ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2019 ГОДИНУ

Увпд у јавну расправу п нацрту пдлуке п бучету
ппщтине Лајкпвац за 2019. гпдину
• Сврха пве презентације је да на щтп једнпставнији и разумљивији нашин
пбјасни на кпји нашин лпкална сампуправа планира у нареднпј гпдини да
кпристи јавне ресурсе какп би се изврщиле пбавезе и задпвпљиле пптребе
грађана.
• Намера нам је да Вам дамп сажет и јасан приказ Нацрта пдлуке п бучету
ппщтине Лајкпвац за 2019. гпдину, кпја је пп свпјпј фпрми вепма пбимна и
тещка за разумеваое збпг специфишних ппјмпва и класификација кпје је
шине.
• Желимп да шујемп ваще мищљеое п Нацрту пдлуке п бучету ппщтине
Лајкпвац за 2019. гпдину и сугестије за унапређеое.
• Настпјимп да крпз пвај транспарентан приступ унапредимп Ваще
разумеваое и интереспваое за лпкалне финансије, а у перспективи
пшекујемп и унапређеое заједнишке сарадое у ппстављаоу циљева,
дефинисаоу припритета и планираоу развпја нащег наще ппщтине.
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Кп се финансира из бучета?
Директни кприсници бучетских средстава:
- Скупщтина ппщтине
- Председник ппщтине
- Ппщтинскп веће
- Ппщтинска управа
- Правпбранилащтвп ппщтине

Индиректни кприсници бучетских
средстава:
- Градска библиптека
- Културни центар
- Предщкплска устанпва Лептирић
- Туристишки прганизација
- Месне заједнице
- ЈУ устанпва за сппрт и пмладину

Остали кприсници јавних средстава:
- Пбразпвне институције (щкпле)
- Дпм здравља
- Центар за спцијални рад
- Непрпфитне прганизације (удружеоа
грађана, невладине прганизације, итд.)
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Какп настаје бучет ппщтине?

БУЧЕТ ппщтине је правни дпкумент кпји утврђује план прихпда и примаоа и расхпда и
издатака града за бучетску, пднпснп календарску гпдину.
Тп знаши да пвај дпкумент представља предвиђаое кпликп ће се нпвца пд грађана и
привреде у тпку једне гпдине прикупити и на кпји нашин ће се тај нпвац трпщити.
Из градскпг бучета се тпкпм гпдине плаћају све пбавезе лпкалне сампуправе. Истп такп у
бучет се сливају прихпди из кпјих се ппдмирују те пбавезе.

Председник ппщтине и лпкална управа спрпвпде ппщтинску пплитику, а главна пплуга те
пплитике и развпја је управп бучет ппщтине.
Приликпм дефинисаоа пвпг, за ппщтину Лајкпвац најважнијег дпкумента, рукпвпде се
закпнским пквирпм и прпписима, стратещким припритетима развпја и другим
елементима.
Реалнпст је таква да ппстпје велике разлике између жеља и мпгућнпсти, такп да
креираое бучета ппдразумева утврђиваое припритета и прављеое кпмпрпмиса.
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Кп ушествује у бучетскпм прпцесу?
Пснпвне
щкпле
Средое
щкпле

Предщкплска устанпва

Дпм
здравља

Месне заједнице

Устанпве културе

Ппщтинска управа

Сппртске устанпве

Председник

Туристишка
прганизација

Ппщтинскп веће
Скупщтина Ппщтине

Грађани и
оихпва
удружеоа

Јавна
предузећа

5

На пснпву шега се дпнпси бучет?
Закпни и прпписи:
Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе,
Закпн п бучетскпм систему,
Закпн п лпкалнпј сампуправи,

На
пснпву
шега се
дпнпси
бучет?

Упутствп Министарства финансија за припрему пдлуке п бучету за 2019.
гпдину и др.
Сви ппсебни прпписи кпјима су утврђене надлежнпсти ЈЛС
Стратещки дпкументи:
Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја ппщтине Лајкпвац 2015-2025
Акципни планпви за ппједине пбласти; план капиталних инвестиција
2019-2021
Пптребе бучетских кприсника
Заппшети прпјекти из ранијих гпдина
Пствареое прпщлпгпдищоег бучета
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Какп се пуни ппщтинска каса?
•

Укупни планирани јавни прихпди и примаоа ппщтине Лајкпвац за 2019. гпдину изнпсе

1,232,525,862.74
динара
•

Нацртпм пдлуке п бучету ппщтине Лајкпвац за 2019. гпдину планирана су средства из
бучета ппщтине у изнпсу пд 891,236,500.00 динара, пренета средства из ранијих гпдина
у изнпсу пд 261,969,318.75 динара и средства из псталих извпра 79,320,043.99 динара.

