
 

Како настаје буџет општине? 

 

 

БУЏЕТ општине је правни документ који 

утврђује план прихода и примања и расхода и 

издатака општине за буџетску односну 

календарску годину. 

 

То значи да Одлука о буџету представља 

предвиђања колико ће новца од грађана и 

привреде у току једне године прикупити и на 

који начин ће тај новац трошити. 

 

Из општинског буџета се током године 

плаћају све обавезе локалне самоуправе. 

Исто тако се у буџет сливају приходи из 

којих се подмирују те обавезе. 

 

Председник општине и локалне управа 

спроводе општинску политику, а главна 

полуга те политике и развоја је управа 

буџета општине. 

 

Приликом дефинисања најважнијег 

документа Одлуке о буџету, руководе се 

законским оквирима и прописима, 

стратешким приоритетима развоја и 

другим елементима. 

 

Креирање буџета подразумева утврђивање 

приоритета и прављење компромиса. 

 

 

 

 

 

 
               
 

Зашто је важно укључивање  

         грађана у планирање буџета општине? 

 

Учешће грађана у креирању локалне политике 

један је од стубова на којима почивају успешна 

друштва. На месту где су власт и моћ најближи 

грађанима, могућност и потребе за њиховим 

учешћем у свим аспектима јавног живота су 

највећи, а резултати и домашаји највидљивији. 

Један од најефикаснијих механизама за учешће 

грађана и давања предлога  је организовање 

јавних расправа у процесу креирања локалног 

буџета, који је најзначајнији локални документ. 

 

Најважнији разлози за одржавање јавних расправа 

у процесу доношења локалног буџета су: 

 

-буџет је најважнији документ који општинска 

власт доноси током године 

-од начина расподеле буџетских средстава 

суштински зависи квалитет живота грађана у 

локалној заједници 

-јавне расправе пружају могућност грађанима 

да се директно укључе у процес доношења 

одлуке  

-јавне расправе су прилика да грађани изнесу 

предлоге које сматрају важним за развој 

општине  

-јавне расправе доприносе  подизању  

поверења између грађана и локалне власти  

 

 

Својим предлозима учествујете  у планирању 

буџета како би  средства била реално  планирана 

и рационално искоришћена  

Циљ прикупљених Ваших предлога  јесте да  

новац од пореза и других обавеза буде усмерен на 

решавање највећих проблема у заједници у којој 

живите. 

 

 

 

 

Кратак приказ предлога буџета 

 

Општине Куршумлија 

за 2022. годину 

 

 

 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНИ  БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНУ 

810,000,000,00 динара ОД ТОГА ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

252,150.000,00 динара 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИХОДИ__810,000.000,00 дин  _____            
 

Порези на доходак,добит и капиталну добит 
Порез на зараде                                                                  237.000.000,00 

Порез на приходе од имовине                                                 300.000,00 
Порез на приходе од самосталних делатности                 36.000.000,00 

Порез на друге приходе                                                      15.000.000,00 

 Укупно                                            288,300.000,00 
 

Трансфери                                                  320.850.000,00 

Капитални трансфери од других  

нивоа власти                                               

Донације од иностраних држава              

 Укупно                                           320.850.000,00 
 

Порез на имовину 
Порез на имовину                                                                73.600.000,00 

Порез на наслеђе и поклоне                                                  8.000.000,00 

Порез на капиталне трансакције                                        12.000.000,00 

 Укупно                                              93.600.000,00 
 

Порези на добра и услуге 
Порез на моторна возила                                                    12.500.000,00 

Нак. за коришћење добра од опш.интереса                           100.000,00 

Боравишна такса                                                                  15.000.000,00 
Еколошки динар                                                                    8.000.000,00 

 Укупно                                             35.600.000,00 

Други порези 
Комунална такса на фирму                                                13.000.000,00 

            Укупно                                             13.000.000,00 

Приходи од имовине 
Камате на средства буџета општине                                    1.000.000,00 
Накнада за коришћење шумског и пољоп.земљишта          500.000,00 

