
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ



Пoштoвaни читaoци,

зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Лајковац.

С oбзирoм дa сe дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa

jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружимo свe рaспoлoживe инфoрмaциje o прикупљaњу и трoшeњу тoг нoвцa.

Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Лајковац намењен је свим грађаним који желе да буду обавештени о

плановима локалне самоуправе за прикупљање и трошење новца и да прате реализацију постављених циљева.

Увeрeни смo дa ћe Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Лајковац дoпринeти вeћeм рaзумeвaњу буџeтскoг

прoцeсa, кao и oдлукa кojимa смo сe вoдили приликoм сaстaвљaњa буџeтa, и дa ћe сa другe стрaнe дoвeсти дo бoљeг

упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa.

Увoд
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1. Штa je буџeт?

Буџет општине Лајковац је правни акт којим се планирају приходи и примања и расходи и издаци општине током

једне календарске године. У иделном случају приходи и примања и расходи и издаци се налазе у равнотежи, што

значи да општина троши онолико колико заради. У случају када су расходи и издаци већи од прихода и примања,

буџет је у дефициту. Када су у буџету приходи и примања већи од расхода и издатака, тада је у дефициту. Остварени

приходи и примања који се не утроше у току фискалне године, преносе се у наредну годину и у већем делу наменски

распоређују.

Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је

управо буџет. Буџет је на првом месту политички документ преко кога општина Лајковац реализује своје планове.

Реалност је таква да постоји велики јаз између жеља и могућности, те се стога утврђују приоритети и праве

компромиси. Као што једно домаћинство бира да ли ће свој новац потрошити на одлазак на летовање или стари

фрижидер заменити новим, тако и општина може одлучити да уместо у изградњу фудбалског стадиона средства

уложи у проширење водоводне мреже, јер је као приоритет поставила повећање покривености корисника и

територије квалитетним услугама водоснабдевања.

Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Домаћинства имају обавезне

трошкове: рачуни за струју, воду, телефон, интернет, кабловску телевизију или трошкове исхаране тако да им веома

мало новца остаје на располагању за друге потребе као што су путовања или одлазак у позориште. Тако и у буџету

постоје обавезни трошкови отплате дуга, плата, тако да само део средства остаје за развојни део буџета у коме се

могу постављати приоритети односно бирати да ли ће се градити фудбалски стадион или водоводна мрежа.

Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.
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Средства планирана у буџету

представљају право на трошење

које корисник буџетских средстава

може потрошити уколико се оствари

довољан износ прихода. Сваки

буџетских корисник је одговоран за

трошење додељених средстава

буџетом у погледу законитости и

сврсисходности. По завршетку

буџетске године припрема се

завршни рачун буџета који се усваја

у форми одлуке.

Приликом дефинисања овог, за

општину Лајковац јако важног

документа, примењују се законски

прописима, стратешки приоритети

развоја и други елементи.

Ко учествује 
у изради 
буџета?

Месне 
заједнице

Буџетски 
корисници

Градска 
власти и 
стручне 
службе

Грађани и 
њихова 

удружења

Закони, подзаконска акта

Стратешки циљеви развоја општине Лајковац

Економска ситуација у земљи и окружењу

Остварење полугодишњих буџета

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Процена кретања најважнијих група прихода

Обавезе по постојећим кредитима 4



2. Како се пуни општинска каса?

Приходи и примања 
970,303,000.00 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година
300,232,810.00

Расходи и издаци

1,270,535,810.00 

Укупни јавни приходи буџета општине Лајковац износе 1,270 милијарде динара.

Пројекција прихода сачињена је на бази:

• остварења за три квартала у 2017. години и процене њиховог остварења за задњи квартал те године;

• пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: БДП, инфлације, процене кретања запослености и 
зарада;

• реално очекиваних прилива средстава по основу донација, трансфера од других нивоа власт, примања од продаје 
нефинансијске имовине

Извор: Одлука о буџету општине Лајковац за 2018. годину(Сл гласник општине Лајковац бр.11/2017 
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2. Како се пуни општинска каса?

