Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о буџету за 2017. годину општине Мионица је
садржан у члану 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014 и 68/2015др.закон и 103/2015), члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/2007 ) и члану 36.Статута општине Мионица („ Службени гласник СО-е Мионица“,
бр. 8/2008 ).
Буџет је свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака
организован у два одвојена рачуна: а) Рачун прихода и примања остварених на основу
продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и
б) рачун финансирања.Буџет је основни документ економске политике локалне
самоуправе.
Програмско буџетирање представља буџетирање по програмској класификацији
којом се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за
остваривање циљева. Програмско буџетирање значи успостављање новог начина
планирања и расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између политика
власти односно програма које спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с
једне стране и средстава потребних за њихову реализацију с друге стране. Практично,
биће могуће измерити колико коштају понуђена решења неког проблема, а за изабрано
решење се успоставља јасна подела задатака, а самим тим је успостављена и одговорност
за реализацију активности.
Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета и
транспарентност потрошње јавних средстава.Јединице локалне самоуправе своју
програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности
униформних за све локалне самоуправе.Ту листу је утврдила СКГО у складу са
надлежностима јединица локалне самоуправе.У тој листи за програме и програмске
активности утврђена је њихова:шифра,назив,сектор коме припадају и сврха.
За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне
самоуправе утвђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја.Свака
јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање
специфичних програма,програмске активности или пројекта који спроводи.
СКГО је утврдила 17 програма ,циљеве програма и програмских активности и
листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на
програмску листу индикатора за 2015. и 2016.годину:
Програм 1-Урбанизам и просторно планирање
Програм 2-Комунална делатност
Програм 3-Локални економски развој
Програм 4-Развој туризма
Програм 5-Пољопривреда и рурални развој
Програм 6-Заштита животне средине
Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програм 8-Предшколско васпитање и образовање
Програм 9-Основно образовање и васпитање
Програм 10-Средње образовање и васпитање
Програм 11-Социјална и дечија заштита

Програм 12-Примарна здравствена заштита
Програм 13-Развој културе и информисања
Програм 14-Развој спорта и омладине
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе
Програм 16-Политички систем локалне самоуправе
Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Оваквим моделом буџета унапређује се начин на који се израђују финансијски
планови буџетских корисника, као и начин на који се ти финансијски планови анализирају.
Поред обима планираних средстава, финансијски планови би требало да садрже и описе
активности, циљева, очекиваних резултата и изворе верификације програма,
организациону структуру, задужења и лица одговорна за реализацију програмских
активности, временске рокове за реализацију активности, образложење понуђеног решења
итд. Оваквим плановима, цео процес планирања и расподеле средстава постаје јаснији и
приступачнији грађанима, па ће самим тим постати и транспарентнији и омогућити
учешће грађана.
Програмским буџетом се омогућава проналажење најефикаснијег начина за
решавање уочених проблема јер се ствара један вид конкуренције међу буџетским
корисницима који желе финансијску подршку из буџета за своје програме. То свакако
значи ефикасније усмеравање средстава на решавање конкретних проблема. Такође се
омогућује и константно праћење остварења планираних резултата, и то како у
финансијском смислу, тако и кроз нефинансијско извештавање јер се на почетку процеса
планирања дефинишу циљеви и очекивани резултати, па је касније могуће проверити и то
да ли је утрошени новац заиста послужио за достизање постављених циљева и дао
очекиване резултате.
Ово је јако важно када знамо да линијски буџети нису имали ову димензију и врло
често су подразумевали расподелу и трошење огромних средстава без јасно постављених
циљева, без дефинисања очекиваних резултата, па самим тим смо остајали и без анализе
ефеката које су та средства имала на решавање конкретних проблема и живот грађана.
Програмско буџетирање се састоји из три фазе:

Фазе планирања, у којој треба утврдити листу потреба и приоритета, затим
дефинисати циљеве који треба да се постигну у дугогодишњем периоду рада јавне
власти;

