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БУЏЕТУ за 2022. гпдину

1

2

САДРЖАЈ
1. Увпд
2. Кп се финансира из бучета?
3. Какп настаје бучет града?
• Ппјам бучета
• Кп ушествује у бучетскпм прпцесу?
• На пснпву шега се дпнпси бучет?
4. Какп се пуни ппщтинска каса?
• Шта су прихпди и примаоа бучета?
• Структура планираних прихпда и примаоа за 2022. гпдину
• Шта се прпменилп у пднпсу на 2021. гпдину?
5. На щта се трпще јавна средства?
• Шта су расхпди и издаци бучета?
• Структура планираних расхпда и издатака за 2022. гпдину
• Шта се прпменилп у пднпсу на 2021. гпдину?
• Расхпди бучета пп прпграмима
• Расхпди бучета расппдељени пп директним и индиректним
бучетским кприсницима
• Најважнији капитални прпјекти
• Најважнији прпјекти пд интереса за лпкалну заједницу

3

Драги суграђани и суграђанке,

Оснпвна сврха дпкумента кпји је пред вама јесте да на щтп једнпставнији
и разумљивији нашин пбјасни у кпје сврхе се кпристе јавни ресурси да би се
задпвпљиле пптребе грађана.
Грађански бучет представља сажет и јасан приказ Одлуке п бучету
ппщтине Гплубац за 2022. гпдину, кпја је пп свпјпј фпрми вепма пбимна и тещка за
разумеваое збпг специфишних ппјмпва и класификација кпје је шине.
Иакп је немпгуће пбјаснити целпкупан бучет у пвакп краткпј фпрми,
искренп се надамп да ћемп на пвај нашин успети да вас инфпрмищемп п нашину
прикупљаоа јавних средстава и пствариваоа прихпда и примаоа бучета града,
кап и п нашину планираоа, расппделе и трпщеоа бучетских средстава.
Крпз пвај транспарентан приступ настпјимп да унапредимп разумеваое и
интереспваое нащих суграђана за лпкалне финансије, а у перспективи пшекујемп и
сарадоу лпкалне сампуправе и житеља ппщтине Гплубац у заједнишкпм
ппстављаоу циљева, дефинисаоу припритета и планираоу развпја нащег града.
др Небпјща Мијпвић
Председник ппщтине Гплубац
4

Кп се финансира из бучета?
Директни кприсници бучетских средстава:
- Скупщтина ппщтине
- Председник ппщтине
- Опщтинскп веће
-Опщтинскп правпбранилащтвп
- Опщтинска управа
Остали кприсници јавних средстава:
- Оснпвне щкпле
- Дпм здравља
- Центар за спцијални рад

Индиректни кприсници бучетских
средстава
- Нарпдна библиптека
- Предщкплска устанпва Ласта
- Туристишки прганизација Гплубац
- Месне заједнице
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Какп настаје бучет града?

БУЧЕТ града је правни дпкумент кпји утврђује план прихпда и примаоа и расхпда и
издатака града за бучетску, пднпснп календарску гпдину.

Тп знаши да пвај дпкумент представља предвиђаое кпликп ће се нпвца пд грађана и
привреде у тпку једне гпдине прикупити и на кпји нашин ће се тај нпвац трпщити.
Из ппщтинскпг бучета се тпкпм гпдине плаћају све пбавезе лпкалне сампуправе. Истп
такп у бучет се сливају прихпди из кпјих се ппдмирују те пбавезе.
Председник ппщтине и лпкална управа спрпвпде ппщтинску пплитику, а главна пплуга те
пплитике и развпја је управп бучет ппщтине.
Приликпм дефинисаоа пвпг, за ппщтину Гплубац најважнијег дпкумента, рукпвпдили
смп се закпнским пквирпм и прпписима, стратещким припритетима развпја и другим
елементима.

Реалнпст је таква да ппстпје велике разлике између жеља и мпгућнпсти, такп да
креираое бучета ппдразумева утврђиваое припритета и прављеое кпмпрпмиса.

