној интернет
страници Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/budzeti/ и у "Службеном
листу Града Новог Сада", број 58/18.
Градоначелник Новог Сада
Милош Вучевић
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Тумачење коришћених појмова у Одлуци о буџету и у
овом водичу
БУЏЕТ - према Закону о буџетском систему, свеобухватан план прихода и примања и

план расхода и издатака, који се доноси за период од једне фискалне године и важи
за годину за коју је донет.
ФИСКАЛНА ГОДИНА – период од дванаест месеци, од 1. јануара до 31. децембра

календарске године.
РЕБАЛАНС БУЏЕТА – промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године,

којом се мења, односно допуњује буџет.
ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – транспарентан приказ буџета државе или јединице локалне

власти, који на једноставан (лако разумљив) начин објашњава на који начин и у које
сврхе се користе буџетска средства, како би се извршиле обавезе буџета и
задовољиле потребе становништва. Приказивање најважнијих буџетских информација
од интереса за грађане на овај начин има за циљ не само да информише грађане
већ и да их и заинтересује да учествују у процесу планирања и расподеле буџетских
средстава и да прате како се буџет реализује.
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ – позитивна / негативна разлика између укупног

износа прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног
износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
ПРИНЦИП ЈЕДИНСТВЕНЕ БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ – један од принципа, законом

утврђених, који се морају поштовати приликом припреме и извршења буџета, сагласно
којем се приходи и примања и расходи и издаци исказују у буџету у складу са
прописаним системом јединствене буџетске класификације.
СИСТЕМ ЈЕДИНСТВЕНЕ БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ – Законом одређен систем на

основу којег се припрема и извршава буџет, а који чине стандардни класификациони
оквир и Контни план за буџетски систем, који се користе у сврху припреме буџета и
финансијских планова, финансијског извештавања и вођења свих евиденција у
извршењу буџета и финансијских планова код корисника буџетских средстава.
БУЏЕТСКА КЛАСИФИКАЦИЈА – обухвата програмску класификацију, организациону

класификацију, функционалну класификацију, економску класификацију прихода и
примања, економску класификацију расхода и издатака и класификацију према
изворима финансирања.
СТАНДАРДНИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ОКВИР ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – сачињавају:

програмска, организациона и функционална класификација и класификација према
изворима финансирања.
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – обухвата економску класификацију прихода и

примања, односно расхода и издатака.
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА – исказује приходе и примања

на основу прописа (закона или другог акта заснованог на закону) или уговора који
одређују изворе, односно врсте прихода и примања.
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ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА – исказује расходе и издатке

према економској намени, као појединачна добра и услуге и извршена трансферна
плаћања.
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА – исказује приходе и примања

према основу њиховог остварења и повезује изворе финансирања (на страни
прихода) са конкретним расходима и издацима.
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА – исказује расходе и

издатке по функцијама, односно функционалној намени за одређену област,
независно од субјекта (организације) који ту функцију спроводи те обезбеђује преглед
трошења средстава према класификацији државних функција, у складу са препоруком
Организације уједињених нација.
– исказује класификацију програма корисника
буџетских средстава, односно разврстава расходе и издатке према програмима које
корисници реализују.
ПРОГРАМСКА

КЛАСИФИКАЦИЈА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА – везује се за програмску класификацију, а у смислу Закона

о буџетском систему, чине је програми, као највиша програмска категорија и
програмске активности и пројекти, као ниже програмске категорије, према којима се
групишу (класификују) расходи и издаци, при чему се сваки програм састоји од
независних, али међусобно повезаних компоненти (програмске активности и/или
пројекти).
ПРОГРАМ – скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са

својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима; утврђује се и
спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски
ограничен.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – текућа и континуирана делатност корисника буџетских

средстава, која није временски ограничена. Спровођењем програмске активности се
постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се на основу
уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део
програма.
ПРОЈЕКАТ – временски ограничен пословни подухват корисника буџетских средстава

чијим спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно програма.
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА – исказује расходе и издатке, односно расподелу

планираних средстава по корисницима буџетских средстава те се користи за
идентификацију и груписање буџетских корисника, са расподелом апропријација
између корисника.
АПРОПРИЈАЦИЈА – износ одобрених средстава у буџету, којим се финансијски

исказује одлуком о буџету локалне власти дато овлашћење (одобрење) надлежном
извршном органу локалне власти за трошење јавних средстава до одређеног износа и
за одређене намене за буџетску годину.
ПОЗИЦИЈА БУЏЕТА – нумеричка ознака места у редоследу расхода и издатака у

посебном делу одлуке о буџету.
ЈАВНА СРЕДСТВА – средства на располагању и под контролом Републике Србије,

локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање.
4

КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА – корисници буџетских средстава, корисници

средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана
од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од
стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно
локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства
чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и
јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.
КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА – директни и индиректни корисници буџетских

средстава Републике Србије, односно локалне власти, то јест: органи и организације
Републике Србије и органи и службе локалне власти, као и правосудни органи, месне
заједнице и установе које је основала Република Србија, односно локална власт.
КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ –

организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање) и корисници средстава Републичког фонда за здравствено
осигурање (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија,
односно локална власт).
ЈАВНИ СЕКТОР – део националне економије који обухвата општи ниво државе, као и

нефинансијска предузећа под контролом државе (јавна предузећа) која се примарно
баве комерцијалним активностима.
ЈАВНЕ УСЛУГЕ – све услуге које су корисници јавних средстава у складу са законом

обавезни да пружају правним и физичким лицима.
ЈАВНА ДОБРА – природна богатства чије је коришћење уређено посебним законом,

као и добра која су посебним законом утврђена као добра од општег интреса и добра
у општој употреби.
ЈАВНИ ПРИХОДИ – сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника,

правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и
сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава и средстава
организација за обавезно социјално осигурање.
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ – врста јавних прихода које држава прикупља обавезним

плаћањима пореских обвезника, без обавезе извршења специјалне услуге заузврат.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ – врста јавних прихода који се наплаћују правним или

физичким лицима за коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне
услуге (таксе), због кршења уговорених или законских одредби (пенали и казне), као и
приходи који се остваре употребом јавних средстава.
ЈАВНИ РАСХОДИ – расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без

директне и непосредне надокнаде.
ПРИМАЊА – средства која се остварују продајом нефинансијске и финансијске

имовине и задуживањем.
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НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА – некретнине (зграде и грађевински објекти), машине и

опрема, нематеријална имовина (компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела,
патенти, лиценце, ауторска права), култивисана имовина (вишегодишњи засади и
стока), драгоцености, природна имовина (земљиште, рудна богатства, шуме, воде)
и залихе (робне резерве, залихе производње и залихе робе).
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА – новчана средства, потраживања, акције и удели у

капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица.
ЗАДУЖИВАЊЕ – уговарање кредита, односно издавање хартија од вредности, у

складу са посебним законом.
ИЗДАЦИ – издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату

главнице, односно утрошак средстава за реализацију капиталних пројеката стицања
грађевинских објеката, земљишта и опреме, укључујући и капитално одржавање
постојећих објеката, као и одлив средстава по основу отплате кредита (примљених
зајмова од домаћих и страних кредитора) и финансијских улагања у хартије од
вредности и учешћа у капиталу правних лица (акције и удели).
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ – пројекти набавке, изградње и капиталног одржавања зграда

и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно
локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта,
обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у
опрему, машине и другу нефинансијску имовину, којима се повећава вредност
нефинансијске имовине, а у функцији су јавног интереса.
– представља увођење принципа родне
равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и
реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
РОДНО

ОДГОВОРНО

БУЏЕТИРАЊЕ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ – акт којим скупштина

локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и
примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти
(буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања.
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О буџету
Буџет је, по својој суштини, план којим се процењује колико ће се средстава прикупити
од грађана и привреде у току једне године и како ће се, у току те исте године, та
средства трошити.
Процена средстава у буџету и јавне потрошње у години за коју се буџет доноси треба
да финансијски "подржава" планове развоја и обезбеди задовољење потреба грађана
за јавним услугама.
Срeдствa плaнирaнa у буџeту прeдстaвљajу прaвo нa трoшeњe, кoje кoрисник
буџeтских срeдстaвa мoжe да користи, укoликo сe oствaри дoвoљaн изнoс буџетских
средстава.
Буџетска средства представљају део јавних средстава који се користи за
финансирање функција буџетских корисника, за извршавање њихових задатака и
остале обавезе буџета.
Корисници буџетских средстава (који, сагласно Закону о буџетском систему, могу да
буду директни и индиректни) јесу органи, организације и други субјекти јавног сектора
(осим јавних предузећа) који се финансирају из буџета Републике, односно локалне
власти.
Директни корисници буџетских средстава су органи и организације Републике Србије,
односно органи и службе локалне власти.
Индиректни корисници буџетских средстава јесу: правосудни органи, месне заједнице
и установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима
оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена
права у погледу управљања и финансирања.
Свaки буџeтски кoрисник je oдгoвoрaн зa трoшeњe буџeтoм дoдeљeних срeдстaвa у
пoглeду зaкoнитoсти и сврсисхoднoсти.
Буџетски корисници могу да стварају обавезе и користе средства само за намене и до
висине расположивих средстава утврђених буџетом.
Средствима из буџета граде се путеви, школе, вртићи и други инфраструктурни
објекти и обезбеђује се функционисање свих јавних служби и институција које оснива
држава или локална самоуправа.
Висина средстава која се улажу у поједине области одражава приоритете и правце
развоја које су одредили носиоци власти, с обзиром на констатацију (из дефиниције
буџета изведену) да је буџет одраз политике државе, односно локалне власти.
Буџет локалне власти припрема локални орган управе надлежан за финансије, у
сарадњи са другим локалним органима, односно другим корисницима буџета, према
утврђеној процедури која је дефинисана Законом о буџетском систему.
Буџет усваја скупштина, доношењем акта о буџету (закона, односно одлуке).
Након усвајања буџета, односно доношења акта о буџету, план утврђен буџетом
постаје обавезујући за све кориснике те средства могу да се троше искључиво у
оквирима усвојеног буџета.
Уколико планирани приходи и примања и/или планирани расходи и издаци не
одговарају потребама државе, односно локалне самоуправе, буџет може да се мења
током године. Промена буџета се назива ребаланс буџета и доноси се по истој
процедури као и буџет.
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Када се заврши буџетска година, сачињава се годишњи извештај о извршењу буџета.
Тај извештај се назива завршни рачун буџета и усваја га скупштина, доношењем акта
о завршном рачуну буџета.
Завршни рачун буџета показује колико је држава, односно локална самоуправа заиста
прикупила средстава и за које је намене прикупљена средства утрошила.

Процес припреме буџета
Процес припреме буџета (процес буџетирања) је уређен процес, са унапред познатим
одговорностима учесника у овом процесу и редоследом, то јест успостављеним
временским распоредом активности јер се припрема и доношење буџета врши према
утврђеном буџетском календару.

