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Пoштoвaни грађани, 

пред вама је Грaђaнски вoдич крoз буџeт 

Града Новог Сада за 2020. годину, који је 

сачињен у жељи да се вама грађанима 

обезбеди транспарентнија и приступачнија 

форма донетог буџета за ову годину. 

Овај такозвани Грађански буџет 
представља сажет и јасан приказ Одлуке о 

буџeту Града Новог Сада за 2020. годину и, као такав, намењен је свим грађанима 

који желе да буду информисани о планираној политици локалне власти, будући да 
буџет није само правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и 
издатака за једну календарску годину, већ је буџет и основни документ економске 
политике извршне власти и кључни инструмент за реализацију пројеката од јавног 
значаја и остваривање стратешких и других циљева који су садржани у развојним и 
другим планским документима. 

У настојању да се грађани боље упознају са начинима финансирања локалних 
самоуправа, као и са начинима трошења новца из буџета Града, а све у циљу 
будућег већег учешћа (партиципације) грађана у процес доношења одлука у вези са 
буџетом и, на тој основи, развоја партиципативног буџетирања као једног од 
темељних принципа доброг управљања локалном заједницом, Грaђaнски вoдич крoз 
буџeт Града Новог Сада за 2020. годину презентован је на начин који пружа опште 
податке, односно информације о буџету Града Новог Сада, о буџетским 
корисницима,  буџетским приходима и расходима, као и изворима финансирања. 

Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, увeрeни смo дa 
ћe Грaђaнски вoдич крoз буџeт Града Новог Сада за 2020. годину дoпринeти бољем 
рaзумeвaњу текста буџeта и oдлукa кojимa смo сe вoдили приликoм сaстaвљaњa 
буџeтa, кao и укључивању грађана у дефинисању буџетских приоритета и у 
планирању и расподели буџетских средстава. 

Прошле године смо први пут на овај начин представили буџет Града Новог Сада. 
Верујући да је прошлогодишњи Грађански буџет био довољно информативан, да је 
појаснио компликовану структуру расхода и издатака (заправо све аспекте јавне 
потрошње) применом прописаних буџетских класификација, као и законом одређену 
форму буџета, у овом Грађанском буџету нећемо понављати тумачења буџетског 
процеса и за буџет релевантних термина, будући да сви појмови везани за буџет 
могу да се виде у Грaђaнском вoдичу крoз буџeт Града Новог Сада за 2019. годину. 

Очекујући да ће ова транспарентнија форма буџета учинити Одлуку о буџету 
Града Новог Сада за 2020. годину разумљивијом те да ће допринети већем 
интересовању грађана за буџетски процес и локалне финансије, очекујемо и да се у 
наредним годинама повећа 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. 
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Ако након читања овог текста будете заинтересовани да видите и Одлуку о 
буџету Града Новог Сада за 2020. годину, можете да је нађете на званичној 
интернет страници Града Новог Сада, на линку: skupstinagrada@novisad.rs       
или у "Службеном листу Града Новог Сада", број 58/19. 
 

 
 
 

 

          ГРАДОНАЧЕЛНИК  

              Милош Вучевић  
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О буџету 
 

Буџет је, по својој суштини, систематизован план прихода и расхода државе за период 
од годину дана, којим се процењује колико ће се средстава прикупити од грађана и 
привреде у току једне календарске 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 обезбеди задовољење потреба грађана за јавним услугама. 

Буџет представља документ који садржи списак прихода и примања и расхода и 
издатака државе који се процењују, односно планирају у будућем једногодишњем 
периоду. На страни прихода план говори колико држава планира да прикупи 
средстава и из којих извора, док план расхода говори на шта држава намерава да 
потроши прикупљени новац. 

Уставом Републике Србије одређено је да "Република Србија, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви 

приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности". 

Средствима из буџета финансира се градња путева, школа, вртића и других 
инфраструктурних објеката 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. Зато 
буџет данас представља најснажнији инструмент развојне и текуће политике. 

Буџет је у формалном смислу писани правни акт који тачно по одређеном поступку 
доноси надлежни орган. 

Процедура приликом припреме буџета је веома сложена јер постоје законске одредбе 
и правила који се морају поштовати приликом израде буџета, његовог доношења, као 
и извршења. 