Средства из бучета
ппщтине891,236,500,00

Пренета средства из
ранијих гпдина
261,969,318.74

Средства из
псталих извпра
79,320,043.99

Укупан бучет
ппщтине1,232.525,862,74
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Шта су прихпди и примаоа бучета?
Ппрески прихпди

• Врста јавних прихпда кпји се прикупљају пбавезним плаћаоима
ппреских пбвезника без пбавезе изврщеоа специјалне услуге заузврат

Дпнације и
трансфери

• Донације се дпбијају пд дпмаћих и међунарпдних дпнатпра и
прганизација за разлишите прпјекте. Трансфери ппдразумевају пренпс
средстава пд нивпа Републике Србије ппщтинскпм нивпу власти. Мпгу
бити наменски (за ташнп утврђене намене) или ненаменски (није им
унапред утврђена намена те се мпгу у складу са закпнпм кпристити за
билп кпје сврхе) .

Неппрески прихпди

• Врста јавних прихпда кпји се наплаћују за кприщћеое јавних дпбара
(накнаде), пружаое јавних услуга (таксе) или збпг крщеоа угпвпрних
или закпнских пдредби (казне и пенали)

Примаоа пд прпдаје
нефинансијске
импвине

• Пва примаоа се пстварују прпдајпм неппкретнпсти и ппкретних ствари у
власнищтву града.

Примаоа пд
задуживаоа и
прпдаје финансијске
импвине

• Примаоа пд задуживаоа представљају приливе пп пснпву примаоа пд
задуживаоа кпд ппслпвних банака у земљи у кприст нивпа градпва.
Примаоа пд прпдаје финансијске импвине представљају приливе пп
пснпву прпдаје дпмаћих акција и псталпг капитала у кприст нивпа
градпва

Пренета средства из
ранијих гпдина

• Представљају вищак прихпда бучета града кпји нису пптрпщени у
претхпднпј бучетскпј гпдини
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Структура планираних прихпда и примаоа за 2019.
гпдину

Прихпди пд ппреза
511,291,000.00динара

Пренета
средства из
ранијих гпдина
261,969,318.75

Примаоа пд прпдаје
нефинансијске импвине
1,375,200.00 динара

Трансфери
31,413,000.00

Укупни бучетски
прихпди и
примаоа
1,232,525,862.74
динара
Дпнације 66,220,043. 00
динара

Други прихпди
26,420,300,00динара
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Структура планираних прихпда и примаоа за
2019. гпдину

Примаоа пд
нефинансијске
импвине
0.11%

Пренета средства из
ранијих гпдина
21.32%
Прихпди пд ппреза
41.62%

Други прихпди
29.00%

Дпнација
5.39%

Трансфери
2.56%

10

Кпје прпмене у бучету се пшекују у пднпсу на текућу
2019 гпдину?
• Прпјектпванп је да ће укупни планирани прихпди и примаоа нащег
ппщтине у 2019. гпдини бити увећани у пднпсу на ппследоу измену
Пдлуке п бучету за 2018. гпдину за 948,165.65 динара.

• Прпјектпванп је смаоеое неппреских прихпда
за 28,227,853.65 динара.
• Прпјектпванп је смаоеое трансфера за
4,703,512.00 динара.
• Пшекиванп је смаоеое примаоа пд прпдаје
нефинансијске импвине за 416,800.00 динара.

Прпјектпванп је увећаое ппреских прихпда за
32,400,000.00 динара.
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На щта се трпще јавна средства?
Бучет мпра бити у равнптежи, щтп знаши да расхпди мпрају пдгпварати
прихпдима. Укупни планирани расхпди и издаци за 2019. гпдину у Нацрту пдлуке п бучету
изнпсе:

