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УВОД

Поштовани грађани,
Грађански водич кроз буџет који има за циљ да пружи

најважније информације о планираном буџету за 20. годину
општине Ковин.

Израда грађанског буџета, као инструмента за повећање
транспарентног исказивања на који начин и у које сврхе се користе
јавна средства, представља својеврстан водич за грађане којима
треба да се приближе надлежности и начин финансирања послова
који се обављају у општини.

У циљу информисања и појашњења грађанима о начину и
сврси трошења буџетских средстава, локална власт треба да на
једноставан и разумљив начин прикаже свој буџет грађанима са
информацијама о буџетским приходима и примањима, расходима и
издацима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл.
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Како настаје буџет општине

Одлука о буџету јесте одлука коју доноси локална власт којом се
процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну или три
године (капитални издаци исказују се за три године).

Буџет се крајем године доноси за наредну буџетску годину.
У буџет се током године сливају приходи и примања из којих се

подмирују обавезе и врше сва плаћања из делокруга рада општине.
Буџет општине доноси Скупштина општине.
Извештај о извршењу буџета разматра Скупштина општине Ковин

најмање два пута годишње по истеку шестомесечног, односно деветомесечног
периода.

Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти је акт којим
скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно
остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат
буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања.
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Како настаје буџет општине
-Ко учествује у изради? 6

Ко учествује у 
изради буџета?

•Установе:
-Центар за културу
-Библиотека
-Туристичка организација
-Установа за спорт

•Општинска власт и стручне службе
•-Предшколска установа
-основне школе
-средње школе

•Јавна предузећа
•Невладине организације 
•-Центар за социјални рад                                         
–Дом згравља                        



Како настаје буџет општине
-На основу чега се доноси? 7

Закони и прописи:

Закон о финансирању локалне
самоуправе,Закон о буџетском 

систему,Закон о локалној самоуправи, 
Упутство Министарства финансија за 

припрему одлуке о буџету за 2020. годину 
и др.

Стратешки документи:
Стратегија развоја општине Ковин, 

Акциони планови за поједине области

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета



ПРИХОДИ БУЏЕТА

Укупни јавни приходи и примања општине Ковин за 2020. годину износе

Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину планира су средства из буџета
општине у износу од 955.702.000 динара, пренета средства из ранијих година у износу
од 248.966.245 динара, сопствени приходи буџетских корисника у износу од 5.753.500
динара (остварују их Центар за културу и Библиотекнаа) и остали приходи (донације,
трансфери са виших нивоа власти, добровољни трансфери и родитељски динар) у
износу од 53.118.720 динара .
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1.263.540.465

955.702.000 248.966.245 5.753.500 53.118.720 1.263.540.465



ПРИХОДИ БУЏЕТА
-Како се пуни буџет?

Укупни 
буџетски 
приходи и 
примања  

1.263.540.465 
динара

Приходи од  
пореза  

563,101,300
динара

Донације и 
Трансфери   

265,591,803д
инара

Други приходи  
149,468,117

динара

Примња од 
продаје 

нефинансијске 
имовине  

34,245,000
динара

Примања од 
продаје 

финансијске 
имовине  

300.000 динара

Пренета 
средства из 

ранијих година  
248,966,245

динара
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Буџет се пуни новцем од:
•Пореских прихода
•Непореских прихода
•Донација
•Трансфера од Републике и 
АП Војводине
•Примања од продаје
нефинансијске имовине
•Примања од продаје
финансијске имовине
•Пренетих средстава из
ранијих година
•Осталих прихода



ПРИХОДИ БУЏЕТА
-Како се пуни буџет?

 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ обухватају 74% пореза на зараде, порезе на приходе од самосталних делатности, на приходе од
пољопривреде и шумарства, непокретности, давања у закуп покретних ствари,порез на наслеђе и поклон, порез на
пренос апсолутних права, које наплаћује пореска управа. Затим порези на имовину и порези на добра и услуге које
наплаћује локална пореска администрација.

