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Уводна реч председника: 

  

          Драге грађанке и грађани, 

Основна сврха овог водича јесте да на што једноставнији и 

разумљивији начин објасни из којих прихода и у које сврхе се 

користе јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана. 

 Грађански водич представља сажет и јасан приказ 

Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2019. годину, а која је по 

својој форми веома обимна и тешка за разумевање без 

специфичних појмова и класификација које су њен саставни део. 

 Иако је у овако краткој форми немогуће објаснити 

целокупан буџет општине, надамо се да ћемо на овај начин успети 

да вас информишемо о начину прикупљања јавних средстава и 

остваривању јавних прихода и примања општине, као и о начину 

планирања, расподеле и трошења буџетских средстава. 

 Кроз овај транспарентни приступ настојимо да 

унапредимо разумевање и интересовање наших суграђана за 

локалне финансије, а надамо се и сарадњи становника општине и 

локалне самоуправе у заједничком постављању циљева, 

дефинисању приоритета и планирању развоја наше општине.   

 

      

    Председник општине 

             Владимир Бракус  
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Директни буџетски корисници: 

- Скупштина  

- Председник општине 

- Општинско веће 

- Општинска управа 

 

Индиректни корисници буџетских средстава: 

      -     Месне заједнице 

- Народна библиотека 

- Спортко кулурни туристички центар 

 

Остали корисници буџетских средстава: 

- Образовне институције (основне школе и средња 
школа) 

- Здравствене институције (Дом здравља) 

- Социјалне институције (Центар за социјални рад) 

- Непрофитне организације (удружења грађана, 
невладине организације, итд.) 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  је правни документ који 

утврђује план прихода и примања и расхода и издатака за 

буџетску, односно календарску годину. 

 

Буџет је документ којим се предвиђа колико ће се новца од грађана 

и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај 

новац трошити. 

 

Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе 

локалне самоуправе. Исто тако, у буџет се сливају приходи из 

којих се подмирују те обавезе. 

 

Приликом дефинисања овог најважнијег документа, смернице су 

законски оквири и прописи као и стратешки приоритети развоја и 

други елементи. Реалност је таква да постоје велике разлике 

између жеља и приоритета, тако да креирање буџета подразумева 

утврђивање приоритета и прављење компромиса. 
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ОКВИР У КОМЕ СЕ ПЛАНИРА БУЏЕТ: 

1. Закони и прописи 

2. Стратешки циљеви развоја 

3. Економска ситуација у земљи и окружењу 

4. Остварење прошлогодишњег буџета 

5. Потребе буџетских корисника 

6. Започети пројекти из ранијих година 

7. Процена кретања прихода 

8. Обавезе по постојећим кредитима 

 

 

КО УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ БУЏЕТА: 

1. Буџетски корисници 

2. Општинска власт и стручне службе 

3. Месне заједнице 

4. Школе 

5. Установе културе 

6. Центар за социјални рад 

7. Дом здравља 

8. Грађани и њихова удружења 

9. Црвени крст 

 

4 



ШТА СУ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА? 

Укупни планирани јавни приходи и примања општине Нова Црња за 2020. 

годину износе 801 милиона динара. 

Одлуком о буџету општине Нова Црња за 2020. годину планирана су 

средства из буџета општине у износу од 416.017.480,00 динара и средства из 

осталих извора 385.798.955,00 динара. 

 

БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД: 

1.пореских прихода 

2.непореских прихода 

3.трансфера од Републике и АП Војводине 

4.примања од продаје нефинансијске имовине 

5.примања од задуживања 

6.донација 

7.пренетих средстава из ранијих година (Представљају вишак прихода 

буџета општине који нису потрошени у претходној буџетској години) 

8.осталих прихода 

 

Структура планираних прихода и примања за 2020. годину:  

Укупни буџетски приходи и примања у 2020. години : 801.816.435,00 

динара, од тога су: 

1.приходи од пореза 235.524.000,00 динара 

2.трансфери: 501.594.123,00 динара 

3.примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине 5.000.000,00 

динара 

4.други приходи 64.698.312,00 динара. 
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Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају 

одговарати 

приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2020. години из 

буџета износе: 

801.816.435,00   динара. 

 

РАСХОДИ  

Расходи представљају све трошкове општине за плате буџетских 

корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и 

трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове које општина 

обезбеђује без директне и непосредне накнаде. 

