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АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРИОРИТЕТНИХ ПРАВАЦА РАЗВОЈА У ПЕРИОДУ 2022–2030. ГОДИНЕ 

Анализа буџета општине Темерин у периоду 2016–2020. године 

Закон о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 30/18) упућује на 

обавезу поштовања принципа реалистичности и финансијске одрживости, односно 

уважавања финансијских могућности и ограничења и успостављених фискалних 

ограничења расхода и издатака приликом израде и спровођења планских докумената. 

Оцена финансијских могућности за остваривање приоритетних циљева развоја општине 

Темерин 2022–2030. заснива се на резултатима анализе општинског буџета у периоду 

2016–2020. године. Анализа је усмерена на обим планираних и остварених прихода и 

примања и обим и структуру планираних и извршених расхода и издатака буџета, са 

акцентом на капиталне издатке и учешће локалног буџета у њиховом финансирању. 

Распоред утрошака буџетских средстава по функционалној класификацији 

Према Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19, 72/19, 149/20), функционална класификација, као део система јединствене буџетске 

класификације, исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и 

независна је од организације која ту функцију спроводи. Шема функционалне 

класификације дефинисана је Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 6/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 

20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21 и 66/21) и садржи 

категорије, групе и класе. Категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене 

су једноцифреном шифром: (0) Социјална заштита, (1) Опште јавне услуге, (2) Одбрана, 

(3) Јавни ред и безбедност, (4) Економски послови, (5) Заштита животне средине, (6) 

Послови становања и заједнице (7) Здравство, (8) Рекреација, спорт, култура и вере, и (9) 

Образовање, док групе (означене двоцифреном шифром) и класе (означене троцифреном 

шифром) детаљније разрађују садржај категорија и начине остваривања циљева. 

Преглед реализованих расхода и издатака буџета општине Темерин, према заступљеним 

класама функционалне класификације у периоду 2016–2020. године дат је у Табели 1, а 

њихови збирни износи по категоријама и учешће категорија у укупном извршењу буџета у 

Табели 2.
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Табела 1. Распоред утрошка буџетских средстава по класама функционалне класификације, 2016-2020. године, у 000 динара                   

Година 

040 – 

Породица и 

деца 

060 – 

Станова 

ње 

070 – 

Социјална 

помоћ 

угроженом 

становни 

штву, 

некласифико

вана на 

другом месту 

090 –

Соција 

лна 

заштита 

некласи 

фикова 

на на 

другом 

месту 

110 – 

Извршни 

и законо 

давни 

органи, 

финанси 

јски и 

фискални 

послови и 

спољни 

послови 

111 – 

Извршни и 

законо 

давни 

органи 

112 – 

Финанси 

јски и 

фискални 

послови 

130 – 

Опште 

услуге 

160 – 

Опште 

јавне 

услуге 

некласи 

фиковане 

на другом 

месту 

170 – 

Трансакци 

је јавног 

дуга 

220 – 

Цивилна 

одбрана 

250 – 

Одбрана 

некласи 

фикова 

на на 

другом 

месту 

330 – 

Судови 

2016. 2.976 0 10.688 0 0 42.276 1.211 120.336 35.030 0 336 647 1.547 

2017. 5.012 0 16.072 0 0 42.239 1.263 164.338 21.908 15.555 88 641 1.476 

2018. 6.321 0 34.790 21.744 0 44.138 1.321 123.099 27.471 15.712 801 607 1.543 

2019. 17.805 0 37.993 20.132 19.117 28.401 1.408 121.347 24.902 15.190 295 619 1.627 

2020. 18.267 1.551 2.424 17.993 18.643 31.203 1.371 122.763 24.482 14.692 12.178 620 1.761 

2016-2020. 50.381 1.551 101.967 59.869 37.760 188.257 6.574 651.883 133.793 61.149 13.698 3.134 7.954 

              

