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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
Поштовани суграђани,
добродошли на Локални буџетски форум. Данас ћемо разговарати о
буџету општине Нова Варош за 2015. годину.
Јавна расправа део иницијативе локалне самоуправе за веће
укључивање грађана у процес планирања буџета и сагледавање
потреба заједнице у складу са принципима доброг управљања.
Укључивање грађана у процес планирања буџета локалне самоуправе
јесте инструмент да се осигура расподела средстава у складу са
приоритетима заједнице.Предлози и примедбе грађана обавезују
локалну власт да ради на стварању квалитетних услова живота за све
грађане наше општине.

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ БУЏЕТА
• Израда буџета представља сложен процес који траје
готово читаву годину.
• Започиње средином фебруара и траје до 20. децембра.
• Министар за послове финансија, 15. фебруара даје
инструкцију за предлагање приоритетних области
финансирања за буџетске кориснике које укључују и
средњорочне приоритете јавних инвестиција, чиме
започиње процес буџетског планирања.

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ БУЏЕТА - Буџетски календар

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ПРЕТХОДНУ 2014. ГОДИНУ?
1. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
•
водовод и канализација : изградња водовода у Горњој Бистрици
1.216.386, изградња водовода у МЗ Драглица 2. 833.769,изградња
канализације туристичке зоне «Златар» 1.376.155
•
путеви и улице:путеви у МЗ Драглица,Рутоши, Јасеново, Бистрица,
Амзићи, Акмачићи, Дражевићи, Божетићи- 26.895.500, улице у граду5.668.000
•
изградња јавне расвете-1.224.900
•
израда пројектне документације-2.120.000
•
изградња и уређење објекта за продају меса и млечних производа4.150.000
•
одржавање локалних путева у селима-14.500.000
•
одржавање путева и улица у граду-3.700.000
•
зимско одржавање улица и путева-6.000.000

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ПРЕТХОДНУ 2014.
ГОДИНУ?
1.
2.
3.
4.

5.

ДОНАЦИЈЕ: Невладиним организацијама ,спорту-26.100.000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Једнократне новчане помоћи, месечне накнаде
самохраним родитељима, боравак деце на мору-9.925.000
СУБВЕНЦИЈЕ за економски развој-спровођење политике запошљавања,
развој пољопривреде и животне средине-51.600.000
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - Накнаде самохраним родитељима, накнада за
новорођенчад, накнаде за незапослене породиље,накнаде за образовање
-9.200.000
ОБРАЗОВАЊЕ- Основно и средње образовање и предшколска установа84.800.000

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО 2014. ГОДИНУ

Пројекат „Едукација грађана о потреби заштите животсне средине“
–
Набавка опреме за рециклажни центар
–
Набавка контејнера (тзв: рециклажна острва)
–
Обуке за грађане и запослене у ЈКП
–
Јавна кампања
–
Партнерство са општинама Никшић, Пљевља, Беране, Пријепоље
–
Донатор: Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора (ИПА)
–
Вредност: 166.000ЕУР (општинско учешће 8%)
Пројекат “Вртићи без граница”
_
Адаптација простора Основне школе “Гојко Друловић” Радоиња-Издвојено
одељење у Кокином Броду
_
Повећање приступа и побољшање квалитета предшколског васпитања и
образовања деце узраста од 3 до 5,5 година
_
Јачање капацитета локалне самоуправе да планира мрежу предшколских установа
са посебним фокусом на укључивање деце из друштвено осетљивих група
_

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО 2014. ГОДИНУ
-

Унапређење знања и вештина васпитача да развијају и примењују програме који
одговарају на потребе деце и одитеља
Донатор:Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ)
Вредност пројекта: 1.448.164 дин.(учешће општине 264.210 дин.)

Пројекат: “Ми бринемо о старима”
-10 неговатељица је пружало услугу помоћи у кући за око 50 старих лицима, од чега четрдесетак
лица живи на сеоском подручју
Донатор:Европска унија кроз програм ЕУ ЕXЦХАНГЕ 4
Вредност пројекта:198.000 еур-а (учешће општине 10%)

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2015. ГОДИНИ
• Буџетски приходи општинe у знатној мери утичу на степен и темпо
привредног развоја.
• Њих у одређеном обиму креира општина, уколико су у питању
изворни приходи, односно централна власт, уколико се ради о
уступљеним приходима.
• Значајну улогу имају ненаменски трансфери,који су тачно утврђени
као и наменски, који се општини преносе са централног нивоа, за
унапред утврђену намену.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2015. ГОДИНИ
Укупни приходи општине: 626.894.600

од тога приходи из буџета

545.543.000 и сопствени приходи 81.351.600
•УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ: 199.100.000
•

Порез на доходак, добит и капиталне добитке – 128.700.000

•

Порези на имовину - 35.550.000

•

Порези на добра и услуге - 10.850.000

•

Други порези (Комунална такса на истицање фирме) - 24.000.000

•ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 10.000.000
•

Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општине 10.000.000

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2015. ГОДИНИ
• ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 216.320.600
ИЗВОРНИ ПРИХОДИ: 192.231.000
•