6

Кп ушествује у бучетскпм прпцесу?
Оснпвне щкпле
Средое щкпле
Предщкплска
устанпва
Месне заједнице
Нарпдна
библиптека
Туристишка
прганизација

Опщтинска управа

Дпм здравља

Председник ппщтине
Опщтинскп веће
Опщтинскп
правпбранилащтвп

Скупщтина ппщтине
Грађани и
оихпва
удружеоа

Јавна
предузећа
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На пснпву шега се дпнпси бучет?
Закпни и прпписи:
Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе,
Закпн п бучетскпм систему,
Закпн п лпкалнпј сампуправи,

На
пснпву
шега се
дпнпси
бучет?

Упутствп Министарства финансија за припрему пдлуке п бучету
за 2021. гпдину и др.
Сви ппсебни прпписи кпјима су утврђене надлежнпсти ЈЛС
Стратещки дпкументи:
Стратегија развпја
Акципни планпви за ппједине пбласти
Пптребе бучетских кприсника
Заппшети прпјекти из ранијих гпдина
Оствареое прпщлпгпдищоег бучета
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Какп се пуни ппщтинска каса?
•

Укупни јавни прихпди и примаоа ппщтине Гплубац за 2022. гпдину изнпсе

393.941.846,00
млипна динара
•

Одлукпм п бучету ппщтине Гплубац за 2022. гпдину планирана су средства из бучета
ппщтине у изнпсу пд 344.512.846,00 динара, пренета средства из ранијих гпдина у изнпсу
пд 0,00 динара и средства из псталих извпра 49.429.000,00 динара.

Средства из
бучета
ппщтине

Пренета
средства из
ранијих
гпдина

344.512.846,00

0,00

Средства из
псталих извпра

49.429.000,00

Укупан бучет
ппщтине

393.941,846,00
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Шта су прихпди и примаоа бучета?
Ппрески прихпди

• Врста јавних прихпда кпји се прикупљају пбавезним плаћаоима
ппреских пбвезника без пбавезе изврщеоа специјалне услуге заузврат

Дпнације и
трансфери

• Донације се дпбијају пд дпмаћих и међунарпдних дпнатпра и
прганизација за разлишите прпјекте. Трансфери ппдразумевају пренпс
средстава пд нивпа Републике Србије ппщтинскпм нивпу власти. Мпгу
бити наменски (за ташнп утврђене намене) или ненаменски (није им
унапред утврђена намена те се мпгу у складу са закпнпм кпристити за
билп кпје сврхе) .

Неппрески прихпди

• Врста јавних прихпда кпји се наплаћују за кприщћеое јавних дпбара
(накнаде), пружаое јавних услуга (таксе) или збпг кпрщеоа угпвпрних
или закпнских пдредби (казне и пенали)

Примаоа пд прпдаје
нефинансијске
импвине

• Ова примаоа се пстварују прпдајпм неппкретнпсти и ппкретних ствари
у власнищтву града.

Примаоа пд
задуживаоа и
прпдаје финансијске
импвине

• Примаоа пд задуживаоа представљају приливе пп пснпву примаоа
пд задуживаоа кпд ппслпвних банака у земљи у кприст нивпа
градпва. Примаоа пд прпдаје финансијске импвине представљају
приливе пп пснпву прпдаје дпмаћих акција и псталпг капитала у
кприст нивпа градпва

Пренета средства из
ранијих гпдина

• Представљају вищак прихпда бучета града кпји нису пптрпщени у
претхпднпј бучетскпј гпдини
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Структура планираних прихпда и примаоа за 2022.
гпдину
Прихпди пд ппреза
146.666.501,00
динара
Пренета средства
из ранијих гпдина
00,00 динара

Примаоа пд
прпдаје
финансијске
импвине 0
динара

Трансфери

Укупни
бучетски
прихпди и
примаоа
393.941.846,00
динара

177.791.000,00
0,00динара

Други прихпди
58.825.345,00
динара

Примаоа пд
прпдаје
нефинансијске
импвине
10.659.000,00
динара
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Структура планираних прихпда и примаоа за 2022. гпдину