Буџет се пуни новцем од:

• пореских прихода;

• непореских прихода 

(таксе и накнаде);

• донација;

• примања од продаје;

нефинансијске имовине;

• примања од задуживања;

• неутрошених средстава из

ранијих година;

• осталих прихода.

Нераспоређен
и вишак 

прихода из 
ранијих година 

300, 232. 
милиона 
динара

Порески 
приходи

333,553 
милиона 
дианра

Остали 
приходи 

59,17 милиона 
динара

Непорески 
приходи

(таксе и 
накнаде) 

461,253 милиона 
динара

Приходи од 
задуживања 
110 милиона 

динара

Донације 
5,58 

милиона 
динара
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2. Како се пуни општинска каса?

Порески приходи се прикупљају кроз
наплату пореза на зараде, пореза на добра и
услуге, пореза на имовину и осталих пореза.

Трансфери подразумевају пренос новца из
буџет буџета Републике у корист општине.

Донације се добијају од домаћих и страних
инвеститора за различите пројекте општине.

Примања од продаје нефинансијске имовине се остварују
продајом покретности и непокретности које су у власништву
општине.

Примања од задуживања- представљају приливе у општинску
касу узимањем краткорочних и дугорочних кредита код пословних
банака.

Пренета новчана средства из ранијих година представљају
вишак прихода који није потрошен у претходној фискалној години.

Непореске приходе општина прикупља од физичких и правних
лица за коришћење јавних добара (накнаде), за пружање
одређених јавних услуга (таксе), за кршење уговорних или
законских одредби (пенали и казне), као и приходе који се остваре
употребом јавне имовине (накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта, накнада за коришћење простора
итд).

Остали приходи обухватају трансфере од физичких и правних
лица у корист општине.
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3. Структура буџета општине Лајковац
Приходи и пиримања
Табела 1. Приход и примања буџета  у хиљадама динарима

Приходи буџета Буџет 2017 Буџет 2018

Структура 

прихода у 2017. 

години у %

Структура 

прихода у 2018. 

години у %

Укупно 1,454,126.33 1,270,535.81 100.00 100.00

1. Порески приходи 310,610.00 333,553.00 21.36 26.25

1.1 Порез на зараде 246,000.00 260,000.00 16.92 20.46

1.2. Порез на имовину 38,850.00 41,371.00 2.67 3.26

1.3. Остали порези 25,760.00 32,182.00 1.77 2.53

2. Непорески приходи 400,328.50 461,253.00 27.53 36.30

2.1.Таксе 15,688.50 20,115.00 1.08 1.58

2.2. Накнаде 384,640.00 441,138.00 26.45 34.72

2.1 Посебна накнада за заштиту животне средине 96,250.00 99,400.00 6.62 7.82

2.2. Накнада за коришћење минералних сировина 287,000.00 340,000.00 19.74 26.76

2.3. Остале накнаде 1,390.00 1,738.00 0.10 0.14

3. Донације 27,482.60 5,580.00 1.89 0.44

4. Остали приходи 69,788.19 59,917.00 4.80 4.72

5. Примања од задуживања 238,800.00 110,000.00 16.42 8.66

6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 407,500.38 300,232.81 28.02 23.63

у томе                         

- неутрошена средства од посебне накнаде за заштиту животне средине 109,544.60 77021.76 7.53 6.06

-неутрошена средства од накнаде за коришћење минералних сировина 214,048.13 213557.7 14.72 16.81
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Приходи и примања буџета

Непорески приходи чине највећи део укупних прихода, односно 36,30%.