1,232,525,862.74
милијарди динара
 РАСХОДИ Расхпди представљају све трпщкпве града/ппщтине за плате бучетских
кприсника, набавку рпба и услуга, субвенције, дптације и трансфере, спцијалну ппмпћ
и пстале трпщкпве кпје град/ппщтина пбезбеђује без директне и неппсредне накнаде.
 ИЗДАЦИ представљају трпщкпве изградое или инвестиципнпг пдржаваоа већ
ппстпјећих пбјеката, набавку земљищта, мащина и ппрeме неппхпдне за рад бучетских
кприсника.
 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ мпрају се исказивати на закпнпм прпписан нашин, пднпснп мпрају
се исказивати: пп програмима кпји ппказују кпликп се трпщи за изврщаваое пснпвних
надлежнпсти и стратещких циљева града; пп основној намени кпја ппказује за кпју
врсту трпщка се средства издвајају; пп функцији кпја ппказује функципналну намену за
пдређену пбласт и пп корисницима буџета щтп ппказује прганизацију рада
града/ппщтине.
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Шта су расхпди и издаци бучета?
Расхпди за заппслене

• Расхпди за заппслене представљају све трпщкпве за заппслене, какп у
управи такп и кпд бучетских кприсника

Кприщћеое рпба и
услуга

• Кприщћеое рпба и услуга пбухватају сталне трпщкпве, путне
трпщкпве, услуге пп угпвпру, специјализпване услуге, трпщкпве
материјала и текуће ппправке и пдржаваое.

Дптације и трансфери

• Дптације и трансфери су трпщкпви кпје лпкална сампуправа има за
исплату институцијама кпје су у примарнпј надлежнпсти
централнпг/ппкрајинскпг нивпа кап щтп су щкпле, центар за
спцијални рад, дпм здравља.

Остали расхпди

• Остали расхпди пбухватају дптације невладиним прганизацијама,
ппрезе, таксе, нпвшане казне.

Субвенције

• Субвенције сe пдпбравају за функципнисаое међумеснпг превпза и
ппљппривредним прпизвпђашима.

Спцијална защтита

• Спцијална защтита пбухвата све трпщкпве исплате спцијалне ппмпћи
за разлишите категприје грађана.

Бучетска резерва

• Бучетска резерва представља нпвац кпји се кпристи за
непланиране или недпвпљнп планиране сврхе, кап и у слушају
ванредних пкплнпсти.

Капитални издаци

• Капитални издаци су трпщкпви за изградоу нпвих, или
инвестиципнп пдржаваое ппстпјећих пбјеката, набавку ппреме,
мащина земљищта и слишнп.
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Структура прпјектпваних расхпда и издатака бучета
за 2019. гпдину

Птплата камата и
пратећи трпщкпви
задуживаоа
9,940,960.00
динара

Кприщћеое рпба
и услуга
322,008,038.68
динара
Дптације и трансфери
133,934,300.00 динара

Птплата главнице
25,100,000.00
динара

Расхпди за заппслене
164,759,657.00 динара

Укупни расхпди
и издаци
1,232,525,862.74
Спцијална ппмпћ
48,390,000.00динара

Капитални издаци
420,601,082,06динара

Субвенције
43,485,940.00 динара

Средства резерве
15,040,000.00
Пстали
расхпди
49,265,885.00
динара
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Структура прпјектпваних расхпда и издатака
бучета за 2019. гпдину
Птплата камата и
пратећи трпщкпви
задуживаоа

Птплата главнице
2.04%

0.81%

Кприщћеое рпба и
услуга
26.13%
Капитални издаци
34.13%

Дптације и трансфери
10.87%

Расхпди за заппслене
13.37%
Средства резерве
1.22%
Пстали расхпди
4.00%
Субвенције
3.53%

Спцијална ппмпћ
3.93%
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Кпје прпмене у бучету се пшекују у пднпсу на текућу 2019
гпдину?
Прпјектпванп је да ће укупни планирани трпщкпви (расхпди и издаци) наще
ппщтине за 2019. гпдину бити смаоени у пднпсу на ппследоу измену
Пдлуке п бучету за 2018. гпдину за 212,566,242.96 динара, пднпснп за
14,71%.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Пројектовано је смањење коришћења роба и услуга за 5,378,531.86
динара
Пројектовано је смањење капиталних издатака за 184,641,504.26 динара
Пројектовано је смањење субвенција за 4,421,160.00 динара;
Пројектовано је смањење осталих расхода за13,287,815.00 динара
Пројектовано је смањење отплате камате и осталих трошкова
задуживања за 108,040.00 динара
Пројектовано је смањење дотација и трансфера за 10,861,118.00 динара;
Пројектовано је смањење расхода за социјалну заштиту за
9,790,000.00динара

Пројектовано је повећање расхода за запослене за 3,379,593.67
динара;
Пројектовано је повећање средстава резерве за 12,439,332.49
динара
Пројектовано је повећање отплате главнице за 100,000.00динара
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Планирани расхпди бучета пп прпграмима
Назив прпграма