За буџете локалне власти овај процес започиње 5. јула текуће године, када
министар финансија достави локалној власти упутство за припрему одлуке о буџету за
наредну буџетску годину. У складу са овим упутством, локални орган управе надлежан
за финансије сачињава упутство за припрему нацрта буџета локалне власти и
доставља га до 1. августа текуће године директним корисницима средстава буџета
локалне власти, који су обавезни да до 1. септембра исте године сачине свој предлог
финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године и доставе га
локалном органу управе надлежном за финансије, како би припрема буџета на овом
нивоу власти могла да се настави по прописаној процедури (у складу са утврђеним
календаром буџета локалне власти) и да би сви прописани рокови за извршење
осталих обавеза у поступку припреме и доношења буџета јединица локалне власти
у потпуности били испоштовани: 15. октобар - за доставу нацрта одлуке о буџету
надлежном извршном органу локалне власти; 1. новембар - за доставу предлога
одлуке о буџету скупштини локалне власти; 20. децембар - за доношење одлуке
о буџету локалне власти од стране скупштине и 25. децембар - за доставу одлуке
о буџету локалне власти надлежном министру.
Ако је буџет непосредан производ процеса буџетирања, крајњи исход овог процеса је
доношење одлуке о буџету.

Одлука о буџету
Одлука о буџету је одлука којом се за одређену годину процењују приходи и примања
и утврђују расходи и издаци, а доноси је скупштина локалне власти, пошто надлежни
извршни орган локалне власти утврди предлог одлуке о буџету локалне власти
и достави га скупштини локалне власти на усвајање, у року утврђеном буџетским
календаром.
Сагласно Закону о буџетском систему (којим је уређена припрема буџета и
финансијских планова, а у оквиру тога и садржај буџета), одлука о буџету састоји се из
општег дела, посебног дела и образложења.
Поред обавезног општег и посебног дела, одлука о буџету садржи и такозвани
нормативни део, са одредбама о извршењу те одлуке, којима се ближе уређује начин
извршавања буџета, овлашћења и обавезе како надлежних органа тако и корисника
буџета.
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У општем делу буџета даје се приказ укупних средстава буџета која се планирају за
годину за коју се буџет доноси и у тој години очекују, а која су приказана на приходној
и расходној страни буџета, у истом (једнаком) износу (због начела равнотеже буџета),
као планирани приходи и примања и расходи и издаци. План на приходној страни
буџета говори колико локална власт планира да прикупи новца и из којих извора,
док планирани расходи и издаци говоре на шта локална власт намерава да потроши
прикупљени новац.
Општи део, поред тога, садржи и информацију о планираном буџетском резултату
(буџетском суфициту или буџетском дефициту) и начину његовог распоређивања или
финансирања, то јест расподеле или покривања.
У општем делу посебно се исказује и преглед очекиваних средстава из финансијске
помоћи Европске уније, у оквиру планираних прихода, а затим и преглед планираних
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године,
као и одредбе којима су утврђена средства обавезних резерви (сталне и текуће
буџетске резерве), које се користе у складу са законом, за отклањање последица
ванредних околности и за непланиране или недовољно планиране сврхе у буџету.
У посебном делу буџета приказују се само буџетски расходи и издаци, односно даје
се распоред планираних средстава и то по корисницима, њиховим програмима и
ближим наменама средстава.
С обзиром на законску одредбу да се буџет припрема и извршава на основу система
јединствене буџетске класификације, који је у буџетски систем уведен у циљу
сагледавања свих аспеката потрошње (врсте трошка, места настанка трошка, ближе
намене), прописана класификација, која подразумева: економску класификацију
прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону,
функционалну и програмску класификацију расхода и издатака и класификацију
према изворима финансирања, примењује се у општем и посебном делу буџета
за разврставање планираних средстава.
У Општем делу буџета планирана средства на приходној страни буџета исказују се
према економској класификацији и изворима финансирања (које су уређене
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем), а на расходној страни, поред ових класификација, примењују се још и
функционална и програмска класификација планираних средстава.
Економска класификација на приходној страни подразумева разврставање
средстава према врсти прихода, односно примања (сагласно Закону о буџетском
систему), коришћењем прописаних категорија, односно група у оквиру класе прихода и
класа примања.
Економска класификација прихода, односно примања се у буџету исказује на трећем
нивоу (као троцифрена шифра) за ознаку група прихода и примања у оквиру
утврђених категорија прихода и примања (означених двоцифреном шифром), које
припадају класама прихода и примања, означеним шифрама 7, 8 и 9, док се у оквиру
класе 3 исказује нераспоређени вишак прихода из ранијих година.
Применом ове класификације, врши се подела укупних буџетских средстава на
пореске и друге (непореске) приходе, трансферна средства и донације, као и примања
од продаје финансијске и нефинансијске имовине, у оквиру којих се исказују
припадајуће групе прихода, односно примања.
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У оквиру класе 7 – Текући приходи приказују се следеће категорије:
Приходи од пореза (категорија 71) који обухватају групе прихода: порез на доходак,
добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и друге порезе;
Донације, помоћи и трансфери (категорија 73) обухватају групе: донације од
иностраних држава, донације и помоћи од међународних организација и трансфере од
других нивоа власти;
Други приходи (категорија 74), који су по својој природи непорески приходи,
обухватају групе: приходе од имовине, приходе од продаје добара и услуга, новчане
казне и одузету имовинску корист (приходи од казни које изричу локални органи
задужени за контролу спровођења одлука локалне власти), добровољни трансфери
од физичких и правних лица (приходи од примљених донација у буџет локалне
власти), мешовите и неодређене приходе (остали некласификовани приходи) и
меморандумске ставке за рефундацију расхода.
У оквиру класе 8 – Примања од продаје нефинансијске имовине приказују се
следеће категорије:
Примања од продаје основних средстава (категорија 81), то јест средства која се
остварују продајом покретне и непокретне имовине локалне власти и осталих
основних средстава;
Примања од продаје залиха (категорија 82), која чине средства од продаје робних
резерви и
Примања од продаје природне имовине (категорија 84), која обухватају средства по
основу продаје земљишта у власништву локалне самоуправе.
У оквиру класе 9 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
приказују се следеће категорије:
91 - Примања од задуживања и 92 - Примања од продаје финансијске имовине.
Врсте извора финансирања одређене су и приказују се класификацијом средстава
према изворима финансирања, која разврстава приходе и примања према основу
њиховог остварења (показујући изворе из којих потичу) и повезује изворе средстава
са конкретним расходима и издацима те тако показује којим се средствима
(из којих извора) финансира сваки расход, односно издатак.
Према овој класификацији у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем, постоји 17 извора финансирања (означени
шифром од 01 до 17), из којих буџетски корисници (директни и индиректни) обезбеђују
средства за финансирање својих расхода и издатака.
Поред прихода из буџета (по обиму најзначајнијег извора, означеног са шифром 01),
то могу да буду још и сопствени приходи буџетских корисника (са шифром 04),
затим иностране и домаће донације и трансфери, као и примања од иностраног и
домаћег задуживања и примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине и
други извори утврђени поменутим Правилником.
Донације су Законом о буџетском систему дефинисане као "наменски бесповратан
приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца
донације", а према Правилнику обухватају бесповратно примљена средства
од иностраних држава и од међународних организација (која према прописаној
класификацији извора финансирања имају ознаке 05 и 06).
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Остатак неутрошених средстава на име примљених донација преноси се у наредну
годину (и та средства имају ознаку извора 15), а у складу са уговором о донацији.