Непорески приходи 
36,30%

Донације 
0,44%

Порески приходи 
26,25%

Накнаде 34,72%

Таксе 
1,58%

Посебна накнада за 
заштиту животне 

срдине 7,82%

Накнада за 
коришћење 
минералних 

сировина 26,76%
Остале 

накнаде 0,14%

Порез на 
зараде 
20,46%

Порез на 
имовину 

3,26%

Остали 
порески 
приходи 

2,53%

Остали приходи 
буџета 13,82%
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4. Садржај одлуке о буџету

Одлука о буџету општине Лајковац састоји се од општег и посебног дела. У општем делу налазе се чланови који дају 

сумарни преглед и основне информације о приходима и примањима и расходима и издацима буџетских корисника. У 

њему се налазе основни подаци о укупним приходима и примањима и расходима и издацима, њиховој структури као 

и износ суфицита или дефицита.

Графикон 1. Преглед прихода и расхода и дефицита у периоду 2015-2018. године

Дефицит у буџету општине Лајковац „покрива“ се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, а у 2017. и

2018. години део дефицита се покрива и из кредита (примања од задуживања).

Општи део буџета даје објашњење на који начин ће се финансирати дефицит. Приказује се процењено задужење и

раздужење општине Лајковац у току буџетске године са списком кредитора, износима кредита и каматним стопама.

Општи део буџета садржи и преглед планираних издатака за текућу и наредне две године приказаних кроз табелу.

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

2015 2016 2017 2018

приходи и примња дефицит расходи 
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Врсте расхода и издатака Буџет 2017 Буџет 2018 Индекс

Структура 

расхода 

буџета у 

2017

Структура 

расхода 

буџета у 

2018, у %

1 2 3 4 5 6

Укупни јавни расходи 1,454,126.33 1,270,535.81 0.87 100.00% 100.00%

Текући расходи 807,648.65 715,411.58 0.89 55.54% 56.31%

Расходи за запослене 154,558.21 155,301.75 1.00 10.63% 12.22%

Коришћење услуга и роба 305,646.89 240,367.72 0.79 21.02% 18.92%

Отплата камата 3,043.97 7,529.00 2.47 0.21% 0.59%

Субвенције 48,920.28 47,657.10 0.97 3.36% 3.75%

Донације и трансфери 133,626.33 119,355.09 0.89 9.19% 9.39%

Социјална помоћ 59,816.30 38,940.00 0.65 4.11% 3.06%

Остали расходи 100,068.08 91,704.77 0.92 6.88% 7.22%

Административни трансфери буџета 1,968.58 14,556.15 7.39 0.14% 1.15%

Капитални издаци 634,477.68 530,124.23 0.84 43.63% 41.72%

Основна средства 625,977.68 524,274.23 0.84 43.05% 41.26%

Залихе 250.00 150.00 0.60 0.02% 0.01%

Природна имовина 8,250.00 5,700.00 0.69 0.57% 0.45%

Отплата главнице 12,000.00 25,000.00 2.08 0.83% 1.97%

Табела 2. Расхиди и издаци буџета у  хиљадама динара
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У посебном делу одлуке о буџету налази се детаљан приказ планираних прихода и расхода буџетских корисника по
организационој економској, функционалној и програмској класификацији.

Организациона класификација даје нам слику о томе ко је све корисник буџетских средстава. Постоје директни
буџетски корисници који се могу видети у посебном делу буџета, као што су нпр. Скупштина општине, Председник
општине, Општинско веће и Општинска управа. Такође постоје и индиректни корисници средстава који нису
појединачно већ збирно приказани у буџету као што су то нпр. месне заједнице и установе културе.

Графикон 2. Расподела средстава по корисницима(%)

Скупштина општине
0.93%

Председник
0.58%

Општинско веће
1.15%

Општинска  управа
86.93%

Месне заједнице
0.06%

Туристичка организација
0.57%

Установа за спорт
1.67%

Установе културе
2.10%

Предшколска установа 
"Лептирић", Лајковац

6.36%
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Општинска управа има на располагању највећи буџет јер се средства за основне и средње школе, дом здравља,
центар за социјални рад, заједничко правобранилаштво, као и средства намењена за инфраструктурна улагања
налазе код Општинске управе.