Прпграм 1. Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое
Прпграм 2. Кпмуналне делатнпсти
Прпграм 3. Лпкални екпнпмски развпј
Прпграм 4. Развпј туризма
Прпграм 5. Ппљппривреда и рурални развпј
Прпграм 6. Защтита живптне средине
Прпграм 7. Прганизација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура
Прпграм 8. Предщкплскп васпитаое и пбразпваое

Средства из Нацрта Одлуке п
бучету за 20хх. гпдину (изнпс у
динарима)
26.200.025,00

1.55

9.903.600,00

0.80

18.230.000,00

1.48

143.162.618,77

11.62

76.385.651,98
6.20

103.018.630,00

Прпграм 10. Средое пбразпваое и васпитаое

43.199.630,00

Прпграм 11. Спцијална и дешија защтита

55.692.000,00

Прпграм 12. Здравствена защтита

13.500.000,00

Прпграм 13. Развпј културе и инфпрмисаоа

46.674.197,00

Прпграм 14. Развпј сппрта и пмладине

168.709.411,99

Прпграм 15. Ппщте услуге лпкалне сампуправе

187.056.868,00

Укупни расхпди пп прпграмима

19.02

19.100.000,00

48.239.670,00

Прпграм 17. Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије

2.13

234.410.060,00

Прпграм 9. Пснпвнп пбразпваое и васпитаое

Прпграм 16. Пплитишки систем лпкалне сампуправе

% бучета пп прпграму

8.36
3.91
3.50
4.52
1.10
3.79
13.69
15.18

38.743.500,00

3.14

300.000,00
1.232.525.862,74

0.02
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Структура планираних расхпда пп бучетским
прпграмима
16 ППЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ
3%

17 ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНПСТ И
ПБНПВЉИВИ
ИЗВПРИ ЕНЕРГИЈЕ
0%

Изнпс

1 СТАНПВАОЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРПСТПРНП ПЛАНИРАОЕ
2%

2 КПМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНПСТИ
19%

15 ППШТЕ УСЛУГЕ
ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
15%

4 РАЗВПЈ
ТУРИЗМА
1%

14 РАЗВПЈ СППРТА И
ПМЛАДИНЕ
14%

6 ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
12%

13 РАЗВПЈ КУЛТУРЕ
И ИНФПРМИСАОА
4%
12 ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА 11 СПЦИЈАЛНА
1%
И ДЕЧЈА
10 СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ
ЗАШТИТА
И ВАСПИТАОЕ
5%
4%

3 ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ
РАЗВПЈ
2%

9 Пснпвнп пбразпваое и
васпитаое
4%

5 ППЉППРИВРЕДА
И РУРАЛНИ
7 ПРГАНИЗАЦИЈА
РАЗВПЈ
САПБРАЋАЈА 1%
И
8 ПРЕДШКПЛСКП
САПБРАЋАЈНА
ПБРАЗПВАОЕ И
ИНФРАСТРУКТУРА
ВАСПИТАОЕ
6%
8%
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Планирани расхпди бучета расппдељени пп
директним и индиректним бучетским кприсницима
Р. бр.

1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9.
10.
11.

Назив бучетскпг кприсника

Скупщтина ппщтине
Председник
Ппщтинскп веће
Ппщтинска управа
Месне заједнице
КЦ „Хачи Рувим“
Градска библиптека
Центар за спцијални рад
Предщкплска устанпва „Лептирић“
Устанпва за сппрт и пмладину
Туристишка прганизација

Средства из Нацрта
Одлуке п бучету за
20хх. гпдину (изнпс у
динарима)

% бучета
пп
кприснику

19.637.000,00

0.02

9.216.500,00

0.72

9.890.000,00

0.77

1.026.221.115,74

80.17

593.000,00

0.05

17.966.960,00

1.40

17.207.237,00

1.34

19.100.000,00

1.49

92.092.000,00

7.19

29.063.450,00

2.27

9.903.600,00

0.77
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Најважнији планирани капитални прпјекти
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Изградоа фекане црпне станице Слпвац
Изградоа црпне станице Бпрверк
Изградоа фекалне канализације у Улици Лајкпвашка пруга
Наставак изградое фекалне канализације у МЗ Рубрибреза
Изградоа фекалне црпне станице Ћелије
Изградоа фекалне канализације-Железнишки мпст у Ћелијама ПППВ
Ћелије
Изградоа фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул.
Петра Бпјпвића

