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1. Увод
Драге суграђанке и суграђани,
Публикација пред Вама је други Грађански водич кроз буџет Општине Мали Иђош.
Основна сврха овог документа је да Вам пружимо најважније информације о планираном буџету за 2021. годину, као и о околностима и
одлукама којима смо се водили приликом његовог састављања.
С обзиром на то да највећи део новца стиже у буџет кроз наплату пореза, наша је обавеза да њиме располажемо у најбољем интересу
заједнице и да грађанима представимо тачне и разумљиве податке.
Грађански водич кроз буџет намењен је свим грађанима који желе да буду обавештени о плановима локалне самоуправе за
прикупљање и трошење новца и да прате реализацију постављених циљева.
Надамо се да је овај документ, други пут направљен у Малом Иђошу, објаснио кључна питања и тако учинио буџет приступачнијим и
разумљивијим.
Ова публикација је настала у оквиру иницијативе за веће укључивање јавности у буџетске консултације и ја се надам да ћете у
наредним годинама бити спремни да се одазовете позиву да заједно планирамо развој нашег Малог Иђоша.
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2. Како настаје буџет општине
БУЏЕТ ОПШТИНЕ Мали Иђош је правни
документ који утврђује план прихода и
расхода општине за наредну годину.
Из општинског буџета се током године
плаћају све обавезе локалне самоуправе.
Исто тако у буџет се сливају приходи из
којих се подмирују те обавезе.
Председник општине и локална управа
спроводе општинску политику, а главна
полуга те политике и развоја је управо
буџет.
Приликом дефинисања овог, за општину
најважнијег документа, они морају да се
воде са законским прописима, стратешким
приоритетима развоја и другим
елементима, као што је приказано на
слици 1.

Законии прописи
Стратешки циљеви развоја општине
Економска ситуација у земљи и окружењу
Остварење прошлогодишњих буџета
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Процена кретања најважнијих група прихода
Обавезе по постојећим кредитима
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3. Како се пуни општинска каса?
Укупни ПРИХОДИ Општине Мали Иђош
у 2021. годиниизносе:
БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД:

• Пореских прихода

2.135.107.000,00
Укупни приходи и примања = 2.135.107.000,00

• Трансфера од Републике и
наменских трансфера од
буџета РС и буџета АПВ

Трансфери од Републике и Покрајине =
1.236.066.000,00
Донације и помоћи од међународних
организација=432.026.000,00
Приходи од пореза = 364.815.000,00

• Примања од продаје добара
и услуга

Приходи од имовине = 53.240.000,00

Остали приходи = 15.960.000,00

• Прихода од имовине

Примања од продаје добара и услуга =
20.600.000,00

• Осталих прихода

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода=1.200.000,00

• Примања од продаје
непокретности

Примања од продаје непокретности =
11.200.000,00

Слика 2.
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3. Како се пуни општинска каса?
ПОРЕСКЕ ПРИХОДЕ општина прикупља кроз наплату пореза на
зараде, пореза на добра и услуге, пореза на имовину и
осталих пореза.
ТРАНСФЕРИ подразумевају пренос новца из Републичког
буџета у корист општине, као и ненаменске трансфере како из
буџета РС, тако и из буџета АПВ.
ДОНАЦИЈЕ се добијају од страних и домаћих донатора за
различите пројекте општине.
Буџет општине се пуни и задуживањем, односно узимањем
краткорочних и дугорочних кредита код пословних банака.
ОСТАПЕ ПРИХОДЕ буџет општине приходује наплатом
казни, затим различитихтакси и накнада. Остали приходи
такође обухватају све неодређене и мешовите приходе које
прикупља општина.
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3.1. Структура прихода и примања у 2021. години
У структури планираних прихода и примања наше општине највеће учешће имају приходи од трансфера који чине 57,89 % укупних овогодишњих
прихода буџета.