Фазе програмирања, у којој се дефинишу активности и врши њихово
груписање у програме или пројекте преко којих ће циљеви бити реализовани;

Фазе буџетирања, која има оперативан карактер и интегрише расположива
финансијска средства са циљем и активностима ради изналажења најбољег
решења.
Код програмског буџета носилац трошкова су буџетски програми и пројекти на које се
врши алоцирање активности и трошкова ради остварења одређеног циља.
Трошкови функционисања буџетских корисника примарно се исказују по
конкретним програмима и активностима, што коначно, њихово постојање и трошкове које
проузрокују, доводи у везу са оним што раде (са активностима које реализују), и не чини
их подразумеваним, као код линијског буџета где се трошкови функционисања планирају и

подразумевају без обзира на реализоване програме и произведене ефекте Буџет се састоји
из општег дела и посебног дела.
Општи део буџета обухвата:
1. Рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика
продаје и набавке нефинансијске имовине) буџетски суфицит односно
дефицит
2. Укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит
3. Рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају
дефицита –изворе за његово финансирање исказане и квалификоване
појединачно по врстама извора.
4. Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и
наредне две буџетске године.
5. Сталну и текућу буџетску резерву.
Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских
средстава, према принципу поделе власти.
Финансијски планови укључују расходе и издатке директних корисника буџетских
средстава, у складу са економском, функционалном и класификацијом према изворима
финансирања.
Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске
класификације.
Буџетска класификација обухвата економску класификацију прихода и примања,
економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију,
функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према
изворима финансирања.
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2017.годину са
пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарство финансија је
објавило на сајту 15.11.2016.године.Упутством за локалне власти,дате су смернице за
припрему буџета локалних власти.Након примљеног Упутства орган управе надлежан за
финансије је упутио корисницима буџета општине Мионица смернице за припрему
Предлога финансијских планова.
Упутством Министарства финансија дато је:
Маса средстава за плате за 2017.годину планира се у висини исплаћене масе у
2016.години ,а највише до плана за 2016.годину.
Као и претходних година и у буџетској 2017.години не треба планирати обрачун и
исплату божићних,годишњих и других врста награда и бонус предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима за директне и индиректне короиснике,осим
јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2017.години.
Планирање броја запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању
максималног броја запослених у јавном сектору које је дато у табели 1.
У оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга,потребно је реално
планирати средства за ове намене,а нарочито за извршавање расхода на име сталних
трошкова(421-Стални троскови).Поред тога ,средства,пре свега на економској
класификацији 423-Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других

сталних примања код корисника јавних средстава ,којима је уређено смањење других
сталних примања.
У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме на основу којих се додељују
субвенције и имати при том у виду прописе који се односе на државну помоћ.
Остале расходе-група конта 48 планирати у складу са рестриктивном политиком с тим
што новчане казне и пенале по решењу судова треба планирати реално на уштрб осталих
расхода у овој групи конта.
У циљу трансарентнијег рада политичких субјеката у складу са Законом о
финансирању политичких активности потребно је исказати средства за наведену намену.
Набавке административне ,канцеларијске опреме,аутомобила и осталих основних
средсава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде,тако да се само врше
набавке средсава неопходних за рад.
Капиталне пројекте треба планирати за 2017.годину и наредне две године.Капитални
објекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда ви гдађевинских
објекта,инфраструктуре од интереса за локалну власт,укључујући услуге пројектног
планирања које је саставни део пројекта,обезбеђивање земљишта за изградњу,као и
пројекти који подразумевају улагања у опрему,машине и другу нефинансијску имовину,а у
функцији су јавног интереса.Њима се увећава имовина локалне власти.
ПРИХОДИ
На основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006 и 93/2012) средства буџета јединице локалне самоуправе
обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу
задуживања и других прихода и примања утврђених законом
Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној
територији, а то су: Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права, локалне
комуналне таксе, боравишна такса, накнада за коришћење јавних добара , у складу са
законом,концесиона накнада ,друге накнаде у складу са зконом, приходи од новчани казни
изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине локалне
самоуправе ,као и одузета имовинска корист у том поступку ,приходи од давања у закуп ,
односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије,
које користи јединица локалне самоуправеи индиректни корисници њеног буџета,приходи
од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у јединици
локалне самоуправе, приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета
јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима,
приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе,приходи по основу
самодоприноса. Стопе изворних прихода, као и начин мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада утврђени су у складу са законом о : Закон о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 62/2006 и 93/2012), Закон о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. и
108/2013), Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени
гласник РС“, број 42/2010), Закон о пореском поступку и пореској администрацији („
Службени гласник РС“, број 80/2002,84/2002-испр., 23/2003- испр, 70/2003,
55/2004,61/2005,85/2005-др.закон,53/2010,101/2011,2/2012испр.93/2012,47/2013
и