Наиме, након реализације обавеза из уговора о донацији, остатак средстава
неопходно је регулисати уговором - враћа се донатору или се, по његовом одобрењу,
задржава и користи за исте или друге намене, као извор 15.
Трансфери од других нивоа власти (чија је ознака 07 у класификацији извора
финансирања) представљају трансферна средства која су Законом о буџетском
систему дефинисана као "средства која се из буџета Републике Србије, односно
буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу
власти...".
У класификацији средстава према изворима из којих се очекују, по поменутом
Правилнику, извор 08 је ознака за добровољне трансфере од физичких и правних
лица. Како и ова средства, у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе,
представљају донације, за њихову дознаку буџету јединице локалне самоуправе
неопходно је уговарање са даваоцем средстава.
Извори финансирања који у класификацији извора имају ознаке 09, 10 и 11, односе се
на примања, која се остварују продајом нефинансијске и финансијске имовине и
задуживањем.
Шифром извора 12 у прописаној класификацији средстава према изворима
финансирања означена су примања која се остваре по основу наплате датих кредита,
као и продаје финансијске имовине, а шифрама 13 и 14 означена су средства пренета
из ранијих година, као нераспоређени вишак прихода (или суфицит средстава),
односно као неутрошена средства од приватизације.
Истим Правилником у класификацију извора финансирања уведен је и извор са
ознаком 56, који се односи на финансијску помоћ Европске уније, која је Законом о
буџетском систему дефинисана као "средства Европске уније која се користе за
намене и спроводе према правилима утврђеним споразумима између Републике
Србије и Европске уније".
Посебни део буџета, сагласно Закону, "исказује финансијске планове директних
корисника буџетских средстава", а финансијски планови "укључују расходе и издатке
директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном,
програмском и класификацијом према изворима финансирања". Дакле, у складу са
прописаним класификацијама, у Посебном делу буџета врши се распоред планираних
средстава по корисницима, њиховим програмима и ближим наменама, односно по
организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и
издатака и према извору финансирања.
С обзиром на то да се расходи и издаци у буџетском систему класификују на више
начина, по више основа (због прописаног система буџетске класификације), свака од
ових класификација обезбеђује посебан угао посматрања и доприноси
свеобухватнијој слици о утрошку средстава (планираном и извршеном).
Економска класификација разврстава расходе и издатке по ближим наменама те
исказује појединачна добра и услуге (као што су плате, доприноси, услуге, материјал,
социјална давања и друго), као и извршене трансфере и друга давања (плаћања) у
циљу намирења појединих обавеза буџета или капиталних улагања.
Посматрајући расходе и издатке према њиховој економској намени, ова
класификација показује како се (којим трошковима) финансира одређена функција
буџетског корисника.
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Економску класификацију расхода и издатака у буџету чине класе 4, 5 и 6, у оквиру
којих следеће категорије обухватају одговарајуће групе расхода, односно издатака:
Расходи за запослене (категорија 41) представљају све трошкове за запослене код
буџетских корисника чије се плате финансирају из буџета;
Коришћење услуга и роба (категорија 42) обухвата сталне трошкове, трошкове
путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће
поправке и одржавање;
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (категорија 44) обухвата
трошкове отплате камата на узете кредите из ранијих година;
Субвенције (категорија 45) представљају средства којима се из буџета обезбеђује
подстицај пословању предузећа која је основала локална власт или посебним
областима од јавног значаја – подстицаји запошљавању, пољопривреди и сл;
Донације, дотације и трансфери (категорија 46) су расходи које локална самоуправа
врши на име исплате дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и
међународним организацијама и трансфера осталим нивоима власти (републичким
индиректним корисницима са своје територије: основним и средњим школама, дому
здравља, центру за социјални рад и другим установама у области социјалне заштите);
Социјална осигурање и социјална заштита (категорија 47) обухвата све расходе за
финансирање услуга социјалне заштите и исплата социјалне помоћи за различите
категорије социјално угроженог становништва;
Остали расходи (категорија 48) обухватају дотације невладиним организацијама,
порезе, обавезне таксе, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штете за
повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока и
накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;
Средства резерве (категорија 49) представљају средства на име буџетске резерве;
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) представљају утрошак
средстава за капиталне пројекте (стицање локалне саобраћајне и комуналне
инфраструктуре, зграда и других грађевинских објеката, земљишта, машина и опреме)
и за инвестиционо одржавање нефинансијске имовине у власништву локалне
самоуправе, којим се повећава вредност нефинансијске имовине,
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)
представљају исплате по основу отплате примљених кредита и набавке финансијске
имовине на специјализованом финансијском тржишту (улагања у основни капитал
предузећа и других правних лица).
Функционална класификација даје одговор на питање шта се финансира, односно
за које области се планирају и троше буџетска средства и не зависи од корисника који
одређену функцију спроводи, односно обавља, већ се везује искључиво за
функционалну намену, то јест област која се финансира.
Како је функционална класификација заснована на класификацији државних функција,
која је усвојена и објављена у сарадњи OECD и Организације уједињених нација, као
таква представља међународни стандард који није подложан променама те је подесна
за поређења са другим локалним самоуправама, али и за међународна поређења.
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Функционална класификација исказује расподелу планираних средстава према
функцији, то јест функционалној намени улагања у одређену област јавне потрошње,
односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира
на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила
или планира да их изврши (организациона класификација), спроводећи ту функцију,
тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више
функција, а исто тако више буџетских корисника може да има исту функцију.
Функционална класификација се у буџету исказује као троцифрен број, а шема
(структура) функционалне класификације прописана је Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, сагласно којој
функционалну класификацију чине категорије, као највиши ниво класификације,
групе и класе. Категорије функционалне класификације групишу и исказују опште
циљеве и задатке државе. Групе и класе садрже детаљнију разраду садржаја
категорија (група се означава двоцифреном, а класа троцифреном шифром).
Организациона класификација расхода и издатака показује ко су корисници
буџетских средстава јер идентификује распоред буџетских средстава по свим
буџетским корисницима (директним и индиректним) који се финансирају из буџета.
Како не постоје међународни стандарди за уређивање структуре и означавање
организационе класификације, ова класификација се означава редним бројем раздела
и главе у посебном делу буџета и називом корисника, при чему раздео приказује све
расходе и издатке из надлежности директног корисника (носиоца раздела), дакле,
расходе и издатке самог директног корисника и расходе и издатке индиректних
корисника за које је носилац раздела, у буџетском смислу, одговоран, а у главама се
њихови расходи и издаци одвојено приказују.
Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава исказују се збирно за све
истоврсне индиректне кориснике (на пример: заједно све установе културе или месне
заједнице), а по наменама средстава, у оквиру раздела надлежног директног
корисника. Апропријација је законом дефинисана као одобрење за трошење
средстава, али са два врло важна ограничења и то: ограничење износом одобрених
средстава који се не сме прекорачити и ограничење намене средстава која, такође,
не може да буде промењена, осим у случају да се донесе ребаланс буџета.
Програмска класификација, која је у систем јединствене буџетске класификације