 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ . Донације се добијају од домаћих и страних инвеститора за различите пројекте.
Трансфери представљају пренос новчаних средстава из буџета Пепублике или АП Војводине. Општина сваке године
добија одређени износ ненаменских средстава из буџета Републике, док се наменски трансфери добијају на основу
учешћа на конкурсима за поједине пројекте од значаја за општину (као што је комасација, превоз ученика и студената,
изградња вртића и сл.).

 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ прикупљају се од правних и физичких лица за коришћење јавних добара (накнаде), за
пружање одређених јавних услуга (таксе), за кршењe уговорених или законских одредби ( пенали и казне), као и
приходе који се остварују употребом јавне имовине (нпр. накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта, минералних сировина, закуп пословног простора у јавној својини, накнада за коришћење грађевинског
земљишта, приходи по основу пружања услуга у предшколској установи и сл.).

 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ се остварују продајом непокретности и покретних ствари
у власништву општине.

 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ се остварују на основу повраћаја кредита које је општина
дала ранијих година преко Фонда за развој општине.

 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА представљају вишак прихода који није потрошен у претходној
буџетској години.

 ОСТАЛИ ПРИХОДИ обухватају трансфере од физичких и правних лица у корист општине, као и све неодређене и
мешовите приходе.
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ПРИХОДИ БУЏЕТА
-Структура прихода и примања 11



РАСХОДИ БУЏЕТА

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати
приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2020. години из буџета износе:

Поред расхода и издатака из буџетских средстава који износе 955.702.000 динара,
приказани су и расходи и издаци који се финансирају из осталих извора и који износе
укупно 307.838.465 динара.

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 општине; 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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РАСХОДИ БУЏЕТА
-На шта се троши                  ваш новац? 13

Укупни расходи 
и издаци 

1.263.540.465 
динара

Коришћење 
роба и услуга 
409,437,291

динара
Расходи за 
запослене 

204.032.400
динара

Субвенције 
12.480.000

динара

Дотације и 
трансфери 
163.412.000

динара
Социјална 

помоћ 
97.682.450

динара

Остали 
расходи 

78.032.298
динара

Средства 
резерве 

31.371.081
динара

Капитални 
издаци 

267.052.945
динара



РАСХОДИ БУЏЕТА
-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 обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по
уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.

 Дотације и трансфери су трошкови које општина има за исплату осталим нивоима
власти као што су школе, центар за социјални рад, дом здравља.

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

 Субвенције сe одобравају за функционисање међумесног превоза и пољопривредним
произвођачима.

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

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

 Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање
постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.
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РАСХОДИ БУЏЕТА
-Структура расхода и издатака 15



РАСХОДИ БУЏЕТА
-Програмско трошење

Програмско трошење говори о средствима која се издвајају за финансирање 
основних надлежности и стратешких циљева општине.
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Шифра 
Програма Назив Средства из 

буџета 

Средства из 
сопствених 

прихода 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупна 
средства 

1101 
 

Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно 
планирање 7,741,000   15,100,000 22,841,000 

1102 
 

Програм 2.  Комуналне делатности 78,063,712  87,864,288 165,928,000 

1501 
 

Програм 3.  Локални економски развој 10,147,000  7,751,000 17,898,000 

1502 
 

Програм 4.  Развој туризма 14,995,372   4,550,000 19,545,372 

0101 
 

Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 79,275,000   11,513,000 90,788,000 

0401 
 

Програм 6.  Заштита животне средине 22,013,558  13,332,000 35,345,558 

0701 
 

Програм 7.  Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 30,860,000  44,240,000 75,100,000 

2001 
 

Програм 8.  Предшколско васпитање и 
образовање 68,913,960  25,858,507 94,772,467 