108/2013), Закон о заштити животне средине („ Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004,36/2009,72/2009- др.закон, 43/2011-одлука УС) …
На основу члана 47.(s3). Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009,
73/2010,,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015др.закон,103/2015,99/2016 ), и Упутства Министарства финансија јавни приходи остварени
по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама и планирани су на
извору 01-Приходи из буџета као и других корисника сем установа културе.
У 2017. години планирани буџетски приходи и примања су 775.951.000 динара а
средства из осталих извора буџетских корисника планирана су у износу од
7.110.000динара што укупно износи 783.061.000 динара.
Приходи буџета општине Мионица за 2017. годину за које је посебним прописима
утврђена намена , користиће се у складу са актима које доноси Општинско веће.
РАСХОДИ
Према буџетској класификацији одређеној Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем планирају се расходи за
запослене, коришћење добара и услуга, отплата камате, субвенције, социјална заштита из
буџета, остали расходи, трансфери,издаци за набавку нефинансијске имовине, отплата
дуга домаћим кредиторима.
Расходи за запослене
На конту 41-Расходи за запослене планирана су средства у износу од 106.600.000
динара. Ови расходи обухватају расходе за бруто плате свих запослених који се
финансирају из буџета као и накнаде које се тичу запослених. Према упутству
Министарства финансија, маса средстава за плате за 2017.годину планира се у висини
исплаћене масе у 2016.години ,а највише до плана за 2016.годину..
Расходи за коришћење роба и услуга
На конту 421- Стални трошкови планирана су средства која ће омогућити
нормално функционисање буџетских корисника. То су расходи који се односе на трошкове
електричне енергије, угаљ, трошкови комуналних услуга, трошкови платног промета,
трошкови поштанских услуга, осигурања.
Расходи у оквиру конта 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 –
Специјализоване услуге,425 -Текуће поправке и огржавање,426- Материјал планирани су
са максималним уштедама у односу на средстава опредељена 2016. године.
У оквиру конта 423 -Услуге по уговору планирана су средства за исплату накнада за
одборнике Скупштине, чланове Општинског већа, административне услуге ( привремено
повремени послови),компјутерске услуге,услуге образовање и усавршавања запослених,