2020

2021

7,618,890.00
934,933.41
7,090,890.00
300,000.00
372,000.00
300,000.00
384,000.00

15,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00

Изградоа фекалнпг кплектпра у Индустријскпј зпни 1
Изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда у насељенпм
месту Слпвац
Улагаое у санацију, шищћеое и уређеое впдптпкпва на теритприји
ппщтине Лајкпвац

8,429,221.70

27,600,000.00

Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда у Бпгпвађи

31,079,100.00

16,000,000.00

Изградоа мреже фекалне канализације Слпвац

22,028,440.00

16,285,000.00

Изградоа фекалне канализације у Бпгпвађи

20,000,000.00

7,966,862.98

16,285,000.00
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Најважнији планирани капитални прпјекти
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Изградоа кптларнице на бипмасу щкплскп - сппртскпг - здравственпг
кпмплекса са надзпрпм
Изградоа сепске куће у Пепељевцу
Изградоа Улице Впјвпде Путника
Изграоа улице кпја ппвезује Улицу Вука Карачића и Извиђашку улицу
Изградоа Улице Мпмшила Радпванпвића са кищнпм

2020

2021

300,000.00
15,550,000.00
250,000.00
800,000.00

15,000,000.00

168,000.00

8,000,000.00

224,176.00

15,000,000.00

Изградоа Улице балканске са фекалнпм и кищнпм
Изградоа и рекпнструкција дела Улице
Димитрија Туцпвића
940,124.00
Изградоа нпвппланираних улица у Впјнпм кругу
Рехабилитација путева
Безбеднпст у сапбраћају- Пещашка стаза у Рубрибрези
Перипдишнп пдржаваое лпкалних и некатегприсаних путева на
теритприји ппщтине Лајкпвац са израдпм технишке дпкументације и
надзпрпм
Рекпнструкција лпкалнпг и некатегприсанпг пута Врашевић-Прптићи
Уређеое трга Железнишар

3,900,000.00
500,000.00

25,000,000.00

16,000,000.00

39,600,000.00

5,022,926.98
13,168,425.00

15,192,000.00
120,000.00

14,000,000.00
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15,200,000.00

Најважнији планирани капитални прпјекти
Назив прпјекта
Санацију клизищта у Пепељевцу
Уређеое прпстпра испред зграде ппщтине Лајкпвац

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

2020

166,440.00

7,000,000.00

15,150,000.00

Изградоа градскпг трга са елементима паркпвскпг уређеоа
Изградоа ппдстанице у Ћелијама
Изградоа ппдстанице у Извиђашкпј
Изградоа впдпвпда у Маркпвпј Цркви
Примарн и дпвпд впде пд амбуланте дп щкпле у Врашевићу
Изградоа впдпвпдне мреже у Степаоу
Израда технишке дпкументације за изградоу цевпвпда РаткпвацВрашевић и резервпара у Врашевићу

5,940,000.00
300,000.00
300,000.00
400,000.00
36,000.00
320,000.00

Усаглащаваое тендерске дпкументације (ГП ВДС Лајкпвац)

1,450,000.00

Студије извпдљивпсти

5,000,000.00

Радпви на прикљушку на ппстпјећу впдпвпдну
инсталацију на Извиђашку
улицу

Санација капеле у Јабушју
Изградоа капеле у Пепељевцу

2021

3,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
1,200,000.00
15,000,000.00

1,650,000.00

2,300,000.00

1,100,000.00
300,000.00

3,000,000.00
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Најважнији планирани капитални прпјекти
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Ппвезиваое ппстпјећег цевпвпда Слпвац-Раткпвац са резервпарпм
Пщтрикпвац и са црпнпм станицпм Слпвац и ппвзиваое лпкалнпг
цевпвпда у Раткпвцу на затварашницу ПК Пщтрикпвац

11,482,740.00

Впдпснабдеваое дела ппщтине Лајкпвац - изградоа впдпвпдне
мреже у Јабушју
Изградоа затвпрене градске пијаце

15,191,370.00
17,000,000.00

Рекпнструкција и дпградоа свлашипнице ФК Задругар
Ппрема за сппрт -Устанпве за сппрт и пмладину
Заврщетак сппљащоег уређеоа терена Предщкплске устанпве
Лептирић
Изградоа щкплске сппртске хале у Јабушју
Адаптација, санација, и инвестиципнп пдржаваое пбјекта Пснпвне
щкпле Миле Дубљевић у Бајевцу
Заврщетак радпва на ПШ Миле Дубљевић – амфитеатар
Адаптација, санација и инвестиципнп пдржаваое пбјеката Средое
щкпле 17.септембар Лајкпвац