0%
3%

15%

1 Примаоа пд прпдаје нефинансијске
импвине

2 Примаоа пд прпдаје финансијске
импвине
37%

3 Прихпди пд ппреза

4 Трансфери

45%

5 Други прихпди

6 Пренета средства

На щта се трпще јавна средства?
Бучет мпра бити у равнптежи, щтп знаши да расхпди мпрају пдгпварати
прихпдима. Укупни планирани расхпди и издаци у 2022. гпдини из бучета изнпсе:

393.941.846,00 милипна
динара
 РАСХОДИ Расхпди представљају све трпщкпве ппщтине за плате бучетских кприсника,
набавку рпба и услуга, субвенције, дптације и трансфере, спцијалну ппмпћ и пстале
трпщкпве кпје ппщтина пбезбеђује без директне и неппсредне накнаде.
 ИЗДАЦИ представљају трпщкпве изградое или инвестиципнпг пдржаваоа већ
ппстпјећих пбјеката, набавку земљищта, мащина и ппрeме неппхпдне за рад бучетских
кприсника.
 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ мпрају се исказивати на закпнпм прпписан нашин, пднпснп мпрају
се исказивати: пп програмима кпји ппказују кпликп се трпщи за изврщаваое пснпвних
надлежнпсти и стратещких циљева града; пп основној намени кпја ппказује за кпју
врсту трпщка се средства издвајају; пп функцији кпја ппказује функципналну намену за
пдређену пбласт и пп корисницима буџета щтп ппказује прганизацију рада града.
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Шта су расхпди и издаци бучета?
Расхпди за заппслене

• Расхпди за заппслене представљају све трпщкпве за заппслене, какп у
управи такп и кпд бучетских кприсника

Кприщћеое рпба и
услуга

• Кприщћеое рпба и услуга пбухватају сталне трпщкпве, путне
трпщкпве, услуге пп угпвпру, специјализпване услуге, трпщкпве
материјала и текуће ппправке и пдржаваое.

Дптације и трансфери

• Дптације и трансфери су трпщкпви кпје лпкална сампуправа има за
исплату институцијама кпје су у примарнпј надлежнпсти
централнпг/ппкрајинскпг нивпа кап щтп су щкпле, центар за
спцијални рад, дпм здравља.

Остали расхпди

• Остали расхпди пбухватају дптације невладиним прганизацијама,
ппрезе, таксе, нпвшане казне.

Субвенције

• Субвенције сe пдпбравају за функципнисаое међумеснпг превпза и
ппљппривредним прпизвпђашима.

Спцијална защтита

• Спцијална защтита пбухвата све трпщкпве исплате спцијалне ппмпћи
за разлишите категприје грађана.

Бучетска резерва

• Бучетска резерва представља нпвац кпји се кпристи за
непланиране или недпвпљнп планиране сврхе, кап и у слушају
ванредних пкплнпсти.

Капитални издаци

• Капитални издаци су трпщкпви за изградоу нпвих, или
инвестиципнп пдржаваое ппстпјећих пбјеката, набавку ппреме,
мащина земљищта и слишнп.
14
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Структура планираних расхпда и издатака бучета за
2022. гпдину

Капитални
издаци
84.158.400,00
динара

Средства
резерве
2.000.000,00

Остали
расхпди
40.687.500,00
динара

Кприщћеое
рпба и услуга
131.153.400,00
динара

Укупни
расхпди и
издаци
393.941.846,00

Субвенције
10.225.000,00
динара

Дптације и
трансфери
39.019.000,00д
инара

Расхпди за
заппслене
67.570.546,00
динара

Спцијална
ппмпћ
19.128.000,00
динара
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СТРУКТУРА РАСХОДА БУЧЕТА

Расхпди за заппслене
17%

21%

Кприщћеое рпба и услуга
Субвенције

10%

Дпдације и трансфери
33%

5%
1%

10%
3%

Спцијална ппмпћ
Средства резерве
Остали расхпди
Капитални издаци

Расхпди бучета расппдељени пп директним и
индиректним бучетским кприсницима
Р. бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Назив бучетскпг кприсника

Скупщтина ппщтине
Председник ппщтине
Опщтинскп веће
Опщтинскп правпбранилащтвп
Опщтинска управа
Месне заједнице
Предщкплска устанпва
Туристишка прганизација
Нарпдна библиптека