Структура прихода и примања у 2021.
години
Трансфери од Републике и покрајине = 1.236.066.000,00-57,89%
Донације међународних организација=432.026.000,00-20,23%
Приходи од пореза = 364.815.000,00-17,09%
Приходи од имовине = 53.240.000.00-2,49%
Остали приходи = 15.960.000,00-0,75%
Приходи од продаје добара и услуга =20.6000.000,00-0,96%

Меморандумске ставке за рефундацију расхода =1.200.000,00-0,07%
Примања од продаје непокретности = 11.200.000,00-0,52%

Слика 3.
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3.2. Шта се променило у односу на 2020. годину?
У поредни преглед прихода буџета наше општине у 2021. години у односу на 2020. годину

СМАЊИЛИ СУ СЕ:
ПОВЕЋАЛИ СУ СЕ:
•

Трансфери од других нивоа власти
310,18660милиона динара

•

Донације међународних
организација 432,03 милиона
динара

•

Порески приходи 56,88
милиона динара

•

Приходи од имовине 5,23
милиона динара

•

Остали приходи 7,242
милиона динара

•

Приходи од продаје добара и
услуга 8,0 милиона динара

•

Меморандумске ставке за реф.
1,2 милиона динара

•

Приходи од продаје
непокретности 11.2 милиона
динара

Слика 4.
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4. На шта се троши Ваш новац?
Једно од основних буџетских начела је равнотежа прихода и расхода, зато и укупни планирани расходи буџета
општине Мали Иђош у 2021. години износе:

2.135.107.000,00 динара.

Укупни планирани расходи буџета = 2.135.107.000,00
Капитални издаци, основна средства, залихе и природна имовина
= 1.640.388.000,00
Коришћење роба и услуга = 195.024.000,00
Субвенције = 11.635.000,00
Расходи за запослене = 130.142.000,00
Дотације и трансфери = 72.602.000,00
Остали расходи = 47.460.000,00
Социјална помоћ = 32.810.000,00
Буџетска резерва = 4.500.000,00

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања = 200.000,00
Набавка домаће финансијске имовине=346.000,00

Слика 5.
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4.На шта се троши Ваш новац?
Расходи за запослене представљају
све трошкове за запосленем како у
управи тако и код буџетских корисника.

Субвенције из буџета су планиране у укупном износу од
11,635милиона динара. Субвенције се дају Регионалној депонији
д.о.о. Суботица 7,75 милиона динара, субвенције за развој микро,
малих и средњих предузећа од 1,135 милиона динара, субвенције
за јавно комунално предузеће 0,50 милиона динара и субвенције
за мере подршке запошљавању у износу од 2,25 милиона динара.

Коришћење роба и услуга обухвата
сталне трошкове, путне трошкове,
услуге по уговору, специјализоване
услуге, трошкове материјала и текуће
поправке и одржавање.

Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне
помоћи за различите категорије становништва.Буџетска резерва
представља новац који се користи за непланиране сврхе и у сврхе
за које се у току године покажеда су неопходна додатна новчана
средства.

Донације, дотације и трансфери су
трошкови које општина има за исплату
дотација и . трансфера осталим
нивоима власти, школама, i дому
здравља.

Капитални расходи су трошкови за основна средства (зграде и
грађевинске објекте , машине и опрему, земљиште и слично) која
су у власништву општине.

Остали расходи обухватају дотације
невладиним организацијама, порезе,
таксе, новчане казне и пенале.

Отпалата камата и трошкова кредита
обухвата трошкове отплате камате и
пратећих
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4.1. Структура расхода и издатака у 2021. години
Структура расхода и издатака у 2021. години
Капитални издаци, основна средства = 76,83%
Коришћење роба и услуга = 9,13%
Субвенције = 0,54%
Расходи за запослене = 6,10%
Донације, дотације и трансфери = 3,40%
Остали расходи = 2,22%
Социјална помоћ = 1,54%
Буџетска резерва = 0,21%
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања = 0,01%

Набавка домаће финансијске имовине=0,02%

Слика 6.
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4.2. Шта се променило у односу на 2020. Годину?
СМАЊИЛИ СУ СЕ:
•

ПОВЕЋАЛИ СУ СЕ:



динара

•

Капитални издаци 764,42

трансфери 2,735 милиона

Расходи за запослене 6,75

динара

•

Остали расходи 3,45 милиона



Субвенције 0,92 милиона динара



Коришћење роба и услуга

1,01

милиона динара
Социјална помоћ 3,76 милиона
динара



Остали расходи 5,54 милиона
динара

динара



Донације, дотације и

милиона динара

милиона динара



Субвенције 2,981 милиона

Набавка домаће финансијске
имовине 0,346 милиона динара

Слика 7.
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4.3. Програмско трошење у 2021. години
Буџет наше општине је програмски. Шта то тачно значи ? Новац је намењен за програме који доприносе испуњавању
стратешких циљева развоја наше општине, а трошкови буџета распоређени су према пројектима на које се односе.
(слика 8.)

