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Водич за грађане кроз буџет општине Врњачка Бања за 2018 
 

Одлука о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.г. објављена је у Службеном листу 
општине Врњачка Бања број 38/17.  

Овом одлуком планирани су: 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 1.151.316.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 1.189.680.000 

3. Буџетски суфицит (1-2) који се планира за враћање 
кредитних обавеза општине -38.364.000 

   

Шта је грађански буџет? 

Грађански буџет има за циљ да лако разумљивим језиком објашњава на који начин и у 
које сврхе се користе јавни ресурси да би задовољили јавне и колективне потребе 
становништва. Као својеврстан водич за грађане кроз буџет, грађански буџет садржи 
опште податке о буџету државе или општине/града, као и информације о буџетским 
приходима, расходима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл. 

Грађански буџет представља приказ буџета државе или општине/града, презентован на 
начин да допринесе повећаном учешћу грађана у дефинисању буџетских приоритета, 
као и у планирању, расподели и трошењу буџетских средстава. 

Укључивање грађана у буџетски процес 

Зашто је потребно укључити грађане у процес доношења буџета? 

Буџет представља новац пореских обвезника и јавност треба да игра значајну улогу у 

његовом креирању односно планирању. 

Пошто се очекује даља децентрализација власти, односно преношење ширих 

надлежности локалној самоуправи, укључивање грађана у процес доношења буџета 

добијаће на значају из простог разлога јер ће и многи проблеми и питања која муче 

грађане моћи бити решена у локалној самоуправи (општини). 

Део буџетског процеса је и разумевање жеља и потреба грађана, а израда буџета је 

заправо прављење избора из тог мноштва потреба, жеља и проблема. С обзиром да 

новца никад нема и неће га ни бити довољно да се оствари све оно што је потребно и 



пожељно, локални функционери разматрајући и креирајући буџет за наредну годину 

поред својих сарадника, јавних предузећа, установа и служби, да би добили што 

реалнију слику ствари, неопходно је и да саслушају глас заједнице, односно грађана. 

Пружајући грађанима прилику да учествују у процедури доношења одлука, локална 

власт пружа грађанима могућност да сагледају и проблеме на које се наилази приликом 

реализације одређених пројеката и програма, грађани могу дати своје мишљење о 

могућим правцима решавања проблема, а учествовање мноштва људи у процесу 

изналажења решења свакако даје квалитет више, односно могуће је боље сагледати све 

аспекте алтернативних решења, тако да на крају изабрана опција, у датом тренутку, је 

вероватно и најоптималнија.  

 

Упознавање са суштином проблема приликом разматрања реализације различитих 

програма, ствара могућност да и грађани који се противе неком решењу буду 

толерантнији и сачекају да виде какве ће резултате дати решење које је одабрала 

већина. 

Мишљења и идеје грађана, која грађани изнесу на оваквим скуповима, пружају 

могућност локалним властима да пруже бољи квалитет услуга и изађу грађанима у 

сусрет у решавању њихових потреба. 

Да би јавна расправа о предлогу буџета произвела позитивне ефекте мора да се одвија 

сврсисходно, односно да се након ње јасно виде одређене потребе грађана и начин на 

који могу да се задовоље, као и организација, средства и рокови који стоје на 

располагању за задовољење тих потреба.  

 

Календар буџета локалне власти:  

(1) 1. август - локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за 
припрему нацрта буџета локалне власти;  

(2) 1. септембар - директни корисници средстава буџета локалне власти достављају 
предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за 
буџетску и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за 
првих шест месеци текуће године;  

(3) 15. октобар - локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о 
буџету надлежном извршном органу локалне власти;  

(4) 1. новембар - надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке о 
буџету скупштини локалне власти;  



(5) 20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти;  

(6) 25. децембар - локални орган управе надлежан за финансије доставља министру 
одлуку о буџету локалне власти.  

Послови и надлежности 
 

Општина Врњачка Бања је посебна територијална јединица у којој грађани остварују 
локалну самоуправу и обавља послове општине утврђене Уставом, послове које јој 
Република законом повери из оквира својих права и дужности, као и друге послове 
утврђене законом и Статутом општине. 

Како се пуни буџет општине Врњачка Бања? 
 

Порески приходи су приходи од пореза који се у складу са законом деле измећу 
централног и локалног нивоа власти (уступљени и изворни) и приходи од месног 
самодоприноса. 

Приходи од имовине су приходи од пореза на имовину грађана и правних лица који се 
налазе на територији општине Врњачка Бања, пореза на наслеђе и поклон, као и порез 
на пренос апсолутних права. 

Приходи од продаје добара и услуга су приходи од давања у закуп јавне својине у 
власништву општине Врњачка Бања, приходи од боравка деце у предшколској 
установи, приходи које својим радом остварује Општинска управа 

Новчане казне и одузета имовинска корист приходи од казни које изричу локални 
органи задужени за контролу спровођења општинских одлука. 

Донације и текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица су приходи од 
примљених донација у буџет општине 

Мешовити и неодређени приходи остали некласификовани приходи 

Трансфери су приходи са централног нивоа власти – буџет Републике Србије према 
категорији развијености општине. Општина Врњачка Бања разврстана је у другу 
категорију развијености. 