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 (на републичком нивоу власти 
закон, односно на локалном нивоу одлука). 

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. 

Срeдствa плaнирaнa у буџeту прeдстaвљajу прaвo нa трoшeњe, кoje кoрисник 
буџeтских срeдстaвa мoжe да користи, укoликo сe oствaри дoвoљaн изнoс буџетских 
средстава.  

Свaки буџeтски кoрисник je oдгoвoрaн зa трoшeњe буџeтoм дoдeљeних срeдстaвa у 
пoглeду зaкoнитoсти и сврсисхoднoсти. 

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. 
 
Дакле, процес припреме буџета на локалном нивоу власти подразумева спровођење 
описаних активности по утврђеном календару буџета локалне власти - пошто локални 
орган управе надлежан за финансије достави упутство за припрему нацрта буџета, 
буџетски корисници усклађују свој финансијски (средњорочни) план са утврђеним 
лимитима текућих расхода и достављају предлог финансијског плана локалном органу 
управе надлежном за финансије, након чега, по правилу, следи успостављање везе 
између жеља и могућности (јер реалност је да су жеље увек веће од могућности),  
односно усаглашавање ставова око коначног износа средстава који ће буџетски 
корисници имати на располагању у наредној години и најзад активности на изради 
нацрта одлуке о буџету локалне власти, које спроводи локални орган управе 
надлежан за финансије, који, потом, припремљен нацрт доставља надлежном 
извршном органу на разматрање и усвајање и истовремено са истим нацртом упознаје 
грађане. Надлежни извршни орган усваја нацрт одлуке о буџету утврђивањем 
предлога одлуке о буџету који доставља скупштини на разматрање и усвајање. 
Одборници имају право да подносе амандмане на предлог буџета и на тај начин утичу 
на расподелу новца у буџету и сврху његовог трошења. По разматрању предложеног 
буџета, скупштина усваја (доноси) одлуку о буџету локалне власти до 20. децембра 
текуће године, која се примењује од 1. јануара наредне године, а до 25. децембра 
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локални орган управе надлежан за финансије доставља министру одлуку о буџету 
локалне власти. 
 
Припрема буџета Града Новог Сада за 2020. годину започела је када је Градска 
управа за финансије доставила директним буџетским корисницима у законом 
предвиђеном року Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2020. годину, 
које је сачинила према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. 
годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, које је донео министар финансија. 

Упутством Градске управе за финансије корисницима буџета Града Новог Сада дате 
су смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну 
годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског 
плана сваког директног буџетског корисника. 

На основу Упутства зa припрeму буџeтa, буџетски корисници су сачинили свој 
финансијски плaн чији су прeдлoг дoстaвили Градској управи за финaнсиjе. Затим су 
буџетски корисници, са ресорним члановима Градског већа и Градска управа за 
финансије "водили преговоре" и усагласили ставове око коначног износа средстава 
који ће буџетски корисници имати у овој години, с обзиром на билансне могућности, 
односно расположива средства буџета. 
 
Након што је Градска управа за финансије припремила Нацрт одлуке о буџету, 
доставила га је Градском већу на разматрање, ради усвајања, односно утврђивања 
Предлога одлуке о буџету. 
 
Како одржавање јавне расправе о нацрту буџета није законом прописано, законска 
обавеза упознавања грађана са нацртом буџета испуњена је тако што је Нацрт 
одлуке, са образложењем, објављен на интернет страници Града Новог Сада када га 
је Градска управа за финансије упутила Градском већу. 
 
Потом је Градско веће утврдило Предлог одлуке о буџету, који је достављен 
Скупштини Града Новог Сада на разматрање и усвајање, доношењем Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2020. годину.   
 
Ако је буџет непосредан производ процеса буџетирања, крајњи исход овог процеса је 
доношење одлуке о буџету. 

Одлука о буџету Града Новог Сада за 2020. годину 
 

Буџет Града Новог Сада за 2020. 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.  

То значи да је по разматрању захтева корисника буџетских средстава (садржаних у 
достављеним предлозима финансијских планова корисника буџетских средстава), 
сачињен Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, који по свом 
садржају одговара Закону о буџетском систему. 

У Општем делу буџета, дат је приказ планираних текућих прихода и расхода, са 
средствима буџетске резерве, примања и издатака за нефинансијску имовину, као и 
примања и издатака за финансијску имовину. 
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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. 