360 – 

Јавни ред и 

безбедност 

некласифи 

кован на 

другом месту 

411 – Општи 

економски 

комерција 

лни послови 

412 – 

Општи 

послови 

по питању 

рада 

421 – 

Пољоприв

реда 

436 – 

Остала 

енергија 

451 – 

Друмски 

саобраћај 

473 – 

Туризам 

474 – 

Вишенаме

нски 

развојни 

пројекти 

520 – 

Управља 

ње 

отпадним 

водама 

540 – 

Заштита 

биљног и 

животињск

ог света и 

крајолика 

560 – 

Заштита 

животне 

средине 

некласи 

фикована 

на другом 

месту 

610 – 

Стамбеии 

развој 

620 – 

Развој 

заједнице 

630 – 

Водоснабд

евање 

1.430 0 0 17.401 12.000 500 9.517 0 1.529  0 21.429 0 149.530 19.640 

1.056 3.251 7.780 22.335 0 2.375 12.999 0 2.187 1.008 19.951 0 50.428 0 

3.824 1.732 6.970 17.994 0 2.727 12.801 0 2.312 9.598 15.470 0 155.121 0 

4.039 1.438 6.390 11.233 0 3.473 15.070 698 1.657 12.364 14.323 195 209.932 0 

6.141 2.309 17.250 21.973 0 4.732 10.823 797 744 14.927 15.177 229 239.640 0 

16.490 8.730 38.390 90.936 12.000 13.807 61.210 1.495 8.429 37.897 86.350 424 804.651 19.640 
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640 – 

Улична 

расвета 

722 – 

Специја 

лизоване 

медицин 

ске услуге 

760 – 

Здравство 

некласифи 

ковано на 

другом 

месту 

810 – 

Услуге 

рекреа 

ције и 

спорта 

820 – 

Услуге 

културе 

830 – 

Услуге 

емитовања 

и штам 

пања 

840 – 

Верске и 

остале 

услуге 

заједнице 

911 – 

Предшк

олско 

образов

ање 

912 – 

Основно 

образова

ње 

920 – 

Средње 

образо 

вање 

922 – 

Више 

средње 

образо 

вање 

942 – 

Високо 

образо 

вање 

950 – 

Образова 

ње које 

није 

дефиниса 

но нивоом 

960 – 

Помоћне 

услуге 

образовањ

у 

 

 

Укупно 

25.661 0 11.858 15.254 37.795 1.237 0 117.903 76.960 15.553 0 0 0 0 769.190 

29.939 500 10.619 14.746 38.539 0 0 128.632 60.704 15.603 0 0 2.917 4.871 720.009 

24.604 200 7.634 15.621 39.207 0 1.600 186.075 51.549 14.935 0 0 4.162 10.179 861.862 

42.897 0 17.392 17.488 46.459 0 2.600 127.367 77.072 16.146 1.220 3.336 0 7.465 929.090 

46.637 0 15.924 18.252 48.910 0 2.500 132.711 85.347 15.784 2.250 3.502 0 4.699 979.206 

169.738 700 63.427 81.361 210.910 1.237 6.700 692.688 351.632 62.468 3.470 6.838 7.079 27.214  4.243.804 

Извор: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Темерин, бр. 11/17, 10/18, 11/19, 17/20 и 23/21.  

Табела 2. Распоред утрошка буџетских средстава по категоријама функционалне класификације, 2016–2020. године, у 000 динара 

Редни 

број 
Категорија функционалне класификације 

Укупна реализација по 

функционалној 

класификацији у периоду 

2016–2020. 

Проценат учешћа 

функције у односу на 

укупан износ извршења 

буџета у периоду 2016–

2020. 

Проценат учешћа 

функције у односу на 

укупан износ 

извршења буџета 

у периоду 

2018–2020. 

1 Социјална заштита (шифра 0) – класе: 040, 060, 070, 090 213.768 5,04 6,46 

2 Опште јавне услуге (шифра 1) – класе: 110, 111, 112, 130, 160, 170 1.079.416 25,44 22,93 

3 Одбрана (шифра 2) – класе: 220, 250 16.832 0,40 0,55 

4 Јавни ред и безбедност (шифра 3) – класе: 330, 360 24.444 0,58 0,51 

5 Економски послови (шифра 4) – класе: 411, 412 47.120 1,11 0,20 

5а Економски послови (шифра 4) – класе: 421, 436 102.936 2,43 1,85 

5б Економски послови (шифра 4) – класе: 451 13.807 0,33 0,39 

5в Економски послови (шифра 4) – класе: 473, 474 62.705 1,48 1,40 

6 Заштита животне средине (шифра 5) – класе: 520, 540, 560 132.676 3,13 3,13 

7 Послови становања и заједнице (шифра 6) – класе: 610, 620, 630, 640 994.453 23,43 25,96 