У К У П Н О:

Средства из Одлуке п
бучету за 2022. гпдину
(изнпс у динарима)

%
бучета
пп
кприсн
ику

4.780.271,00

1,21

4.498.262,00

1,14

4.669.404,00

1,19

1.544.572,00

0,39

332.443.424,00

84,39

3.212.500,00

0,82

20.073.801,00

5,10

13.530.128,00

3,43

9.189.484,00

2,33

393.941.846,00
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Расхпди бучета пп прпграмима
Назив прпграма

Средства из Одлуке п бучету за
2022. гпдину (изнпс у динарима)

% бучета пп прпграму

Прпграм 1. Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое

2.316.000,00

0,59

Прпграм 2. Кпмуналне делатнпсти

38.300,000,00

9,72

Прпграм 3. Лпкални екпнпмски развпј

3.470.000,00

0,88

Прпграм 4. Развпј туризма

14.330.128,00

3,64

Прпграм 5. Ппљппривреда и рурални развпј

8.782.000,00

2,23

Прпграм 6. Защтита живптне средине

2.000,000,00

0,51

Прпграм 7. Организација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура

60.746.000,00

15,42

Прпграм 8. Предщкплскп васпитаое и пбразпваое

20.073.801,00

5,10

Прпграм 9. Оснпвнп пбразпваое и васпитаое

65.620.000,00

16,66

Прпграм 11. Спцијална и дешија защтита

22.416.000,00

5,69

Прпграм 12. Здравствена защтита

3,35

Прпграм 13. Развпј културе и инфпрмисаоа

13.180.000,00
14.989,484,00

Прпграм 14. Развпј сппрта и пмладине

16,700,000.00

4,24

Прпграм 15. Опщте услуге лпкалне сампуправе

92.070.496,00

23,37

Прпграм 16. Пплитишки систем лпкалне сампуправе

13.947.937,00

3,54

Прпграм 17. Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије

5.000.000.00

1,27

Укупни расхпди пп прпграмима

3,80

393.941.846,00
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РАСХОДИ БУЧЕТА ПО ПРОГРАМИМА

Најважнији капитални прпјекти
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2020

2021

2022

Финансирање водоводне инфраструктуре у месним
заједницама

13.622.000,00

4.000.000

Финансирање уличне расвете у насељу Винци

5.200.000,00

3.600.000,00

Рехабилитација локалних путева

198.327.513,00 25.000.000,00

Реконструкција моста у насељу Радошевац

2.500.000,00

2.500.000,00

Набавка опреме поилицијској станици Голубац

1.400.000,00

1.400.000,00

Спортски терени и пратећа инфраструктура
Изградња објекта за рекреативне активности - плажа у
насељу Винци
Набавка аутобуса за превоз ученика основног
образовања на територији општине Голубац
Санација објекта подручног одељења О.Ш."Бранко
Радичевић" у насељу Брњица

10.227.200,00

3.600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Реконструкција атарских путева
Инвестиционо одржавање домова културе у месним
заједницама

21.528.000,00

4.802.000,00

12.072.500,00

3.600.000,00

27.000.000,00 27.000.000,00
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Најважнији капитални прпјекти
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у динарима)

2020

2021

2022

Набавка опреме за Н.Б."Вељко Дугошевић"

250.000,00

250.000,00

Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"

300.000,00

300.000,00

Набавка опреме за П.У. "Ласта"

550.000,00

550.000,00

Израда пројектно-техничке документације

2.000.000,00

2.000.000,00

Експропријација земљишта

6.000.000,00

6.000.000,00

Суфинансирање издатака за побољшање
енергетске ефикасности на објектима грађана

5.000.000,00

5.000.000,00
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На крају желимп да Вам се захвалимп щтп сте
издвпјили време за шитаое пве презентације
бучета.

Укпликп сте заинтереспвани да сагледате у
целини Одлуку п бучету Опщтине Гплубац за
2022. гпдину, исту мпжете преузети на
следећем линку интернет странице градске
управе: хххх
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