Општи део буџета даје и прoцeну срeдстaвa финaнсиjскe пoмoћи Eврoпскe униje кoja 
сe спрoвoди крoз ИПA прojeктe.  

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2020. и наредне две 
буџетске године, исказани су у укупној вредности и по годинама појединачно у 
Општем делу буџета. 

У Посебном делу Одлуке о буџету планирана средства су распоређена према свим 
прописаним класификацијама, дакле, према економској класификацији расхода и 
издатака (која показује структуру трошкова утврђених буџетом, према намени 
средстава), а по изворима финансирања и свим другим класификацијама које чине 
прописани стандардни класификациони оквир за буџетски систем (организационој, 
функционалној и програмској класификацији). 

У Одлуци о буџету, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део 
буџета, у којем су приказaни сви програми који ће се финансирати из буџета за 2020. 
годину, носиоци програма, то јест надлежни корисници за њихову реализацију, 
функције у оквиру којих се програми спроводе и извори 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 2020. 
годину? 
 

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, коју је донела Скупштина Града 
Новог Сада 12. децембра 2019. године, утврђени буџет из свих извора финансирања 
износи 29.130.251.112,85 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 2020. годину из свих извора финансирања, како је дато у Графикону 1. 

 

 

 

 Графикон бр. 1 - Планирана средства буџета према економској класификацији 

 

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.  
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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 2020. 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 25.194.325.959,00 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 3.935.925.153,85 динара (коначан износ ових средстава биће 
утврђен у завршном рачуну буџета Града за 2019. 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. 

 

 

 
Графикон бр. 2 - Структура планираних пореских прихода 

 
 

65,87% 
(10.735.340.000,00) 

28,99% 
(4.725.481.900,00) 

3,32% 
(540.723.000,00) 

0,93% 
(297.200.000,00) 

Porez na
dohodak,
dobit i

kapitalne
dobitke

Porez na imovinu

Porez na dobra i
usluge

Drugi porezi



11 
 

 
Графикон бр. 3 - Структура планираних непореских прихода 

 

 

 
Извори планираних средстава буџета Града Новог Сада за 2020. 
годину 
 

Структура средстава буџета према изворима финансирања показује основу њиховог 
остварења, то јест одакле долази новац (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 2020. годину, 
коју приказује Графикон 4, очигледно је да су општи приходи и примања 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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Графикон бр. 4 - Структура средстава буџета Града по изворима финансирања 
 
 
 

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, сагласно прописаној економској класификацији: 
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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 расхода и издатака, 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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OPIS PLAN 
% учешћа 
у укупном 

буџету 

1 2 3 4 

0 SOCIJALNA ZA[TITA 2.039.383.028,00 7,00 

1 OP[TE JAVNE USLUGE 3.954.031.213,52 13,57 

3 JAVNI RED I BEZBEDNOST 131.448.063,00 0,45 

4 EKONOMSKI POSLOVI 7.585.661.977,00 26,04 

5 ZA[TITA @IVOTNE SREDINE 2.546.520.144,00 8,74 

6 
POSLOVI STANOVAWA I 

ZAJEDNICE 
4.047.746.769,33 13,90 

7 ZDRAVSTVO 439.417.070,00 1,51 

8 
REKREACIJA, SPORT, KULTURA I 

VERE 
2.587.521.858,00 8,88 

9 OBRAZOVAWE 5.798.520.990,00 19,91 

УКУПНО: 29.130.251.112,85 100,00 

Табела бр. 1 - Планирани расходи према функционалној класификацији 

 

Графикон бр. 6 - Расходи и издаци буџета према функционалној класификацији 
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Ко се финансира из буџета, ко су корисници буџетских средстава? 
 

Одговор на ово питање даје организациона класификација расхода и издатака, која 
показује ко су корисници буџетских средстава, а у буџету се означава бројем раздела 
и главе и називом корисника. 

Корисници буџета јединица локалне самоуправе (градова и општина) могу се сврстати 
у 3 групе, и то: 
 
1. Директни корисници, у које су сврстани органи општине / града. Углавном су то: 
скупштина општине / града, председник општине / градоначелник, општинско / градско 
веће, општинске / градске управе или секретаријати, јавно правобранилаштво. 
 