8 Здравство (шифра 7) – класе: 722, 760 64.127 1,51 1,49 

9 Рекреација, спорт, култура и вере (шифра 8) – класе: 810 81.361 1,92 1,85 

9а Рекреација, спорт, култура и вере (шифра 8) – класе: 820, 830, 840 218.847 5,16 5,10 

10 Образовање (шифра 9) – класе: 911, 912, 920, 922, 942, 950, 960 1.151.389 27,13 20,82 

Извор: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Темерин, бр. 11/17, 10/18, 11/19, 17/20 и 23/21. 
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Преко четвртине (27,13%) укупних расхода и издатака буџета општине Темерин у 

периоду 2016–2020. године реализовано је у оквиру категорије 9 – Образовање. Ова 

средства су највећим делом усмерена за функционисање образовних установа, 

првенствено за остваривање предшколског васпитања и образовања, као и за 

функционисање основних и средњих школа, а у мањем обиму за изградњу, санацију и 

реконструкцију објеката и набавку опреме. 

Пројекти изградње, санације и реконструкције предшколских установа и школа се 

налазе у врху листе пројеката општинског Плана капиталних инвестиција 2017–2020.  

године (Сл. лист општине Темерин, 29/16), што је у складу са приоритетним циљем 

Стратегије развоја општине Темерин 2016–2020. године (Сл. лист општине Темерин, 

23/16), везаним за унапређење услова функционисања образовних установа. 

Следи категорија 1 – Опште јавне услуге, са учешћем од 25,44%. У оквиру ове 

категорије доминира класа 130 – Опште услуге, и садржи превасходно расходе везане 

за функционисање локалне самоуправе, док је на другој позицији класа 111 – Извршни 

и законодавни органи, која обухвата управљање, послове и подршку општинским 

извршним и законодавним органима. Већи износи у оквиру категорије 1 региструју се 

још у класи 160 – Остале јавне услуге, некласификоване на другом месту, које се 

највећим делом односе на функционисање месних заједница, и у класи 170 – 

Трансакције јавног дуга. Учешће ове категорије у другом делу посматраног периода, 

2018–2020. године износи 23,2%. 

На трећој позицији, са учешћем од 23,43% налази се категорија 6 – Послови становања 

и заједнице, а унутар ње класа 620 – Развој заједнице. Поред финансирања 

администрације послова и услуга везаних за развој и планирање уређења заједнице, у 

оквиру класе 620 преовлађује финансирање различитих послова и пројеката изградње, 

санације и рехабилитације саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

Највећи број ових пројеката је био на листи капиталних пројеката Плана капиталних 

инвестиција 2017–2020, њихова реализација је ослоњена на суфинансирање од стране 

виших нивоа власти и других донатора и имају приоритетан значај за развој заједнице 

према стратешким развојним документима. Учешће ове категорије у укупно 

реализованим расходима и издацима буџета у периоду 2018–2020. године износило је 

26,3%. 

На четвртом месту, пре социјалне заштите, економских послова и заштите животне 

средине, је категорија 8 – Рекреација, спорт, култура и вере, са учешћем од 7,08% у 

укупним расходима и издацима. 

Учешће категорије 0 – Социјална заштита износило је 5,04% у посматраном периоду 

(6,46% 2018–2020. године), а највише средстава одлазило је класи 040 – Породица и 

деца и класи 070 – Социјална помоћ угроженом становништву. 

Категорија 4 – Економски послови, са учешћем од 5,35%, превасходно је била окренута 

обезбеђењу подршке пољопривреди (класа 421) и туризму (класа 473). Издвајања за 

пољопривреду имала су јаке годишње осцилације, а издвајања за туризам су 

концентрисана на функционисање ТО општине Темерин. 

Стратегија развоја општине Темерин 2016–2020, Стратегија развоја привреде, 

пољопривреде и руралног развоја општине Темерин 2018–2023. (Сл. лист општине 

Темерин, 16/18) и План капиталних инвестиција 2017–2020. наглашавају значај мера 

економског развоја усмерених на подстицање привредне активности и инвестиција; 
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развој конкурентности привредних субјеката; подстицање предузетништва и 

унапређење пољопривреде; и унапређење и активирање туристичких ресурса. 