 

ИЗДАЦИ представљају трошкове изградње или инвестиционог 

одржавања већ постојећих објеката, набавку земљишта, машина и 

опрeме неопходне за рад буџетских 

корисника. 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ морају се исказивати на законом прописан 

начин, односно морају се исказивати: по програмима који показују 

колико се троши за извршавање основних надлежности и 

стратешких циљева града; по основној намени која показује за 

коју врсту трошка се средства издвајају; по функцији која показује 

функционалну намену за одређену област и по корисницима 

буџета што показује организацију рада општине. 
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Шта су расходи и издаци буџета? 

 

1.Расходи за запослене 

• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, 
како у управи тако и код буџетских корисника 

2.Коришћење роба иуслуга 

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

3.Дотације и трансфери 

• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа 
има за исплату институцијама које су у примарној надлежности 
централног/покрајинског нивоа као што су школе, центар за 
социјални рад, дом здравља. 

4.Остали расходи 

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

5.Субвенције 

• Субвенције сe одобравају за функционисање међумесног превоза 
и пољопривредним произвођачима. 

6.Социјална заштита 

• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне 
помоћи за различите категорије грађана. 

7. Буџетска резерва 

• Буџетска резерва представља новац који се користи за 
непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају 
ванредних околности. 

8.Капитални издаци 
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Структура планираних расхода и издатака за 2020. годину 

 

Укупни расходи и издаци 801.816.435,00 динара, од тога: 

Расходи буџета по програмима: 

 Назив програма: Средства из 

Одлуке о буџету 

за 2020. годину 

(у динарима) 

% буџета 

по 

програми

ма 

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно 

планирање 

5.501.000,00 0,69 

Програм 2. Комуналне делатности 129.764.946,00 16,18 

Пограм 3. Локални економски развој 9.904.000,00 1,24 

Програм 4. Развој туризма 0 0 

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 33.000.000,00 4,12 

Програм 6. Заштита животне средине 17.860.623,00 2,23 

Програм 7. Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 

208.613.029,00 26,02 

Програм 8. Предшколско васпитање и 

образовање 

0 0 

Програм 9. Основно образовање и васпитање 49.107.162,00 6,12 

Програм 10. Средње образовање и васпитање 5.654.000,00 0,71 

Програм 11. Социјална и дечија заштита 47.219.010,00 5,89 

Програм 12. Здравствена заштита 12.800.000,00 1,60 

Програм 13. Развој културе и информисања 70.599.678,00 8,80 

Програм 14. Развој спорта и омладине 19.000.040,00 2,36 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 142.102.137,00 17,72 

Програм 16. Политички систем локалне 

самоуправе 

33.484.872,00 4,18 

Програм 17. Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 

17.205.938,00 2,14 

Укупни расходи по програмима 801.816.435,00 100,00 
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Расходи буџета расподељени по директним и индиректним 

буџетским корисницима: 

 

Ред.бр. Назив буџетског корисника Средства из Одлуке о 

буџету за 2020. годину 

(у динарима) 

1. Скупштина општине 8.246.586,00 

2. Председник општине 10.236.286,00 

3. Општинско веће 12.502.000,00 

4.  Општинска управа 96.244.779,00 

5. Месне заједнице 34.943.830,00 

6. Центар за социјални рад 6.908.210,00 

7. Народна библиотека „Ђура Јакшић“ 9.715.038,00 

8. СКТЦ 3.142.840,00 

9. Основно образовање 49.107.162,00 

10. Средње образовање 5.654.000,00 

11. Црвени крст 1.988.800,00 

12. Дом здравља 10.800.000,00 

0
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Најважнији пројекти од интереса за заједницу: 

 

 

Назив пројекта Планирана 

средства 
Изградња потисног цевовода и уређаја повишење потиска 

(цевовод радојево-Српска Црња) 

100.208.626,00 

Израда пројектно-техничке документацијев за обнову 

водовода у насељеним местима општине Нова Црња 

1.100.000,00 

Санација коловозног локалног пута Српска Црња-Радојево 93.693.893,00 

Санација коловоза улице Кошут Лајоша у Тоби 7.325.358,00 

Санација коловоза у улици Иве Лоле Рибара У Радојеву 4.642.978,00 

Постављање брзинских дисплеја у Новој Црњи у ул. ЈНА 200.000,00 

Санација пута Нова Црња-Тоба 84.101.000,00 

Проширење улице „Крива“ у насељеном месту Новој Црњи 12.854.000,00 

Санација спортског терена за рукомет ОШ „4.октобар“ 

Војвода Степа 

2.000.000,00 

Реконструкција објекта Дома културе у Александрову 32.988.800,00 

Санација Дома културе у Српској Црњи 10.501.000,00 

Изградња спортског терена у дворишту „Комбината“ у 

Српској Црњи 

7.497.040,00 
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