2002 
 

Програм 9.  Основно образовање и васпитање 107,495,677   107,495,677 

2003 
 

Програм 10. Средње образовање и васпитање  23,404,000   3,000,000 26,404,000 

0901 
 

Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 106,256,440  16,008,450 122,264,890 

1801 
 

Програм 12.  Здравствена заштита 15,284,000   10,000,000 25,284,000 

1201 
 

Програм 13.  Развој културе и информисања 66,882,900 5,753,500 32,898,720 105,535,120 

1301 
 

Програм 14.  Развој спорта и омладине 47,152,000  29,200,000 76,352,000 

0602 
 

Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 235,623,081  769,000 236,392,081 

2101 
 

Програм 16.  Политички систем локалне 
самоуправе 41,594,300     41,594,300 

 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  955,702,000 5,753,500 302,084,965 1,263,540,465 



РАСХОДИ БУЏЕТА
-Како су средства расподељена по 

корисницима

Р. бр. Назив корисника 

Одлука о  
буџету за 2020. 

годину 

Структура 
% 

1. Општинска управа Ковин 782,400,433 61.92 

2. 
Скупштина општине 
Ковин 24,565,300 1.94 

3. Председник општине  14,529,000 1.15 
4. Општинско веће 2,500,000 0.20 

5. 
Општинско јавно 
правобранилаштво 4,650,000 0.37 

6. Месне заједнице 24,856,000 1.97 
7. Основне школе 98,338,000 7.78 
8. Средње школе 26,404,000 2.09 
9. Центар за културу Ковин 42,885,400 3.39 

10. Библиотека “Вук Караџић”  19,486,000 1.54 

11. 
Центар за социјални рад 
Ковин 75,462,000 5.97 

12. ПУ “Наша радост” Ковин 83,279,960 6.59 
13. Установа за спорт 22,555,000 1.79 
14. Савет за младе 525,000 0.04 
15. Туристичка организација  15,820,372 1.25 
16. Дом здравља 25,284,000 2.00 

 У К У П Н О: 1,263,540,465 100.00 
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РАСХОДИ БУЏЕТА
-Најважнији капитални пројекти 18

Редни 
број Опис 

 Износ у динарима  
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

  КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 
           

440,319,227       
           

102,876,960       
        

100,000,000       

1 Изградња базена  
             

28,000,000       
           

100,000,000       
        

100,000,000       

2 
Санација постројења за пречишћавање и филтрацију 
пијаће воде у Плочици и Дубовцу 

             
41,148,000         

3 
Реконструкција и санација објекта културе у 
Делиблату - задружног дома друга фаза 

             
25,298,720           

4  Изградња и опремање вртића - друга фаза 
             

11,492,507           

5 

Санација саобраћајница дела улица Петра Драпшина 
у Ковину, Братства Јединства у Скореновцу, 
Метохијске у Мраморку и прилаза капели у Гају 

             
18,300,000           

6 

Инвестиционо одржавање тротоара са израдом 
горњег слоја од бехатон плоча у Ковину, Баваништу 
и Делиблату 

             
10,000,000           

7 
Санација водовода - замена азбестних цеви 
полиетиленским 

                
8,100,000         

8 
Изградња постројења за пречишћавање фекалних 
вода у Баваништу 

                
7,740,000           

9 
Санација прилазних стаза асфалтом у Ковину, 
Баваништу и Гају 

                
4,740,000           

10 
Реконструкција зграде Библиотеке "Вук Караџић" у 
Ковину 

                
3,000,000           

11 
Реконструкција ОШ "Бора Радић" Баваниште и ОШ 
"Предраг Кожић" Дубовац 

           
279,500,000         

12 
Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице 
у наставни простор ССШ "Васа Пелагић" 

                
3,000,000       

                
2,876,960         
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Хвала на пажњи.
Позивамо све грађане да се укључе у буџетске процесе и 

допринесу транспарентнијем раду јавне управе у будућности.
Ваше сугестије и предлоге можете слати на e mail: 

trezor@kovin.org.rs
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