услуге информисања,стручне услуге ( услуге ревизије, накнаде чланова комисија- планска
комисија, интерресорна комисија,комисија за оцену психофизичке ометености у
развоју),услуге угоститељства, репрезентације и остале опште услуге за све буџетске
кориснике..
У оквиру конта 424 планиране су специјализоване услуге ( медицинске услугемртвозорство, услуге културе).
На конту 425 - Текуће поправке и одржавање планирана су неопходна средства за
одржавање објеката, опреме, путне и комуналне инфраструктуре за расходе која имају
карактер текућег одржавања.
У оквиру категорије 44 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања односи
се на трошкове отплате камате за кредит, и камате које се плаћају за кашњења
Расходи на групи 45 - Субвенције планирани су за исплате субвенција за ЈКП
Чистоћу,Јкп Водовод Мионица“ Регионални центар за управљање отпадом „Каленић“, као
и субвенције за пољопривреднике.
У оквиру категорије 46 - Донације и трансфери планирана су средства за рад
основних и средњих школа,Дома здравља,Центра за социјални рад и Историјског архива.
У оквиру групе 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиранана су:
финансијска подршка породици са децом,помоћ интерно расељеним лицима,и инклузивно
образовање.
У оквиру групе 48 планиране су Накнаде штете за повреду или штету насталу од
стране државног органа, обавезне таксе, новчане казне по решењу судова , накнаде штете
за повреде или штете настале услед елементарних непогода,дотације невладиним
организацијама ( Црвени крст ) ,расходи за рад хуманитарних, социјалних, културних
организација и удружења и спортских клубова.
У оквиру групе 51 - Основна средства планирани су расходи за преузете обавезе из
ранијег периода као и капиталне пројекти за чије суфинансирање се очекују средства од
другог нивоа власти. Све планиране инвестиције су неопходне ради стварања повољних
услова за живот, побољшање пословне и инвестиционе климе.Куповина машина и опреме,
нематеријалне имовине је базирана само на куповини неопходних средстава за нормално
функционисање буџетских корисника.
У оквиру 54-Природна имовина планира се исплата земљишта.
Отплата главнице на групи 61 односи се на отплату главнице за дугорочни кредит. Према
Закону о јавном дугу ( „Сл.гласник РС“61/2005,107/2009,78/2011 ) општина Мионица је
тражила сагласност од Управе за јавни дуг да се може задужити ради финансирања
капиталних издатака.

.
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Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2
1101-0001
1101/П1
1101/П2
1101/П3
1101-0003

1102
1102-0001
1102-0003
1102-0004
1102-0007
1102-0008
1102/П1
1102/П2
1102/П3
1102/П4
1102-0009
1102/П1
1501
1501-0002
1502
1502-0001
0101

Назив

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Израда елабората о зонама санитарне заштите Орловац
Израда елабората о резервама подземних вода Ћекова и Мертова чесма, Доброш
и Бела стена
Израда елабората о резервама подземних вода за извориште Орловац
Управљање грађевинским земљиштем
Програм 2. Комунална делатност
Управљање / одржавање јавне расвете
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Изградња магистралног цевовода Разбојиште Пискавице
Изградња цевовода Орловац - Суботићи
Изградња доводног цевовода Јездинац - Рајковић
Изградња водовода за насеље Кључ и део Толића
Остале комуналне услуге
Набавка опреме за мобилно постројење за с. Мионица
Програм 3. Локални економски развој
Мере активне политике запошљавања
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Програм 5. Развој пољопривреде

Средства из
буџета
4
28.250.000
12.400.000
510.000

Сопствени
и други
приходи
6

Укупна
средства
7
28.250.000
12.400.000
510.000

980.000

980.000

980.000
13.380.000
180.558.000
35.642.000
13.900.000
3.000.000
5.000.000
19.111.000
7.420.000
10.010.000
23.750.000
47.695.000
4.950.000
10.080.000
2.500.000
2.500.000
11.497.000
11.497.000
23.200.000

980.000
13.380.000
180.558.000
35.642.000
13.900.000
3.000.000
5.000.000
19.111.000
7.420.000
10.010.000
23.750.000
47.695.000
4.950.000
10.080.000
2.500.000
2.500.000
11.497.000
11.497.000
23.200.000

0101-0001
0101-0002
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0004
0401-0005
0701
0701-0001
0701-0002
0701/П1
0701/П2
0701/П3
0701/П4
0701/П5
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901/П1
0901/П2
0901/П3
0901/П4
0901-0005
0901-0006
0901-0007
1801
1801-0001
1801-0002
1201
1201-0001

