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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА 

 

 

Основ за доношење буџета је Закон о буџетском систему, Фискална стратегија владе 

Републике Србије и Упутство за израду буџета локалних власти за 2020. годину прописано од 

стране Министарства финансија. 

Укупни приходи из буџета општине из извора 01 износе 787.179.937,00 динара, Донације од 

међународних организација 28.917.107,00, Трансфери од других нивоа власти 57.017.965,00 

динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 51.418.000,00 динара,Сопствени 

приходи буџетских 3.377.000,00 динара и Неутрошена средства донције из ранијих година 

30.133.694,00 динара. 

Највећи су Изворни приходи и примања који износе 341.127.137,00  или 43%. 

Планирани приходи су од Порезa на зараде 195.000.000,00 динара или 20,4% укупних 

прихода.  

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 150.000,00 динара или 0,01%, 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу, по решењу Пореске управе 12.500.000,00 динара или 1,3%,Порез на приходе од 

самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 

8.500.000,00 динара или 0,9%, Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 350.000,00 динара, Порез на приход 

од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 50.000,00 динара,Порез на 

земљиште 100.000,00 динара, Порез на друге приходе 19.500.000,00 динара или 2,0%,Порез 

на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 80.000.000,00 динара или 

8,4%, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 37.500.000,00 

динара или 3,9%, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 9.500.000,00 динара 

или 1,0%, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 

18.500.000,00 динара или  1,9%,Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 2.500.000,00 динара или 0,3%, 

Порез на пренос апсолутних права код продаје код стечајног дужника као правног лица 

250.000,00 динара ,  Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина 15.500.000,00 динара или 1,6%,Накнада за промену 

намене обрадивог пољопривредног земљишта 1.050.000,00 динара или 0,1%, Боравишна 

такса 18.000.000,00 динара или 1,9%, Боравишна такса по решењу надлежног органа 

јединице локалне самоуправе 5.000.000,00 динара или 0,5%,Посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине 6.500.000,00 динара или 0,7%, Накнада за за коришћење 

простора на јавној површини  у пословне  и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

13.800.000,00 динара  или 1,4%, Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе других лица 500.000,00 динара или 0,1%, Накнада за 

коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу 500.000,00 динара или 0,1%, Посебна накнада за употребу 

општинског пута и улица,његовог дела или путног објекта која припада управљачима тих 

путева и улица 800.000,00 динара или 0,1%, Комунална такса за држање средстава за игру 

(„забавне игре“) 550.000,00 динара или 0,1%, Накнада за постављање водовда, канализације, 

електричних водова,електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и 

улици,која припада управљачима тиј путева и улица 850.000,00 динара или 0,1%, Накнада за 

постављање рекламних табли,  рекламних паноа уређаја за обавештавање или оглашавање 

поред општинског пута и улице,односно на другом земљишту које користе управљачи тих 

путева и улица 650.000,00 динара или 0,1% Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 18.500.000,00 динара или 1,9%,Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општина  28.914.107,00 динара или 3%, Ненаменски трансфери 

од Републике у корист нивоа општина 157.643.184,00 динара или 16,5%,Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 17.917.965,00 динара или 



 2 

1,9%,Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 39.100.000,00 

динара или 4,1%, Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака 3.500.000,00 динара или 0,4%, Накнада за коришћење 

шумског и пољопривредног земљишта 5.350.000,00 динара или 0,6%, Комунална такса за 

коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 500.000,00 динара или 0,1%, Комунална такса за 

коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима 418.030,00 динара, Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

2.500.000,00 динара или 0,3%, Допринос за уређивање грађевинског земљишта 29.500.000,00 

или 3,1 %, Накнада за коришћење природног лековитог фактора 13.500.000,00 динара или 

1,4%, Накнада за коришћење дрвета 950.723,00 динара или 0,1%, Приходи од давања у закуп 

односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета 7.500.000,00 динара или 0,8%, Приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште у корист општине 5.800.000,00 динара или 0,6%, Приходи остварени 

по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа 

општина 9.500.000,00 динара или 1,0%, Општинске административне таксе 5.500.000,00 

динара или 0.6%,Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 6.500.000,00 динара 

или 0,7%, Накнада за уређивање грађевинског земљишта 6.400.000,00 динара или 

0,7%,Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 2.500.000,00 динара или 0,3%,Остали приходи у корист нивоа 

општине 52.695.000,00 динара или 5,5%, Примања од отплате станова у корист општина 

1.500.000,00 динара или 0,2% и Примања од продаје покретне имовине 850.000,00 динара 

или 0,1%,Примања од продаје земљишта 10.200.000,00 динара или 1,1%. 

 

Расходи и издаци из члана 1.ове одлуке користе се за следеће програме 
: 

НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима 

Урбанизам и просторно планирање 40.538.000,00 

Комунална делатност 169.822.085,00 

Локални економски развој 13.498.740,00 

Развој туризма 70.070.155,00 

Развој пољопривреде 40.432.000,00 

Заштита животне средине 64.079.800,00 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 120.238.953,00 

Предшколско васпитање 57.211.000,00 

Основно образовање 29.690.000,00 

Средње образовање 13.000.000,00 

Социјална и дечја заштита 35.166.000,00 

Примарна здравствена заштита 12.560.000,00 

Развој културе 46.069.710,00 

Развој спорта и омладине 66.283.467,00 

Опште услуге локалне самоуправе 153.693.743,00 

Политички систем локалне самоуправе 17.887.050,00 

Енергетска ефикасност 7.800.000,00 

 


