Град Нови Сад - Привреда
Нови Сад је економски центар Војводине, најплодније пољопривредне регије у Србији.
Град је један од највећих економских и културних центара Србије.
Град је током 1990-их (као и остатак Србије) био тешко погођен економским санкцијама и
хиперинфлацијом југословенског динара. Ембарго и лоше пословање су довели до
пропадања или затварања некада великих индустријских предузећа, као што су „Новкабел“
(индустрија електричних каблова), „Победа“ (металска индустрија), „Југоалат“ (алати),
„Албус“ и „ХИНС“ (хемијска индустрија). Рафинерија нафте Нови Сад, смештена
североисточно од града (заједно са термоелектраном-топланом) близу насеља шангај је
практично остала једино велико предузеће.
Привреда Новог Сада се углавном опоравила од тог периода и нагло је ојачала након 2001,
после пребацивања привреде на терцијарни сектор. Процес приватизације државне и
друштвене имовине, као и јака приватна иницијатива, су повећали удео приватних
предузећа на 95% у Јужнобачком округу, а мала и средња предузећа доминирају развојем
града.
Значај Новог Сада као финансијског центра потврђује велики број банака,, као што су
„Војвођанска банка“, „Ерсте банк“, „ОТП банка“, „Меридијан банка“,„ Металс банка“ ,
„НЛБ Континентал банка“ као и многе друге. ДДОР Нови Сад, је друго највеће
осигуравајуће друштво у Србије.
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
Акционарско друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет
нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса “Нафтна
индустрија Србије” Нови Сад основано је Одлуком Владе Републике Србије 1. октобра
2005. године. Тиме је завршена прва фаза реструктуирања Јавног предузећа НИС.
Компанија је постала динамично акционарско друштво са снажном корпорацијском
оријентацијом и тренутно запошљава око 13 000 радника. Од 2008. године већински
власник Нафтне индустрије Србије је руска компанија Газпромнефт. У саставу НИС а.д.
налазе се три огранка:
1. Огранак за истраживање и производња нафте, природног гаса, подземних вода и
геотермалне енергије НИС Нафтагас Нови Сад
2. Огранак за прераду нафте, производњу нафтних деривата и индустријских и
моторних уља, промет нафте и нафтних деривата, увоз и извоз НИС-Петрол
Београд
3. Огранак за промет течног нафтног гаса НИС-ТНГ Елемир
Седиште компаније је у Новом Саду, док су капацитети размештени широм Србије.

НОВОСАДСКИ САЈАМ
Новосадски сајам је један од симбола Новог Сада. Историја говори да постоји више од
осам деценија, али да су пољопривредне, занатске и индустријске изложбе одржаване у
Новом Саду још у 19. веку, а вашари, као прва места сусрета привредне понуде и тражње с
разних
страна
света
–
вековима
раније.
Делатност Новосадског сајма не подразумева само приређивање сајмова и приредби, него,
организовање конгреса и стручних скупова, маркетиншке услуге, складиштење робе и
угоститељство. Саставни део Сајма су и Радио Сајам и ТВ Сајам ИнфоНет, Салон књига
… Новосадски сајам постао је препознарљив по Пољопривредном сајму у мају. Организују
се и:




















Аrt Expo
Погребна опрема
Moto Bike Expo
Off road show
Међународни пољопривредни сајам
Промодентис
Промедика
Сјај
Лов, риболов и спорт
Сајам хортикултуре
Еко-свет
Сајам туризма
Опрема за угоститељство
Храна и пиће
Auto show – Нови Сад
Инвестиције и некретнине
Енергетика
Сајам грађевинарства
Путокази

ГРАДОВИ ПОБРАТИМИ












Модена, Италија (од 1974)
Илиуполи (атинска општина), Грчка (од 1994)
Чангчун, Народна Република Кина (од 1981)
Будва, Црна Гора (од 1996)
Дортмунд, Немачка (од 1982/83)
Темишвар, Румунија (од 2005)
Норич, Уједињено Краљевство (од 1989)
Нижњи Новгород, Русија (од 2006)
Печуј, Мађарска (од 2009)
Тулука- Мексико ( од 2015.)
Гомељ- Белорусија ( од 2013.)

ГРАДОВИ СА КОЈИМА НОВИ САД ИМА ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ












Лавов, Украјина (од 1999)
Осијек, Хрватска (од 2002)
Сегедин, Мађарска (од 2001)
Тузла, Босна и Херцеговина (од 2002)
Улм, Немачка (од 2002)
Нант, Француска (од 2003)
Гетеборг, шведска (од 2002)
Санкт Петербург, Русија (од 2005)
Бања Лука, Босна и Херцеговина (од 2006)
Бијељина- Република Српска (од 2014.)
Крањ – Република Словенија (од 2004.)