Подршка спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници
Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Програм 7. Организација саобраћаја исаобраћајна инфраструктура
Управљање саобраћајем
Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Реконструкција локалног пута Мионица -Кључ
Асфалтирање пута у с. Доњи Мушић
Асфалтирање пута у с. Попадић
Изградња пешаћког моста преко реке Рибнице
Изградња бетонских стубова за конструкцију моста у с. Мионица
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Помоћ за економско оснажење породичних домаћинстава
Подршка социјалном укључивању најугроженијих група
Више солидарности за старије
Изградња зграде за избегла лица
Активности Црвеног крста
Дечија заштита
Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Мртвозорство
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе

15.700.000
7.500.000
13.500.000
8.690.000
310.000
1.100.000
3.400.000
49.580.000
6.400.000
13.600.000
11.500.000
2.500.000
2.500.000
10.080.000
3.000.000
47.266.000
47.266.000
35.433.000
35.433.000
6.300.000
6.300.000
24.984.000
3.050.000
1.000.000
600.000
840.000
1.000.000
3.074.000
11.810.000
3.610.000
3.400.000
3.000.000
400.000
44.409.000
29.629.000

7.110.000
3.095.000

15.700.000
7.500.000
13.500.000
8.690.000
310.000
1.100.000
3.400.000
49.580.000
6.400.000
13.600.000
11.500.000
2.500.000
2.500.000
10.080.000
3.000.000
47.266.000
47.266.000
35.433.000
35.433.000
6.300.000
6.300.000
24.984.000
3.050.000
1.000.000
600.000
840.000
1.000.000
3.074.000
11.810.000
3.610.000
3.400.000
3.000.000
400.000
51.519.000
32.724.000

1201-П1
1201-0002
1201/П1
1201/П2
1201/П3
1201/П4
1201/П5
1201/П6
1201-0003
1201-0004
1301
1301-0001
1301-0003
1301-0005
0602
0602-0001
0602/П1
0602/П2
0602/П3
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
2101
2101-0001
2101-0002
0501
0501/П1
0501/П2

Споменик Милану Ракићу
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Културно историјска манифестација Мишићеви дани
Издавачка продукција од Кевића до Паленте
Сабор најбољих виолиниста Србије“ Ћемане“
Важни датуми у календару локалне самоуправе
Дечија недеља
Обнова рада позоришта Мионице - копродукције
Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одржавање спортске инфраструктуре
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Реконструкција и уређење фасаде на непокретностима у јавној својини
Реконструкција зграде Кевића кафана I фаза
Реконструкција зграде општинског услужног центра
Месне заједнице
Сервисирање јавног дуга
Општинско јавно правобранилаштво
Фискални и финансијски послови текућа резерва
Фискални и финансијски послови стална резерва
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Пројекат унапређења енергетске ефикасности објекта ЈКП Водовод
Пројекат унапређења енергетске ефикасности објекта Војни одсек

2.770.000
2.420.000
4.500.000
500.000
500.000
600.000
300.000
300.000
1.890.000
1.000.000
99.593.000
18.803.000
78.260.000
2.530.000
178.205.000
144.305.000
1.000.000
5.200.000
3.500.000
200.000
11.200.000
800.000
10.000.000
2.000.000
32.276.000
15.303.000
16.973.000
15.500.000
8.200.000
7.300.000

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

796.451.000

515.000
3.000.000
100.000
100.000
150.000
50.000
100.000

2.770.000
2.935.000
7.500.000
600.000
600.000
750.000
350.000
400.000
1.890.000
1.000.000
99.593.000
18.803.000
78.260.000
2.530.000
144.305.000
1.000.000
5.200.000
3.500.000
200.000
11.200.000
800.000
10.000.000
2.000.000
32.276.000
15.303.000
16.973.000
15.500.000
8.200.000
7.300.000

7.110.000

803.561.000