уведена изменама Закона о буџетском систему из 2006. године, а у примени је од
доношења буџета на свим нивоима власти за 2015. годину, намењена је за
разврставање расхода и издатака буџета по програмима корисника буџетских
средстава. Због примене ове класификације у посебном делу буџета расходи и
издаци корисника буџетских средстава (приказани по функционалној и економској
класификацији) распоређени су у програме које спроводе корисници, а који се састоје
од програмских активности и пројеката.
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Одлука о буџету Града Новог Сада
Буџет Града Новог Сада за 2019. годину је, формално и процедурално, припремљен у
складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, који су донети
у складу са овим законом, ради његове примене, то јест спровођења.
Наиме, по разматрању захтева корисника буџетских средстава (садржаних у
достављеним предлозима финансијских планова корисника буџетских средстава),
сачињен је Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, који је у погледу
садржаја сагласан са Законом о буџетском систему, а у формалном смислу и са
прописаним системом јединствене буџетске класификације.
У Општем делу буџета, дат је приказ планираних текућих прихода и расхода, примања
и издатака за нефинансијску имовину, као и примања и издатака за финансијску
имовину.
Као планирани финансијски резултат, у Општем делу је исказан буџетски дефицит,
због начина његовог утврђивања који подразумева упоређивање укупних расхода и
издатака (из свих извора средстава буџета) само са приходима и примањима од
продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8) који се остварују у текућој години, без,
дакле, пренетих неутрошених средстава из ранијих година (такозвани суфицит)
која су распоређена на расходној страни буџета. Зато што у финансирању расхода и
издатака текуће године учествују и пренета неутрошена средства из ранијих година,
као резултат тога (дакле, употребе, то јест коришћења средстава која нису остварена
у овој буџетској години) расходи и издаци су за толико већи од укупног износа текућих
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, због чега се јавља буџетски
дефицит као негативна разлика између збира класа 7 и 8, са приходне стране и збира
класа 4 и 5, са расходне стране буџета.
У Посебном делу Одлуке о буџету, који садржи преглед утврђених расхода и издатака
за сваког корисника појединачно (јер овај део одлуке о буџету исказује финансијске
планове директних буџетских корисника), планирана средства су распоређена према
свим прописаним класификацијама из система јединствене буџетске класификације,
дакле, према економској класификацији расхода и издатака, а по изворима
финансирања и свим другим класификацијама које чине прописани стандардни
класификациони оквир за буџетски систем (организационој, функционалној и
програмској класификацији).
Како шифре за означавање организационе класификације нису званично прописане,
у Одлуци о буџету је организациона класификација исказана шифром директног
корисника, која се састоји од ознаке раздела, односно главе, при чему је,
хронолошким редом, за сваког директног корисника одређен посебан раздео, означен
двоцифреном шифром, у оквиру којег су њихови расходи и издаци (исказани у складу
са економском класификацијом) исказани и према функцијама које врше, као и
програмима и изворима средстава из којих ће се финансирати.
При том су, у сваком разделу, припадајући расходи и издаци груписани по
корисницима, у посебне главе те су ознакама главе одвојени, то јест посебно исказани
(економски) расходи и издаци директних корисника (а код корисника сложене
организационе структуре и расходи и издаци њихових ужих организационих јединица)
и индиректних корисника из њихове надлежности, који су, истовремено, исказани и
према осталим класификацијама: функционалној и програмској класификацији и по
изворима финансирања.
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Примена обавезне програмске класификације подразумева да посебни део буџета
садржи план расхода и издатака корисника буџетских средстава, који су распоређени
у програме, односно програмске активности и пројекте од којих се програми састоје.
У Одлуци обуџету Града Новог Сада за 2019. годину буџетске класификације су код
исказивања расхода и издатака у Посебном делу примењене по следећем редоследу:
организациона, функционална, програмска и економска класификација и
класификација по изворима финансирања. У одређивању оваквог распореда
класификација руководило се ставом да је организациона класификација полазна
класификација у разврставању расхода и издатака јер треба да идентификује место
настанка трошка, то јест употребе средстава, односно носиоце трошкова – кориснике
буџетских средстава, који у обављању својих, законом утврђених, функција (због којих
су основани) реализују одређене програме и тако "праве" трошак, односно
(терминологијом економске класификације) расход или издатак, које финансирају из
одређених извора финансирања. У Одлуци о буџету, дакле, у исказивању
апропријација у Посебном делу, програмска класификација следи иза функционалне
класификације, имајући у виду да корисник у обављању својих функција реализује
програме (а у оквиру њих програмске активности и/или пројекте), односно да се
програми реализују у сврху обављања одређене функције, а не обрнуто.
Такође, у буџету су (у Посебном делу Одлуке), поред свих нумеричких ознака,
односно класификација, задржане и такозване позиције буџета (заправо редни
бројеви у низу апропријација), из сасвим практичних разлога, с обзиром на то да је
позиција буџета својеврсна адреса, тачније нумеричка ознака која, самим
позиционирањем код сваке апропријације појединачно, обухвата све потребне
податке о конкретном расходу или издатку, заправо његова обележја, одређена
применом прописаних класификација.
У Одлуци о буџету, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део
буџета, у којем су планирани програми (тачније програмска структура расхода и
издатака) повезани са организационом и функционалном класификацијом, као и
класификацијом према изворима финансирања. Отуда Програмски део буџета
приказује све програме који ће се финансирати из буџета за 2019. годину, носиоце
програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које
се програми спроводе и изворе средстава из којих ће се финансирати.
С обзиром на поменуту законску одредбу о садржају буџета, и образложење које је
пратило Предлог одлуке о буџету (а које је, сагласно Закону, поред општег и посебног
дела, саставни део буџета) сачињено је у форми коју прописује Закон о буџетском
систему јер се састоји од образложења Општег дела буџета и Програмских
информација.
Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката
корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном
периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и
показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.
Сагласно изменама Закона о буџетском систему из 2015. године, саставни део
програмског буџета постају родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка,
исхода и резултата, који се дефинишу са циљем да се прикаже очекивани допринос
програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.
Ово практично значи да се у буџетском процесу узимају у обзир и потребе и
приоритети свих грађана, без обзира на пол, ради унапређења равноправности
између жена и мушкараца.
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Колико је планирано средстава у буџету Града Новог Сада за
2019. годину?
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, коју је донела Скупштина Града
Новог Сада 27. децембра 2018. године, утврђени буџет из свих извора финансирања
износи 25.963.389.927,00 динара.
У том су износу планирани укупни приходи и примања буџета Града и корисника
буџетских средстава (сопствени приходи установа културе), укључујући и пренета
неутрошена средства из ранијих година.
Укупни приходи и примања буџета Града и индиректних буџетских корисника, са
пренетим неутрошеним средствима из ранијих година чине планирани оквир јавне
потрошње за 2019. годину из свих извора финансирања.
Посматрајући буџет само као план како ће се прикупљати и трошити средства којима
Град подмирује јавне потребе, односно извршава обавезе и функције из своје
надлежности (што буџет у својој суштини и јесте), онда структура и износ планираних
средстава говоре како ће се прикупљати средстава (којим ће се приходима и
примањима "пунити" буџет), а њихова расподела по ближим наменама (структура
расходне стране буџета) показује како ће се ова средства трошити.