Графикон 3. Распоред средстава у оквиру Општинске управе (%)

Основна школа "Миле 
Дубљевић", 2.18%

Основна школа "Димитрије 
Туцовић", 1.09%

Музичка школа "Живорад 
Грбић", 0.03%

Средња школа "17. 
септембар", 

2.07%

Дом здравља,
1.20%

МСЦР "Солидарност" Љиг,
0.72%

Црвени крст, 
0.11%

Заједничко 
правобранилаштво,

0.08%

Општинска управа, 92.52%
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Економска класификација нам говори на шта се троши новац, да ли су то плате, матреријал, машине, опрема,
изградња грађевинских објеката отплата дуга, социјална давања или стални трошкови као што су струја, вода,
телефон.

Графикон 4. Структура расхода по економској класификациј (%)

410 РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ

12.22%

420 КОРИШЋЕЊЕ 
УСЛУГА И РОБА

18.92%

440 ОТПЛАТА КАМАТА
0.59%

450 СУБВЕНЦИЈЕ
3.75%

460 ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ

9.39%

470 СОЦИЈАЛНА 
ПОМОЋ

3.06%

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ
7.22%

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

1.15%

510 ОСНОВНА 
СРЕДСТВА

41.26%

520 ЗАЛИХЕ
0.01%

540 ПРИРОДНА 
ИМОВИНА

0.45%

610 ОТПЛАТА 
ГЛАВНИЦЕ 

1.97%
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Функционална класификација дели послове које обавља општине у одређене сегменте и показује колико средстава
се троши за образовање, здравство, спорт или социјалну заштиту

Графикон 5. Структура расхода по функционалној класификацији (%)

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ, 
17.94%

200 ОДБРАНА, 0.10%

300 ЈАВНИ РЕД И 
БЕЗБЕДНОСТ, 0.88%

400 ЕКОНОМСКИ 
ПОСЛОВИ, 9.79%

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, 15.07%

600 ПОСЛОВИ 
СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ, 16.05%

700 ЗДРАВСТВО, 1.43%

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ, 20.40%

900 ОБРАЗОВАЊЕ, 15.59%
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Субвенције 
за ЈП 

"Градска 
чистоћа", 
Лајковац
65.15%

Субвенције 
за РЕЦ "Еко 

Тамнава"
1.38%

Сувбенције 
за МСП 
сектор
6.29%

Субвенције у 
области 

пољопривреде
27.17%

Графикон 6. Расходи субвенција у % Графикон 7. Расходи дотација невладиним 

организацијама у %
0.76% 3.04%

18.21%

72.85%

1.44%

3.71%

Дотације невладиним 
организацијама у области 
пољопривреде

Дотације невладиним 
организацијама  у области 
социјалне заштите

Дотације невладиним 
организацијама у области 
културе

Дотације невладиним 
организацијам у области 
спорта

Средства опредељена за 
рад политичких странки

Средства опредељена за 
рад Црвеног крста
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Графикон 8. Издаци за изградњу зграда и објеката у %

Изградња објеката  
јавне расвете

0.21%

Изградња објеката  
водоснабдевања 

11.21%

Изградња 
канализационе 

мреже и система 
за управљање 

отпадним водама
25.05%

Изградња 
саобраћајне 

инфраструкту…

Изградња објеката 
за предшколско 

образовање
7.35%

Изградња објекта 
за основно 

образовање
1.05%

Изградња објеката 
за средње 

образовање
0.50%

Изградња спортске 
инфраструктуре

32.92% Остала социјална  
инфраструктура

10.48%
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5. Програмски буџет

Програмска класификација исказује класификацију програма, програмских активности и пројеката корисника
буџетских средстава.