Издвајања за категорију 5 – Заштита животне средине нису на задовољавајућем нивоу 

(3,13%), нарочито имајући у виду класу 520 – Управљање отпадним водама и успорену 

реализацију пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Учешће категорије 7 – Здравство је у укупним буџетским расходима у посматраном 

периоду учествовало са 1,51%. Унапређење превентивних здравствених услуга, 

едукативни програми и промоција здравог живота су неки од пројеката приоритетног 

циља везаног за здравство Стратегије развоја Општине 2016–2020. године.  

Однос планираног буџета и извршења у временском периоду 2016–2020. године 

За оцену финансијских могућности за остваривање приоритетних циљева развоја 

општине Темерин у периоду 2022–2030. године, неопходно је сагледати динамику 

реализације планираних расхода и издатака и прихода и примања у претходном 

периоду, 2016–2020. године. Однос планираних и извршених укупних расхода и 

издатака, садржаних у одлукама о буџету општине (основне одлуке, без ребаланса), 

односно одлукама о завршном рачуну буџета за одговарајуће године овог периода 

приказан је у Табели 3. 

Табела 3. Извршење планираних расхода и издатака буџета, 2016–2020. 

Година 

буџета 

Планирани обим расхода и 

издатака (и отплате дуга по 

кредитима) према Одлуци о 

буџету општине 

Извршење буџета, 

 расходна страна у 

класама 4, 5 и 6 

Проценат реализације 

планираног обима 

буџета (расходна 

страна) 

2016. 1.018.701.000 776.306.000 76,21 

2017. 938.792.000 720.006.000 76,69 

2018. 1.032.276.000 861.990.000 83,50 

2019. 1.135.129.000 952.233.000 83,89 

2020. 1.227.389.000 985.726.000 80,31 

Извор: Одлуке о буџету општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине 

Темерин, бр. 17/15, 29/16, 23/17, 18/18 и 23/19 и Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2016, 

2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Темерин, бр. 11/17, 10/18, 11/19, 17/20 и 23/21. 

Низак проценат реализације расхода и издатака у буџету општине у 2016. години од 

76,21% се константно повећавао до краја 2019. године (83,89%), да би се крајем 

периода смањио до нивоа 80,31%. Оваква динамика извршења расхода и издатака је 

генерално пратила одговарајућа кретања на приходној страни буџета, где је 

реализација кретала од 83,32% у 2020. до 108,32% у 2019. години (Табела 4).  

Табела 4. Остварење планираних прихода и примања буџета, 2016–2020. 

Година 

буџета 

Планирани обим прихода 

и примања према Одлуци 

о буџету општине 

Остварење прихода и 

примања у буџетској години 

према Одлуци о завршном 

рачуну 

Проценат реализације 

планираног обима 

буџета  приходна 

страна 

2016. 990.040.000 767.763.000 97,95 

2017. 922.081.000 778.074.000 84,38 

2018. 938.823.000 928.682.000 98,92 

2019. 1.004.384.000 1.087.958.000 108,32 

2020. 1.083.182.000 902.518.000 83,32 

Извор: Одлуке о буџету општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине 

Темерин, бр. 17/15, 29/16, 23/17, 18/18 и 23/19 и Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2016, 

2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Темерин, бр. 11/17, 10/18, 11/19, 17/20 и 23/21. 
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Осврт на расходе и издатке буџета из аспекта економске класификације 

Учешће издатака за набавку нефинансијске имовине у структури планираних укупних 

расхода и издатака буџета општине Темерин у периоду 2016–2020. године се кретало 

од 27,95% у 2016. до 50,23% у 2020. години (Табела 5). 

Табела 5. Структура планираних расхода и издатака буџета, 2016–2020. 

