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Пoштoвaни грађани,
имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa у упрaвљaњу
jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо
Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Ћуприја.
Грађански буџет представља јасан и сажет приказ
Одлуке о буџету општине Ћуприја, која је по својој форми и
обимности доста тешка за разумевање. како је немогуће
представити цео буџет у овако краткој форми, надамо се да ће
овај начин информисања боље објаснити начин прикупљања
јавних средстава, као и начин планирања и трошења истих.

Нинослав Ерић, мр. ек. наука
Председник општине Ћуприја

Увeрeни смo дa ћe Грaђaнски вoдич крoз буџeт
општине Ћуприја дoпринeти вeћeм рaзумeвaњу буџeтскoг
прoцeсa, кao и oдлукa кojимa смo сe вoдили приликoм
сaстaвљaњa буџeтa, и дa ћe сa другe стрaнe дoвeсти дo бoљeг
упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и њихoвoг усклaђивaњa сa
нajбoљoм мeђунaрoднoм прaксoм.

2. Ко се финансира из буџета?
Директни корисници буџетских
средстава:
- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска управа
- Општинско правобранилаштво
Остали корисници јавних средстава:
- Образовне институције (школе)
- Здравствене институције (Дом
здравља)
- Социјалне институције (Центар за
социјални рад)
- Непрофитне организације (удружења
грађана, невладине организације, итд.)

Индиректни корисници буџетских
средстава:

- Народна библиотека “Душан Матић”
- Музеј “Хореум – Марги - Равно”
- Установа културе “Ћуприја”
- Установа за спорт СЦ “Ада”
- Предшколска установа “Дечја радост”
- Туристичка организација општине
Ћуприја

- Месне заједнице

3. Како настаје буџет општине?
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
је
правни
документ који утврђује план прихода и
расхода општине за једну буџетску годину
који се крајем године доноси за наредну
буџетску годину.
У општински буџет се током године
сливају приходи и примања из којих се
подмирују обавезе и врше сва плаћања из
делокруга рада локалне самоуправе.
Председник општине и локална управа
врше своје надлежности утврђене Уставом и
законима, као и поверене надлежности, а
главна полуга те политике и развоја је
управо буџет.
Приликом дефинисања овог, за
општину најважнијег документа, они морају
да
се
воде
законским
прописима,
стратешким приоритетима развоја и другим
елементима, као што је приказано на слици.

3. Како настаје буџет општине?
Буџет општине троши се на расходе за
запослене,
сталне
(материјалне)
трошкове,
коришћење роба и услуга, дотације спортским и
невладиним организацијама, инвестиције у јавну
својину, обавезне таксе, новчане казне и пенале и
остало.
Сви ови трошкови планирају се у складу са
Упутством Министарства финансија за израду
буџета локалне власти за 2019 годину, са
пројекцијама за 2020. и 2021.г., и макроекономским
пројекцијама.
Приликом планирања расхода примењен је
реалан приступ, заснован на извршењу свих врста
расхода у 2018. години, као и рестриктиван
приступ са пажњом посвећеном одржању
нормалног нивоа функционисања свих органа и
организационих облика општине Ћуприја.
Локални орган управе надлежан за
финансије израђује нацрт Одлуке о буџету за
наредну буџетску годину и доставља га надлежном
извршном органу, који утврђује предлог одлуке и
доставља га Скупштини локалне власти на
усвајање.

4. Како се пуни буџет општине?
Буџет се пуни новцем од:
•

пореских прихода,

•

непореских прихода,

•

наменских и ненаменских
трансфера од Републике,

•

пренета неутрошена
средства из ранијих година,

•
•

Сопствени
приходи
БК
________
6.870.000
динара

Укупно
планирани
приходи и
примања
____________

Непорески
приходи
___________
100.000.000
динара

Остали
приходи и
примања
__________
158.250.000

динара

1.453.021.000
динара

сопствених прихода
буџетских корисника,
осталих прихода и примања

Порески
приходи
___________
912.794.300
динара

Пренета
неутрошена
средства
_________
27.001.700

динара

Трансфери од
Републике
___________
248.105.000
динара

4. Како се пуни буџет општине?
Пореске
приходе
oпштина
Ћуприја
прикупља кроз
наплату
припадајућег дела пореза на зараде,
пореза на добит и капиталне добитке,
затим пореза на добра и услуге, пореза
на имовину и осталих пореза.
Непореске
приходе oпштина
Ћуприја прикупља од
физичких и
правних лица за коришћење јавних
добара
(накнаде),
за пружање
одређених јавних услуга (таксе), за
кршење уговорних или законских
одредби (пенали и казне) као и приходe
који се остваре употребом јавне
имовине (нпр. накнада за коришћење
шумског и пољопривредног земљишта,
накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта, итд).