Пример програма и програмске активности Општинске управе Лајковац

Програм 11: Социјална заштита

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се 
финансирају из буџета града/општине у односу на број становника

Базна
вредност

Очекивана 
вреднсот 2017

Циљана 
вредност 2018

Циљана 
вреднсот 

2019

Циљана 
вредност 

2020

15.49 15.26 15.15 15.16 15.16

Назив индикатора: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у натури у 
складу са Одлуком о социјалној заштити  у односу на укупан број грађана 12.99 12.60 12.60 12.99 12.99

Програмска активност 0901-0006  Подршка деци и породицама са децом

Циљ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе 
политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)

Базна
вредност

Очекивана 
вреднсот 2017

Циљана 
вредност 2018

Циљана 
вреднсот 

2019

Циљана 
вредност 

2020

1 1 1 1 1

Назив индикатора: Број решења 109 120 130 130 130
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Законом о буџетском систему било је прописано да се увођење програмског модела буџетирања примењује поступно
за поједине кориснике буџетских средстава на нивоу Републике док су почев од 2015. године ту обавезу имали сви
буџетски корисници, укључујући и локал.

Програмски буџет представља ефикасан механизам за спровођење реформе јавне управе, који омогућава боље
управљање учинком јавне управе, већу одговорност буџетских корисника, успостављање снажнијих веза између
годишњег буџета, утврђивање приоритетних расхода и издатака и спровођење јавних политика и пре свега већу
транспаретност потрошње.

Предности програмског модела буџетирања

Закључно са 2014. годином у Републици Србији, примењивао се линијски модел буџетирања који подразумева
препознавање надлежности корисника јавних средстава првенствено преко функционалне класификације и
усресређеност на расходе по намени (по економским класификацијама нпр. Плате, одржавање, путне трошкове
итд.). Линијски буџет није пружао информацију о циљевима јавних политика који ће бити остварени датим
издвајањем новца – тако да нисмо могли да утврдимо да ли је одређена политика била ефективна. Сада нам
програмским буџет даје одговор на питање:

1) у које сврхе се средства троше (расходи и издаци се опредељују за програме, програмксе активности и пројекте
корисника буџетских средстава);

2) на који је начин таква потрошња повезана са циљевима корисника;

3) Какви се резултати остварују (што се види мерењем учинка).
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На тај начин програмски буџет:

• пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних расхода и издатака;

• унапређује координацију политика, што је од великог значаја за постизање националних социјалних и економских
циљева;

• обезбеђује финансијски контекст средњорочним плановима корисника буџета;

• омогућава корисницима буџета, извршној и законодавној власти да уоче неефикасно трошење, као и области у
којима се не постижу адекватни резултати и којима је потребно више ресурса;

• доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз процену односа њихове цене и квалитета;

• омогућава израду буџета који је транспарентнији и разумљивији за грађане.

Програмска структура корисника буџета

• Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат,
којима се групишу расходи и издаци. Ове програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На
вишем нивоу су програми, а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају;

• За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари спровођењем програма,
програмских активности или пројеката, а у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се доносе за
његов делокруг;

• Истовремено са израдом програмске структуре буџета утврђује се и начин праћења и постизања циљева, односно
утврђују се цељеви и индикатори.;

• Корисници буџетских средстава јединица локалне самоураве имају обавезу да извештавају Министарство
финансија, Општинско веће и Скупштину општине о постигнутим резултатима програма, програмских активности и
пројеката.
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Табела 3. Распоред расхода и издатака по програмима

Шифра 

програма

Назив програма
План  2017 План 2018

% учешћа у 

укупним 

расходима 

у 2017. 

години

% учешћа у 

укупним 

расходима 

у 2018. 