2. Индиректни корисници или установе које се, за обављање одређених делатности 
из надлежности општине / града, оснивају на локалном нивоу власти. То су: установе 
културе, предшколске установе, установе из области туризма, месне заједнице и сл. 
 
3. Остали корисници буџета општине / града, који се финансирају путем трансфера, 
дотација или субвенција из локалног буџета, као што су: школе, установе примарне 
здравствене заштите (домови здравља), установе из области социјалне заштите, 
јавна предузећа и сл. Карактеристично за ове кориснике јесте да се само делимично 
финансирају из локалних буџета, а да им се средства за плате обезбеђују или из 
буџета Републике (школе, домови здравља и центри за социјални рад), или из 
сопствених извора (локална јавна предузећа). Поред ових корисника, у остале 
кориснике локалног буџета могу се убрајати и спортски клубови, удружења и 
организације, удружења грађана и сличне организације чије се активности или 
пројекти могу финансирати из буџета у складу са прописима који уређују ове области. 
 
Из буџета Града Новог Сада финансирају се следећи корисници: 

Директни корисници буџетских средстава (органи Града):  

- Скупштина Града, 

- Градоначелник, 

- Градско веће, 

- Градске управе, посебне организације и службе (укупно 20 корисника), 

- Правобранилаштво Града Новог Сада, 

- Локални омбудсман (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), 
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- 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). 

 

 

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 

% учешће 
програма у 

укупном 
буџету 

Program 1: Stanovawe, urbanizam i prostorno planirawe 570.254.875,00 1,96 

Program 2: Komunalne delatnosti 2.601.128.710,50 8,93 

Program 3: Lokalni ekonomski razvoj 1.275.596.139,25 4,38 

Program 4: Razvoj turizma 125.132.950,00 0,43 

Program 5: Poqoprivreda i ruralni razvoj 74.725.400,00 0,26 

Program 6: Za{tita `ivotne sredine 1.593.465.000,00 5,47 

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

6.611.680.488,00 22,70 

Program 8: Pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe 3.630.730.079,00 12,46 

Program 9: Osnovno obrazovawe i vaspitawe 1.016.317.848,00 3,49 

Program 10: Sredwe obrazovawe i vaspitawe 1.155.073.063,00 3,96 

Program 11: Socijalna i de~ija za{tita 2.107.633.032,50 7,23 

Program 12: Zdravstvena za{tita 532.000.436,50 1,83 

Program 13: Razvoj kulture i informisawa 2.568.343.741,00 8,82 



17 
 

ПРОГРАМ ПЛАН 

% учешће 
програма у 

укупном 
буџету 

Program 14: Razvoj sporta i omladine 921.433.334,80 3,16 

Program 15: Op{te usluge lokalne samouprave 3.815.998.869,30 13,10 

Program 16: Politi~ki sistem lokalne samouprave 492.948.439,00 1,69 

Program 17: Energetska efikasnost i obnovqivi izvori 
energije 

37.788.707,00 0,13 

УКУПНО: 29.130.251.112,85 100,00 

Табела бр. 2 – Планирани расходи и издаци према програмској класификацији 

 
Како из табеле може да се види, у 2020. години највише средстава из буџета биће 
издвојено за следеће програме: Организацију саобраћаја и саобраћајну 
инфраструктуру, Опште услуге локалне самоуправе, Предшколско васпитање и 
образовање, Комуналну делатност, Развој културе и информисања и Социјалну и 
дечију заштиту. 

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. 
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Планиране активности и пројекти од посебног значаја 
 

Поред редовног одржавања саобраћајне инфраструктуре за које је планирано и 
највише средстава (2,8 милијарди динара), у 2020. 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 

 Јавна гаража у Шафариковој улици 

 Завршни радови на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав 

 Партерно уређење дела градског језгра 

 Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице 

 Инфраструктурно опремање локалитета РТВ 

 Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром северно од Булевара Војводе 

Степе 

 Реконструкција крова са постављањем соларних панела и уградња лифта у 

школи „Милан Петровић“ 

 Изградња Дома здравља на Адицама 

 Изградња Дома пензионера у Каћу 

 Реконструкција и адаптација етно куће у Кисачу 

 

Поред ових капиталних пројеката, у 2020. години спроводиће се 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. 

 