Како се остварује прилив средстава у буџет Града Новог Сада?
Прилив средстава у буџет остварује се наплатом прихода и остваривањем примања.
При том се приходи и примања прикупљају и наплаћују у складу са законом и другим
прописима (преко уплатних рачуна јавних прихода које посебним актом прописује
министар), независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и
примања јер наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету.
У 2019. години очекује се прилив Одлуком о буџету предвиђених прихода и примања
буџета Града Новог Сада и индиректних корисника буџета Града (установа културе),
у укупном износу од 22.490.858.645,00 динара, док је нераспоређени вишак прихода и
примања (неутрошена средства из ранијих година) пренет у износу који је био познат у
поступку припреме буџета као најмањи могући износ суфицита за потрошњу у овој
години у вредности од 3.472.531.282,00 динара (коначан износ ових средстава биће
утврђен у завршном рачуну буџета Града за 2018. годину).
Највећи прилив средстава у буџет Града очекује се од наплате пореза, пре свега
пореза на доходак, добит и капиталне добитке и пореза на имовину, а затим и од
прихода од имовине у оквиру непореских прихода, како показују Графикон 2 и 3.
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PRIMAWA OD
PRIMAWA OD
PRODAJE ZALIHA; PRODAJE PRIRODNE
2.500.000,00;
IMOVINE;
PRIMAWA OD
PRIMAWA OD
0,01%
950.000.000,00;
PRODAJE
PRODAJE OSNOVNIH
3,66%
FINANSIJSKE
SREDSTAVA;
IMOVINE; 325.000,00;
13.000.000,00;
0,00%
0,05%
MEMORANDUMSKE
STAVKE ZA
REFUNDACIJU
RASHODA;
52.250.000,00;
0,20%