Приходи од имовине – 104.600.000

•

Продаја добара и услуга – 67.931.000

•

Новчане казне и одузета имовинска корист – 6.100.000

•

Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 100.000

•

Остали приходи - 9.000.000

•

Примања од продаје непокретности – 4.000.000

•

Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине –
500.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА - 443.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНОЈИХ ГОДИНА - 8.800.000

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2015. ГОДИНИ
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ
• Како ће општина одредити приоритете у трошењу средстава буџета,
пре свега зависи од висине остваривања приходне стране буџета.
• Међутим, расходна страна обично изазива већу медијску пажњу и
полемике.
• С обзиром да се значајан део расхода односи на унапред дефинисане
намене, са тачно дефинисаним местом и сврхом трошка, а односе се
на трошкове утврђене појединим законима (зараде, материјални
трошкови запослених, порези, доприноси, стални трошкови) мањи
део остаје за пројекте и друге намене.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ
Укупни расходи општине: 626.894.000

•Расходи за запослене 97.571.600
•Коришћење роба и услуга 242.217.000
•Отплата камата 2.580.000
•Субвенције 16.100.000
•Трансфери осталим нивоима власти 81.651.000
• Социјална помоћ 12.600.000
• Остали расходи 36.979.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ
•Резерве 12.000.000
•Основна средства 120.996.000
•Отплата дуга 1.700.000

РАСХОДИ ПО ПРОГРАМИМА
•Програм 1- Локални развој и просторно планирање – 42.915.000
•Програм 2- Комунална делатност- 41.600.000
•Програм 3- Локални економски развој- 30.000.000
•Програм 4- Развој туризма – 41.104.000
•Програм 5- Развој пољопривреде – 17.200.000
•Програм 6- Заштита животне средине- 10.000.000
•Програм 7- Путна инфраструктура- 71.000.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ
Програм 8- Предшколско васпитање – 30.236.000
Програм 9- Основно образовање- 41.420.000
Програм 9- Средње образовање- 15.290.000
Програм 11- Социјална и дечја заштита- 27.322.000
Програм 12- Примарна здравствена заштита- 2.500.000
Програм 13- Развој културе- 16.753.000
Програм 14- Развој спорта и омладине- 20.000.000
Програм 15- Локална самоуправа- 138.203.000

БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ У 2015. ГОДИНИкапитални пројекти
•.Изградња улица у градским и приградским занама (Улица Комитска, ул.
Петловац, Ул.Махала, Ул. Филипа Вишњића, Ул. Карађорђева-Св. Саве, Ул.
РодецСтевовића-крак, Ул.Мајора Илића,Ул. Раоничке буне (20.000.000 буџет општине)
•Изградња путева у селима: Пут Буковик-Јавор, Пут Негбина -Јасеново, Пут Радоињска
брана - Сјеништа, Пут Тавник - Дејанова зора, Пут Д. Бела Река - Виторовићи, МЗ
Бистрица (наставак изградње пута према -Љујићима, Пут за Бурађу( од пута Кокин
Брод-Јасеново до центра села), Пут Нова Варош- Акмачићи, МЗ Рутоши (наставак
изградње пута према Новаковићима), Пут Јасеново-Трудово, Пут Јасеново-Ојковица,
МЗ Негбина (од магистралног пута

БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ У 2015. ГОДИНИкапитални пројекти
М21 до Волујака), МЗ Дражевићи( од магистралног пута М21 до Милошевића), МЗ
Рутоши (пут Рутошка школа –Црквине)
• Зграде и грађевински објекти: Аутобуска станица Нова Варош, Капела на
градском гробљу, Зграде сеоских школа, Спортски терени у МЗ Драглица и МЗ
Амзићи, Зграда Општине, Сеоске Пијаце (Акмачићи, Рутоши, Божетићи, Јасеново)
(10.000.000 буџет општине)
• Изградња Водовода и Kанализације: Канализација насеља Петловац, Изградња
црпних станица Петловац, Изградња канализације насеља Вионик, Изградња црпних
станица на Златару
Изградња водовода: Водовод у МЗ Амзићи (Друловића
воденице), Изградња водовода у МЗ Дрмановићи (Црвене Воде), Изградња
водовода Ћурчића врело, Изградња водовода у МЗ Дебеља, Водовод у МЗ Рутошутунел Гордићи и др. (14.500.000 буџет општине)

БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ У 2013. ГОДИНИ• Остали проиритети

СУБВЕНЦИЈЕ за економски развој, развој пољопривреде и животне средине43.200.000
ДОНАЦИЈЕ: Невладиним организацијама ,спорту-33.650.000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Једнократне новчане помоћи, помоћи старим лицима преко
услуга геронто домаћица -12.000.000
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- Накнаде самохраним родитељима, накнада за новорођенчад,
накнаде за незапослене породиље,накнаде за образовање -10.250.000
ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ:
-МАШИНЕ И ОПРЕМА-29.086.000
-КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ-15.010.000

БУЏЕТ У МАЛОМ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