Годи

на 

буџет

а 

Планирани 

обим расхода 

(ек. класифика 

ција у класи 4) 

Планирани обим 

расхода (издаци за 

набавку нефинансијске 

имовине - класа 5) 

Планирани 

обим расхода за 

отплату кре 

дита - класа 6 

Укупан 

планирани обим 

буџетских расхо 

да и издатака 

Проценат 

планираних 

издвајања за 

капиталне издатке 

2016. 718.979.000 284.722.000 15.000.000 1.018.701.000 27,95 

2017. 648.971.000 275.494.000 14.327.000 938.792.000 29,35 

2018. 554.445.000 362.831.000 15.000.000 932.276.000 38,92 

2019. 773.735.000 343.313.000 18.081.000 1.135.129.000 30,24 

2020. 343.623.000 365.356.000 18.410.000 727.389.000 50,23 

Извор: Одлуке о буџету општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине 

Темерин, бр. 17/15, 29/16, 23/17, 18/18 и 23/19. 

Учешће извршених издатака за набавку нефинансијске имовине у извршеним укупним 

расходима и издацима је било ниже него што је то случај са наведеним планираним 

износима и кретало се од 16,9% у 2016. до 28,0% у 2018. години (Табела 6). 

Табела 6. Структура извршених расхода и издатака буџета, 2016–2020. 

Година 

буџета 

Реализовани 

обим расхода  

(ек. класифика 

ција у класи 4) 

Реализовани обим 

расхода  (издаци за 

набавку 

нефинансијске 

имовине - класа 5) 

Реализовани 

обим расхода 

за отплату 

кредита – 

класа 6 

Извршење 

буџета, 

 расходна страна 

у класама 4, 5 и 6 

Проценат учешћа 

реализованих 

капиталних издатака у 

односу на укупне 

расходе буџета општине 

2016. 640.631.000 131.102.000 4.573.000 776.306.000 16,89 

2017. 581.882.000 124.074.000 14.050.000 720.006.000 17,23 

2018. 606.423.000 241.088.000 14.479.000 861.990.000 27,97 

2019. 703.631.000 234.091.000 14.511.000 952.233.000 24,58 

2020. 769.789.000 201.539.000 14.398.000 985.726.000 20,45 

Извор: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. 

лист општине Темерин, бр. 11/17, 10/18, 11/19, 17/20 и 23/21. 

Проценат реализације планираних издатака за набавку нефинансијске имовине кретао 

се у интервалу од 44,51% у 2017. до 68,19% у 2019. години (Табела 7). 

Табела 7. Издаци за нефинансијску имовину према изворима средстава и реализацији 

Годи

на 

буџе

та 

Планирани 

обим расхо 

да (издаци за 

набавку 

нефинансиј 

ске имовине 

- класа 5) 

Планирани обим расхода 

за капиталне издатке 

финансираних из 

различитих извора 

Реализован

и обим 

расхода  

(издаци за 

набавку 

нефинансиј

ске имовине 

- класа 5) 

Реализовани обим расхода 

за капиталне издатке 

финансираних из 

различитих извора 

Проценат 

реализације 

капиталних 

издатака у 

односу на 

планске 

величине 

Извор буџета 

- 01 

Други 

извори 

Извор 

буџета - 01 

Други 

извори 

2016. 284.722.000 277.488.000 7.204.000 131.102.000 128.735.000 2.367.000 46,05 

2017. 275.494.000 270.515.000 4.979.000 124.074.000 122.625.000 1.449.000 44,51 

2018. 362.831.000 362.811.000 20.000 241.088.000 241.068.000 20.000 66,45 

2019. 343.313.000 151.840.000 191.473.000 234.091.000 74.522.000 159.569.000 68,19 

2020. 365.356.000 119.889.000 245.467.000 201.539.000 97.093.000 104.446.000 55,16 

Извор: Одлуке о буџету општине Темерин за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине 

Темерин, бр. 17/15, 29/16, 23/17, 18/18 и 23/19 и Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2016, 

2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Темерин, бр.  11/17, 10/18, 11/19, 17/20 и 23/21. 
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У реализацији планираних капиталних инвестиција општина Темерин се последњих 

година посматраног периода у већој мери ослања на средства из других извора. Према 

Плану капиталних инвестиција 2017–2020, приходовање недостајућих финансијских 

средстава за реализацију пројеката из средстава буџета општине је усаглашено са 

програмима за суфинансирање капиталних инвестиција од стране виших нивоа власти 

и других донатора средстава. Проценат реализације расте, али уз динамичне промене у 

структури извора средстава и високе осцилације у њиховом приливу, што отежава 

правовремену реализацију планираних капиталних пројеката. 