KAPITAL,
UTVR\IVAWE
REZULTATA
POSLOVAWA I
VANBILANSNA
EVIDENCIJA ;
3.472.531.282,00;
13,37%

DRUGI PRIHODI;
4.953.438.778,00;
19,08%

DONACIJE, POMO]I
I TRANSFERI;
1.867.578.667,00;
7,19%

POREZI;
14.651.766.200,00;
56,43%

Графикон бр. 1 - Планирана средства буџета према економској класификацији
Планом прихода и примања за ову буџетску годину укупни порески приходи планирани
су у износу од 14.651.766.200,00 динара те чине 56,43% укупног буџета.

Porez na dohodak,
dobit i kapitalne
dobitke

9.528.690.000

Porez na imovinu

Porez na dobra i usluge

Drugi porezi

4.278.701.900

568.154.000

276.220.300

Графикон бр. 2 - Структура планираних пореских прихода
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Prihodi od imovine

2.966.032.633

Prihodi od prodaje
dobara i usluga

Nov~ane kazne i oduzeta
imovinska korist

Me{oviti i neodre|eni
prihodi

Memorandumske stavke
za refundaciju rashoda
iz prethodne godine

1.413.458.645

98.580.000

475.367.500

52.250.000

Графикон бр. 3 - Структура планираних непореских прихода

Извори планираних средстава буџета Града Новог Сада за 2019.
годину
Структура средстава буџета према изворима финансирања показује основу њиховог
остварења (редовна наплата, прописана посебним законима или одлукама,
појединачне уплате, сагласно појединачним актима: уговорима са донаторима и
другим уговорима, као и решењима републичких и покрајинских органа о трансферу
(преносу) средстава и повраћај неутрошених средстава, у складу са годишњим и
другим извештајима).
Из структуре извора планираних средстава буџета Града Новог Сада за 2019. годину,
коју приказује Графикон 4 очигледно је да су приходи из буџета (извор 01)
најзначајнији извор средстава буџета јер су најобимнији и по динамици сливања у
буџет најредовнији.
Значајан извор средстава за градски буџет представља и нераспоређени вишак
прихода из ранијих година.
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Primawa od
otplate datih
kredita i prodaje
fin. imovine
0,00%
Primawa od
prodaje nefin.
imovine
3,72%

Neraspore|eni
vi{ak prihoda iz
ranijih godina
Finansijska pomo}
13,37%
EU
0,08%

Transferi od
drugih nivoa
vlasti
3,49%
Donacije od
me|unarodnih
organizacija
0,09%
Sopstveni
prihodi buxetskih
korisnika
0,57%

Prihodi iz buxeta
78,68%

Графикон бр. 4 - Структура средстава буџета Града по изворима финансирања
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Како ће се ова средства трошити, за које намене?
Из буџета Града се током године редовно измирују све обавезе локалне самоуправе.
Ради њиховог финансирања, односно реализације, планирана средства у буџету су
распоређена по следећим категоријама расхода и издатака, са припадајућим групама
расхода и издатака у оквиру класа 4 и 5:

4.045.280.299,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE

6.520.202.780,00

KORI[]EWE USLUGA I ROBA
OTPLATA KAMATA I
PRATE]I TRO[KOVI
ZADU@IVAWA

146.026.345,00
2.000.043.432,00

S U B V E N C I J E
DONACIJE,
DOTACIJE I TRANSFERI
SOCIJALNO OSIGURAWE
I SOCIJALNA ZA[TITA

3.806.590.354,00
715.920.000,00
1.999.986.551,00

OSTALI RASHODI
SРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

442.464.735,00
5.457.923.431,00

OSNOVNA SREDSTVA
ZALIHE
PRIRODNA IMOVINA
OTPLATA GLAVNICE

11.500.000,00
356.124.000,00
461.328.000,00

Графикон бр. 5 - Расходи и издаци буџета према економској класификацији

На шта ће се усмерити планирана средства, у које области јавне
потрошње?
Одговор на ово питање даје функционална класификација, којом се приказује намена
трошења распоређених средстава за одређене области (у сврху обављања појединих
функција).
Расходи и издаци исказани према функционалној класификацији показују расподелу
планираних средстава, односно утрошак средстава према функцијама, то јест
областима јавне потрошње које се финансирају средствима из буџета којима
располажу буџетски корисници.
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EKONOMSKI
POSLOVI;
6.174.780.696,00

OP[TE JAVNE
USLUGE;
4.177.448.253,00

OBRAZOVAWE;
5.342.476.348,00
POSLOVI
STANOVAWA I
ZAJEDNICE;
3.512.553.422,00

ZA[TITA
@IVOTNE
SREDINE;
2.369.189.092,00

SOCIJALNA
ZA[TITA;
1.582.578.000,00

JAVNI RED I
BEZBEDNOST;
140.391.061,00

REKREACIJA,
SPORT, KULTURA I
VERE;
2.532.962.985,00

ZDRAVSTVO;
131.010.070,00

Графикон бр. 6 - Расходи и издаци буџета према функционалној класификацији

Ко се финансира из буџета, ко су корисници буџетских средстава?
Директни корисници буџетских средстава (органи Града):
- Скупштина Града,
- Градоначелник,
- Градско веће,
- Градске управе, посебне организације и службе (укупно 20 корисника),
- Правобранилаштво Града Новог Сада,
- Заштитник грађана;
Индиректни корисници буџетских средстава:
- 13 установа културе,
- Предшколска установа (74 објекта)
- Туристичка организација Новог Сада,
- 47 месних заједница;
Остали корисници буџетских средстава:
- Корисници трансфера из буџета Града Новог Сада:
- основне и средње школе (39 основних и 16 средњих школа),
- здравствене установе