години

Укупно 1,453,742.99 1,270,535.81      100% 100%

1101 Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 77,344.34 32,114.00      5.32% 2.53%

1102 Програм 2.  Комунална делатност 202,558.23 210,303.80 13.93% 16.55%

1501 Програм 3.  Локални економски развој 35,931.00 21,400.00      2.47% 1.68%

1502 Програм 4.  Развој туризма 6,277.95 7,226.40      0.43% 0.57%

0101 Програм 5.  Развој пољопривреде 12,269.20 18,100.00      0.84% 1.42%

0401 Програм 6.  Заштита животне средине 160,035.38 132,558.86      11.01% 10.43%

0701 Програм 7.  Путна инфраструктура 111,877.98 87,991.15      7.70% 6.93%

2001 Програм 8.  Предшколско васпитање 127,872.14 121,623.36      8.80% 9.57%

2002 Програм 9.  Основно образовање 49,174.97 42,940.38      3.38% 3.38%

2003 Програм 10. Средње образовање 26,029.00 26,549.00      1.79% 2.09%

0901 Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 70,843.30 49,792.00      4.87% 3.92%

1801 Програм 12.  Примарна здравствена заштита 17,675.00 13,200.00      1.22% 1.04%

1201 Програм 13.  Развој културе 48,929.36 40,732.26      3.37% 3.21%

1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине 319,439.16 218,477.00      21.97% 17.20%

0602 Програм 15.  Локална самоуправа 144,884.33 220,192.11      9.97% 17.33%

2101 Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 37,885.00 26,435.50      2.61% 2.08%

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност 5,100.00 900.00      0.35% 0.07%
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Најзначанији пројекти:

• Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са
постојећим цевоводом (14,790,000.00 динара);

• Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 1 фаза (20,024,900.00 динара);

• Водоснабдевање дела општине Лајковац-Изградња водоводне мреже у Јабучју - I фаза (10,000,000.00 динара);

• Изградња затворене градске пијаце (17,660,000.00 динара);

• Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац (29,050,000.00 динара);

• Фекална мрежа и постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи (30,000,000.00 динара);

• Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац са израдом техничке
документације и надзором (31,850,000.00 динара);

• Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе Лептирић (36,915,000.00 динара);

• Изградња затвореног базена (164,450,000.00 динара).
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Речник мање познатих појмова

БДП: Бруто домаћи производ је индикатор економских активности једне земље и представља резултат производних
и услужних активности резидентних институционалних јединица и једнак је суми њихових додатих вредности;

Буџет: Свеобухватни план прихода и расхода;

Буџетски дефицит: Износ за који јавни расходи премашују јавне приходе у једној фискалној години;

Буџетски суфицит: Износ за који јавни приходи премашују јавне расходе у једној фискалној години.

Корисници буџетских средстава: Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти;

Директни корисници буџетских средстава: Органи и организације Републике Србије, односно органи и службе
локалне власти;

Индиректни корисници буџетских средстава: правосудни органи, месне заједнице; установе основане од стране
Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава,
врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања;

Јавни приходи: су сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која
користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви други приходи које остварују корисници буџетских
средстава и средстава организација за обавезно социјално осигурање;

Порески приходи: врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима пореских обвезника без
обавезе извршења специјалне услуге заузврат;

Непорески приходи: врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким лицима за коришћење јавних
добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења уговорних или законских одредби (пенали и
казне) као и приходи који се остваре употребом јавних средстава;

Јавни расходи: расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без директне и непосредне
надокнаде;

Издаци државе: издаци државе за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита;
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Капитални пројекти: пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од
интереса за Републику Србију, односно локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су 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;

Трансферна средства: средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе
буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти и организацијама за обавезно социјално осигурање,
као и између организација за обавезно социјално осигурање за доприносе за осигурање;

Донација: наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца
донације

Програм: скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и
утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената - програмских
активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није
временски ограничен;

Програмска активност: текућа и континуирана делатност корисника буџетских средстава, која није временски
ограничена. Спровођењем програмске активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма.
Утврђује се на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део програма;

Пројекат: временски ограничен пословни подухват корисника буџетских средстава чијим спровођењем се постижу
циљеви пројекта, односно програма;
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