Остали
приходи
обухватају
трансфере од физичких и правних лица у
корист општине. Овој категорији припадају
и сви неодређени и мешовити приходи,
које прикупља општина.
Буџет
општине
се
пуни
и
задуживањем,
односно
узимањем
краткорочних и дугорочних кредита код
пословних банака.
Примања од продаје нефинансијске
имовине
се
остварују
продајом
покретности и непокретности, које су у
власништву општинe.
Трансфери од других нивоа власти
подразумевају пренос новца из буџета
Републике Србије у корист општине.

4.1. Структура прихода и примања у 2019. години
У структури прихода наше општине највеће учешће имају трансфери од Републике и порески
приходи. Укупно планирани приходи и примања износе 1.453.021.000 динара, од чега:

5. На шта се троши ваш новац?
Једно
од
основних
буџетских начела је равнотежа
прихода и примања и расхода и
издатака, зато и планирани
трошкови општине Ћуприја у овој
години
износе
1.453.021.000
динара:

Коришћење
роба и услуга
__________
386.094.000

динара

Субвенције
_________
18.000.000
динара
Отплата
камата
________
4.110.000
динара

Буџетска
резерва
_________
24.000.000
динара

Расходи за
запослене
__________
275.818.000

динара

Укупно
планирани
расходи и
издаци
____________

Социјално
осигурање и
социјална
заштита
_________
20.297.000
динара

1.453.021.000
динара

Отплата
главнице
________
63.000.000
динара

Дотације,
донације и
остали
трансфери
_________
125.332.000

динара

Остали
расходи
_________
30.450.000

динара

Издаци за
нефинансијску
имовину
__________
505.920.000
динара

5. На шта се троши ваш новац?
Расходи за запослене представљају све
трошкове за запослене, како у управи
тако и код буџетских корисника.
Коришћење роба и услуга обухвата
сталне трошкове, путне трошкове,
услуге по уговору, специјализоване
услуге, трошкове материјала и текуће
поправке и одржавање.

Субвенције из буџета су новац који је
локална самоуправа обезбедила како би
помогла предузећима (приватним и
јавним), физичким лицимa или
oдрeђeним сeктoримa eкoнoмиje кao нa
примeр пoљoприврeди. Субвeнциje се
дају у виду нoвцa зa пoдстицaњe
зaпoшљaвaњa, рaзвoj, oтплaту крeдитa,
итд.

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

Буџетска резерва представља новац који
се користи за непланиране сврхе и у
сврхе за које се у току године покаже да
су неопходна додатна новчана средства.

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

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

Отплата камата и главнице обухвата
трошкове отплате узетих кредита из
ранијих година.

Издаци за нефинансијску имовину су
трошкови за основна средства (зграде и
грађевинске објекте, машине и опрему,
земљиште и слично) која су у
власништву општине, као и прибављање
нових објеката у својини општине.

5.1. Структура расхода и издатака у 2019. години:

5.2. Програмско трошење у 2019. години
Расходи и издаци буџета деле се на следеће програме:

Буџет наше oпштине 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.

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

5.2. Програмско трошење у 2019. години
У дијаграму се може сагледати учешће појединих програма у укупним трошковима општине.

5.3. Најважнији пројекти у 2019. години

• Изградња атлетског центра Србије - стадиона
• Реконструкција и изградња улица и тротоара у граду (тротоари
у улицама Кнеза Милоша, Раде Симоновић, Цара Лазара итд.)
• Реконструкција и изградња сеоских улица
• Споменик Цару Лазару
• Енергетска санација објеката школских и предшколских
установа на територији општине

Oпштина Ћуприја се захваљује својим
грађанима који су својим предлозима утицали
на расподелу дела буџета наше општине за
2019. годину.
Уколико
сте
заинтересовани
да
сагледате у целини Одлуку о буџету општине
Ћуприја за 2019. годину, исту можете
преузети на следећем линку интернет
странице општинске управе: www.cuprija.rs