(Завод за хитну медицинску помоћ, Дом здравља
Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника, Завод за здравствену
заштиту студената и други)

- социјалне установе (Геронтолошки центар "Нови Сад", Школа за основно и
средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, Центар за социјални
рад Града Новог Сада, Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" и
други),

- Корисници дотација (организације и удружења грађана у области културе, социјалне
и здравствене заштите, спортске и друге организације),

- Корисници субвенција (Јавно-комунална и јавна предузећа и други облици
организовања чији је оснивач Град Нови Сад).
21

Које програме ће реализовати корисници буџетских средстава?
Слику трошења буџетских средстава према програмима које ће реализовати
корисници буџетских средстава даје такозвани програмски буџет, у ком се расходи и
издаци корисника исказују према прописаној програмској класификацији, која све
активности локалне самоуправе дели по програмима означеним бројем 1 до 17,
за које је из буџета Града Новог Сада планирано трошење средстава у следећим
износима:

ПРОГРАМ

ПЛАН

Program 1: Stanovawe, urbanizam i prostorno planirawe

% учешће
програма у
укупном
буџету

533.832.826,00

2,06

2.296.023.959,00

8,84

1.173.130.659,00

4,52

Program 4: Razvoj turizma

123.818.211,00

0,48

Program 5: Poqoprivreda i ruralni razvoj

91.098.000,00

0,35

Program 6: Za{tita `ivotne sredine

1.613.893.000,00

6,22

Program 7: Organizacija saobra}aja i saobra}ajna
infrastruktura

5.179.896.201,00

19,95

Program 8: Pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe

3.302.786.000,00

12,72

Program 9: Osnovno obrazovawe i vaspitawe

1.040.804.060,00

4,01

Program 10: Sredwe obrazovawe i vaspitawe

998.886.288,00

3,85

1.582.578.000,00

6,10

131.010.070,00

0,50

2.669.592.002,00

10,28

693.002.406,00

2,67

4.098.851.312,00

15,79

424.186.933,00

1,63

10.000.000,00

0,04

25.963.389.927,00

100,00

Program 2: Komunalne delatnosti
Program 3: Lokalni ekonomski razvoj

Program 11: Socijalna i de~ija za{tita
Program 12: Zdravstvena za{tita
Program 13: Razvoj kulture i informisawa
Program 14: Razvoj sporta i omladine
Program 15: Op{te usluge lokalne samouprave
Program 16: Politi~ki sistem lokalne samouprave
Program 17: Energetska efikasnost i obnovqivi izvori
energije
УКУПНО:

Како из табеле може да се види, у 2019. години највише средстава из буџета биће
издвојено за следеће програме: Организацију саобраћаја и саобраћајна
инфраструктуру, Опште услуге локалне самоуправе, Предшколско васпитање и
образовање, Развој културе и информисања и Комуналну делатност.
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Зато што програмски буџет поставља циљеве и мери учинке трошења средстава
претходно дефинисаним индикаторима учинка, овај модел буџетирања даје одговор
на то у које сврхе се буџетска средства троше, на који начин је таква потрошња
повезана са циљевима буџетских корисника и какви резултати се остварују те
омогућава власти да прати ефекте својих одлука, измери резултате према
постављеним циљевима и да, у складу са тим, настави или промени дотадашњу
политику.
Буџет, на тај начин, постаје ефикаснији инструмент управљања јавним финансијама
јер програмски модел омогућава идентификовање неефикасних трошења, то јест
области у којима се не постижу адекватни резултати, као и области којима је потребно
више улагања и, на тој основи, ефикасније усмеравање средстава.

Планиране активности и пројекти од посебног значаја
Поред редовног одржавања саобраћајне инфраструктуре за које је планирано и
највише средстава (2,3 милијарде динара), у 2019. години Град планира значајна
средства за комуналну инфраструктуру, изградњу и капитално одржавање вртића,
школа, установа здравствене заштите и објеката управе, међу којима су и следећи
пројекти:

























Пројекат канализације отпадних вода у Ветернику
Пројекат канализације отпадних вода у Руменки
Пројекат канализације отпадних вода у Сливу улице Баје Пивљанина
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу
Инфраструктурно опремање Научно-технолошког парка
Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице
Инфраструктурно опремање објеката за Европску престоницу културе
Реконструкција објекта Мађарског културног центра
Јавна гаража у Шафариковој улици
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав
Партерно уређење дела градског језгра
Европска престоница културе
Реконструкција објекта Мађарског културног центра
Нови Сад омладинска престоница Европе 2019
Изградња и опремање објекта у Ораховој улици
Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима
Доградња и опремање објекта у Каћу
Доградња и опремање објекта у Ковиљу
Реконструкција и санација објекта у улици Светозара Милетића
Реконстукција и санација објекта у улици Лазе Костића
Надоградња спрата – ОШ „Прва Војвођанска бригада“
Надоградња објекта – ОШ „Ђура Даничић“
Изградња музичке и балетске школе
Надоградња објекта гимназије „Исидора Секулић“
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Поред ових капиталних пројеката, у 2019. години спроводиће се пројекат Омладинска
престоница Европе (ОПЕНС 2019) као и бројни пројекти за припрему Града Новог
Сада за 2021. годину, када ће бити Европска престоница културе и програми који
доприносе промоцији туристичке понуде Града Новог Сада као значајне туристичке
дестинације.
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