Табела 8. SWOT анализа буџета у сфери капиталних инвестиција 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

− Усвојени стратешки развојни документи 

и дефинисани приоритети у сфери 

капиталних инвестиција. 

− Раст остварених текућих прихода и 

реализације планираних расхода и 

издатака буџета, укључујући капиталне 

издатке. 

− Посвећеност остваривању максималних 

уштеда у планираним расходима у 

категоријама коришћења роба и услуга 

и издатака за набавку опреме и осталих 

основних средстава за редован рад. 

− Неадекватна алокативна ефикасност у 

погледу успостављања приоритета 

унутар буџета и пратеће реалокације 

средстава са мање продуктивних на 

продуктивније приоритете. 

− Низак ниво подршке економским 

пословима и заштити животне средине, 

посебно зеленом предузетништву, 

иновацијама, пољопривреди и туризму, 

у складу са стратешким приоритетом 

изградње конкурентне економије 

засноване на обновљивим природним 

ресурсима. 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

− Конкурси за средства за суфинансирање    

капиталних инвестиција код виших 

нивоа власти и иностраних организација 

институција и фондова. 

− Прилив страних инвестиција и повећање 

запослености и конкурентности као 

основа раста буџетских прихода. 

− Утицај пандемије на макроекономску 

стабилност и расположивост средстава 

за финансирање капиталних пројеката. 

− Сложеност конкурисања за средстава  

суфинансирања капиталних пројеката 

код виших нивоа власти и осталих 

донатора. 

Сажетак анализе буџета општине Темерин у периоду 2016–2020. године 

Анализа буџета општине Темерин у периоду 2016–2020. године усмерена је на обим 

планираних и остварених прихода и примања и обим и структуру планираних и 

извршених расхода и издатака буџета, са акцентом на капиталне издатке и структуру 

извора средстава за њихово финансирање. 

Према резултатима анализе извршења укупних расхода и издатака буџета општине 

Темерин у периоду 2016–2020. године, 76,0% реализованих буџетских расхода и 

издатака везано је за образовање, опште јавне услуге и развој заједнице. Следе 

издвајања за рекреацију, спорт, културу и вере, са учешћем од 7,08%, а укупна 

подршка за приоритетне економске секторе – туризам и пољопривреду, и заштиту 

животне средине износи 8,48%. Социјалној заштити је усмерено 5,04% реализованих 

буџетских расхода и издатака, а здравству 1,51%. 
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Низак проценат реализације расхода и издатака у буџету општине у 2016. години од 

76,21% се константно повећавао до краја 2019. године (83,89%), да би се крајем 

периода смањио до нивоа 80,31%. Динамика извршења расхода и издатака пратила је 

одговарајућа кретања на приходној страни буџета. Проценат реализације планираног 

обима прихода и примања у истом периоду се кретао од 83,32% у 2020. до 108,32% у 

2019. години, првенствено захваљујући већем приливу трансфера од других нивоа 

власти. Учешће издатака за набавку нефинансијске имовине у планираним укупним 

расходима и издацима кретало се од 27,95% у 2016. до 50,23% у 2020. години. Када су  

у питању реализоване вредности, учешће ове категорије у укупним расходима и 

издацима је било ниже и кретало се у интервалу од 16,9% у 2016. до 28,0% у 2018. 

години. Проценат реализације планираних издатака за набавку нефинансијске имовине 

растао је у посматраном периоду, од 44,51% у 2017. до 68,19% у 2019. години, уз 

променљив допринос средстава из различитих извора и висок степен неизвесности 

њиховог прилива и правовремене употребе за финансирање планираних капиталних 

пројеката. 

Реално планирање обима прихода и лимита расхода и издатака за сваког буџетског 

корисника, повећање алокацијске ефикасности у погледу поштовања развојних 

приоритета и унапређење техничке и оперативне ефикасности прибављања буџетских 

средстава и њиховог коришћења са што нижим трошковима, представљају неопходне 

предуслове за јачање буџетских капацитета и успешну реализацију планираних 

капиталних инвестиција и стратешких циљева одрживог развоја локалне заједнице. 
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