Примања од продаје нефинансијске имовине представља приход од продаје 
имовине и основних средстава Општине Врњачка Бања. 

 

 

 



Укупно планирани приходи и примања у 2018.г. износе 1.151.316.000 динара и имају 
следећу структуру: 

 

Примања од задуживања од пословних банака представља примање по основу 
кредита од домаћих банака Општине Врњачка Бања и могу се искључиво користити за 
капиталне инвестиционе расходе. У буџету за 2018.г. планирано је задужење у износу 
од 47.440.000 динара (овај износ није приказан у графичком прегледу напред датом, јећ 
га презентујемо посебно). 

На шта се троши ваш новац? 
 

Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и 
код буџетских корисника чије се плате финансирају из буџета (без јавних предузећа 
која је основала општина). 

Коришћење роба и услуга обухвата сталне трошкове, путне трошкове, услуге по 

уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и 

одржавање. 

Отплата камата и главнице обухвата трошкове отплате узетих кредита из ранијих 
година. 
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Субвенције из буџета су новац који је локална самоуправа обезбедила како би 

помогла предузећима – подстицаји запошљавању 

Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, 
новчане казне и пенале подстицаје за поједине области као што су пољопривреда, као 
и нераспоређена средства- буџетска резерва 

Социјална заштита обухвата све расходе за финансирање исплата социјалне 
помоћи за различите категорије становништва. 

Трансфери су расходи које општина Врњачка Бања има за исплату дотација и 
трансфера осталим нивоима власти (центру за социјални рад, Дому здравља, основном 

и средњем образовању). 

Остали издаци су расходи које општина Врњачка Бања има за исплату: Пореза, 
обавезних такси и казни наметнутих од једног нивоа власти другом, новчане казне и 
пенали по реш.судова, накнаде штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних или других непредвиђених узрока, дотације осталим непрофитним 
институцијама. 

Издаци за набавку нефинансијске имовине представљају расходе за капиталне 
издатке(зграде и грађевинске објекте, машине и опрему, земљиште и слично) која су у 
власништву општине. 

Издаци за набавку финансијске имовине представљају расходе за улагања у увећање 

основног капитала јавних предузећа које је основала општина. 

Укупно планирани расходи и издаци у 2018.г. износе 1.151.316.000 динара и имају 
следећу структуру: 



 

Расходи који се финансирају из кредита 
 

У буџету за 2018.г. посебно су исказани пројекти којисе финансирају из кредитног 
задужења и то су следећи пројекти: 

- Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" 2.фаза у 
износу од 27.000.000 динара 

- Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних 
и ваннаставних активности у износу од 13.800.000 динара 

- Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа 
(енергетска ефикасност) у износу од 6.640.000 динара 

 
Ови пројекти се финансирају средствима буџета Републике Србије и средствима 
буџета општине Врњачка Бања (напред су приказани износи који се суфинансирају из 
буџета општине Врњачка Бања). 
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Програмски буџет  
 

У складу са међународним и националним класификацијама програмски буџет даје 
слику трошења новца према програмској класификацији која све активности локалне 
самоуправе дели на следећи начин: 

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Спровођење урбанистичких и просторних планова 
Управљање грађевинским земљиштем 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене  
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
Мере активне политике запошљавања 
РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Управљање развојем туризма 
Промоција туристичке понуде 

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 
заједници 
Мере подршке руралном развоју 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Управљање заштитом животне средине 
Управљање отпадним водама 
Управљање комуналним отпадом 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
Функционисање основних школа 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
Функционисање средњих школа 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Подршка реализацији програма Црвеног крста 
Подршка деци и породицама са децом 
Подршка рађању и родитељству 



Подршка особама са инвалидитетом 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
Мртвозорство 

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно 
здрављео 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
Функционисање локалних установа културе 

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања 
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима  
Подршка предшколском и школском спорту 

Функционисање локалних спортских установа 
Спровођење омладинске политике 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Функционисање локалне самоуправе 
Функционисање месних заједница 
Сервисирање јавног дуга 
Општинско правобранилаштво 
Текућа буџетска резерва 
Стална буџетска резерва 
Управљање у ванредним ситуацијама 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Функционисање скупштине 
Функционисање извршних органа 

 

 

 

У буџету за 2018.г. за реализацију ових програма опредељени су следећи износи 
средстава: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисници буџетских средстава преко којих се извршава буџет Општине 
Врњачка Бања су следећи: 
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програмима



Директни корисници буџетских средстава 

Скупштина општине 

Председник општине и Општинско веће 

Општинско правобранилаштво 

Општинска управа 

Индиректни корисници буџетских средстава 

Установа „Културни центар“ 

Установа „Народна библиотека Др. Душан Радић“ 

Предшколска установа „Радост“ 

Установа „Туристичка организација Врњачке Бање“ 

Установа „Спортски Центар“ 

Поверене послове локалне самоуправе обавља 

Општинска јавна агенција „Општинска стамбена агенција“ 

 

 