Накнада за коришћење простора грађ.земљишта              3.000.000,00  

Накнада за заштиту животне средине                                 5,000,000,00         

 Укупно                                               9.550.000,00  
 

Приходи од продаје добара и услуга 
Приход од продаје добара и услуга                                    9.000.000,00 

Накнада за уређење грађевинскиог земљишта                 2.000.000,00 

Приходи општинских органа управе                                 7.0000.000,00 

 

 Укупно                                             18.000.000,00 

Новчане казне и одузета имовинска корист 
Приходи од новчаних казни за прекршај                      12,000.000,00 

Остале новчане казне                                                           600.000,00 

            Укупно                                             12,600.000,00 

Мешовити и неодређени приходи 

Остали приходи у корист нивоа општине          3.000.000,00 

Меморандумске ставке                                         3,000,000,00 

Акциза на деривате нафте                                    2.000.000,00 

    Укупно                                                    8,000,000,00 

 

Примања од продаје земљишта 

Примања од продаје замљишта                3.000.000,00 

Примања од продаје непокретности         3,000,000,00 

           Укупно                                            6.000.000,00 

 

 

УКУПНО:                                            810,000,000,00 

 

 

РАСХОДИ      810,000.000,00 din  ____ 
 

Програми који се финансирају из 

буџета општине куршумлија 

Износ у 

динарима 

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

14,500.000,00 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 118,500.000,00 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

5.000.000,00 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 15,350.000,00 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 18.000.000,00 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 19,000.000,00 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА 

И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

89,500,000,00 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 102,670.000,00 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 41,325.000,00 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 19,200.000,00 

СОЦИЈАЛНА ДЕЧЈА ЗАШТИТА 74,672.000,00 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 9.700.000,00 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

11,300.000,00 

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 50,312,000,00 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 203,171,000,00 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

15,800.000,00 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2,000,000,00 

Укупно за 2022 годину 810,000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ      

252,150,000,00 din  ____ 
 

Програми који се 

финансирају из буџета 

општине  Куршумлија 

Износ у 

динарима 

 

Програм 1: Становање, урбанизам 

и просторно планирање 

-Субвенције ЈП Уређење 

грађевинског земљишта 

 

 

 

14.500.000,00 

 

2.000.000,00 

Програм 2: Комуналне делатности 

- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 

 

- Текуће поправке и 

одржавање водоводне 

мреже 

 

 

- Субвенције ЈКПД Топлица 

 

- Изградња водоводне мреже 

(Пролом бања,Баћоглава 

Ул.Карађорђева , 

Пљаково, Ул Вука 

Караџића) 

 

- Јавна расвета 

 

 

20.500.000,00 

 

 

 

3,500.000,00 

 

 

 

 

17.500.000,00 

 

47.000.000,00 

 

 

 

 

      30.000.000,00 

Програм 6: Заштита животне 

средине 

 

- Управљање отпадним 

водама – текуће поправке 

и одржавање 

канализационе мреже  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изградња канализационе 

мреже ( ул. Баћоглавска) 

 

 

 

 

 

10,000.000,00 

Програм 7: Организација 

саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре 

 

- Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

- Унапређење безбедности 

саобраћаја 

- Асфалтирање улица на 

територији општине 

Куршумлија 

(ул.Карађорђева, ул. и 

Вука караџића) 

- Асфлтирање прилаза и 

платао и стругани асфалт 

 

 

 

 

39,000.000,00 

 

8,500,000,00 

 

 

 

 

       18,000,000,00 

 

       18,000,000,00 

-Изградња Фонтане-Градски парк 

-Изградња Игралишта 

 

- Текуће поправке и одржавање 

зграде -Биоскоп 

 

2.000.000,00 

2,000,000,00 

 

13,650.000,00 

 

Укупно за 2022 годину 

 

 

252,150.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општински приоритети 
 

 Изградња инфраструктуре  

-Реконструкција улице Вука Караџића и 

Карађорђева улица 

 

-Изградња и реконструкција водоводне и 

канализационе мреже 

 

-Демографски проблеми и популациона 

политика 

 

 

 

 

   

 

Ефекти који се могу очекивати 

   

 

 Побољшање квалитета  живота грађана 

 

 