Расходи буџета се деле на следеће програме:
Програм 1 - локални развој и
просторно планирање

Програм 6 - Заштита животне
средине

Програм 11 - Социјална и дечја
заштита

Програм 16 - политички систем
локалне самоуправе

Програм 2 - Комунална
делатност

Програм 7 - Путна
инфраструктура

Програм 12 - Примарна
здравствена заштита

Програм 17 - Енергетска
ефикасност

Програм 3 - Локални економски Програм 8 - Предшколско
развој
васпитање

Програм 13 - Развој културе

Програм 4 - Развој туризма

Програм 9 - Основно
образовање

Програм 14 - Развој спорта и
омладине

Програм 5 - Развој
пољопривреде

Програм 10 - Средње
образовање

Програм 15 - Локална
самоуправа
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4.3 Програмско трошење у 2021. години
У 2020. години највише новца из буџета биће издвојено за следеће програме: Заштита животне средине и комунална делатност. У
табели можете видети колико је процентуално учешће појединих програма у укупном буџету.
Назив програма

0

ПРОГРАМ 1
ПРОГРАМ 2
ПРОГРАМ 3
ПРОГРАМ 4
ПРОГРАМ 5
ПРОГРАМ 6
ПРОГРАМ 7
ПРОГРАМ 8
ПРОГРАМ 9
ПРОГРАМ 10
ПРОГРАМ 11
ПРОГРАМ 12
ПРОГРАМ 13
ПРОГРАМ 14
ПРОГРАМ 15
ПРОГРАМ 16
ПРОГРАМ 17
УКУПНО

Локални развој и просторно планирање
Комунална делатност
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечија заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа
Политички систем локалне самоуправе
Енергетска ефикасност

План за 2021. годину (у
% учешћа у укупним
хиљадама динара)
расходима
189.101.000
8,85
318.484.000
14,91
154.085.000
7,22
18.033.000
0,84
90.240.000
4,23
138.885.00090.491.000
969.882.000
45,42
19.475.000
0,91
51.383.000
2,41
33.554.000
1,57
0
0,00
70.428.000
3,30
9.100.000
0,43
23.596.000
1,11
11.660.000
0,55
141.527.000
6,63
34.559.000
1,6
0
0,00
2.135.107.000
100,00
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4.4. Програмско буџетирање у 2021. години
Закон о буџетском систему обавезује
буџетске кориснике да Одлука о буџету
за 2021. годину буде израђена на
програмском принципу што је и
испоштовано приликом израде Одлуке о
буџету општине Мали Иђош за 2021.
годину.
Одлука о буџету општине Мали Иђош за
2021. годину акценат ставља на
побољшање инфраструктуре наше
општине путем програма Комуналне
делатности и програма заштите животне
средине, побољшавајући систем
функционисања омогућава пружање
квалитетнијих услуга својим суграђанима
намећући им улогу главних актера
приликом планирања и креирања буџета
нашег града утичући тиме на квалитет
живота грађана.
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4.5. Најзначајнији капитални издаци општине Мали Иђош у 2021. Години
1.

Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош 291,3 милиона
динара

2.

Изградња магистралног колектора фекалне канализације општине Мали Иђош 555,232 милиона динара

3.

Изградња секундарне и терцијалне канализационе мреже у насељима општине Мали Иђош 113,60 милиона динара

4.

Изградња водоводне мреже у насељу Ловћенац 222,0 милиона динара

5.

Опремање индустријске зоне у к.о. Ловћенац 120,0 милиона динара

6.

Реконструкција пешачких стаза у центру Ловћенца 46,3 милиона динара

7.

Адаптација зграде Дома културе у Малом Иђошу 60,0 милиона динара

8.

Електрификација наводњавања 68,0 милиона динара

9.

Реконструкција крова и енергетска санација објекта Полицијска станица у Малом Иђошу 15,0 милиона динара
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ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ИЂОШ