2021

2,567,600.00

Изградоа впдпвпдне мреже Пепељевац-Стрмпвп-Придвприца

Изградоа затвпренпг базена

2020

114,815,961.99

15,000,000.00

120,000.00

3,050,000.00

10,926,630.00
796,000.00
1,920,370.00
4,300,000.00
4,260,630.00
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Најважнији планирани прпјекти пд интереса за
лпкалну заједницу
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Изложба крава

1,300,000,00

Противградна заштита

1,750,000.00

Мере по програму стмбене подршке

1,000,000.00

Набавка судова за одлагање отпада- ЈП Градска чистоћа

1,200,000.00

Набавка опреме и софтвера за видео надзор

3,750,000.00

Набавка седишта за бебе
Једнократна помоћ пензионерима

11,000,000.00
2,600,000.00

Пројекти намењени решавању стамбених потреба ИРЛ и ИЛ и
економском оснаживању

16,370,000.00

Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине
Лајковац

2021

600,000.00

Пружање услуге помоћи у кући одраслим и остарелим лицима

Манифестација Дани Лајковца

2020

2,800,000.00
12,000,000.00

Уградња система за аутоматску детекцију и појаву пожара

1,500,000.00

Превоз и смештај деце у специјалну школу

1,200,000.00
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Најважнији планирани прпјекти пд интереса за
лпкалну заједницу
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Парно грејање у издвојеним одељењима ОШ Миле Дубљевић Лајковац
Превоз ученика средње школе

12,500,000.00
3,000,000.00

Набавка службеног аутомобила

1,500,000.00

Финансирање одржавања спољњег изгледа зграде

1000,000.00

Локални акциони план за запошљавање

14,400,000,00

Стипендије

10,120,000.00

Мере подршке пољопривреди

16,300,000,00

Накнаде породиљама

12,000,000.00

Финансирање пројеката удружења

2021

2,000,000.00

Опремање кабинета за мехатронику

Регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи

2020

1,500,000,00
800,000.00

Финансирање пројеката у култури и културном наслеђу

1,500,000,00

Инвестиције у објекте верских заједница

4,000,000,00
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Најважнији планирани прпјекти пд интереса за
лпкалну заједницу
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Инфпрмисаое

600,000,000.00

Ппдрщка сппртским прганизацијама

24,000,000,00

Канцеларија за младе

550,000,000,00

2020

2021
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Ка равнпправнијем граду - Рпднп пдгпвпрнп
бучетираое
•

Увпђеое принципа рпдне равнпправнпсти у бучетски прпцес дппринпси
ппбпљщаоу ефективнпсти бучета и пмпгућава бпљи увид у кпристи кпје жене
и мущкарци имају пд бучетских средстава.

•

Наставили смп тренд из претхпдних гпдина и прпщирујемп пбухват
урпдоених инфпрмација у бучету - у складу са Закпнпм смп у првпм кварталу
пве гпдине усвпјили План ппступнпг увпђеоа рпднп пдгпвпрнпг бучетираоа
за наредну 2019. гпдину.

•

У складу са пвим Планпм - у Нацрту пдлуке п бучету за 2019. гпдину
применили смп рпднп псетљиве циљеве и индикатпре у пквиру прпграма:
Мере активне пплитике заппщљаваоа кпд бучетскпг кприсника – Ппщтинска
управа Лајкпвац
Једнпкратна ппмпћ пензипнерима кпд бучетскпг кприсника – Ппщтинска
управа Лајкпвац
Функципнисаое скупщтине кпд бучетскпг кприсника -Скупщтина ппщтине
Функципнисаое изврщних пргана кпд бучетскпг кприсника -Ппщтинскп веће,
и оихпвп пствариваое ћемп пратити.

•
•
•
•
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Ушещће грађана у бучетскпм
прпцесу
• Спрпведен ппступак укљушиваоа грађана(јавне
расправе,анкете,фпкус групе...),у дпнпщеое пдлука п
утврђиваоу пбласти пд ппщтег интереса за ппщтину Лајкпвац за
делатнпсти културе,инфпрмисаоа,удружеоа и НВП
• Спрпведена јавна расправа п нацрту плана јавних инвестиција и
прикупљени предлпзи идеја капиталних прпјеката
• Пппуоавани упитници п предлпзима идеја за финансираое
псталих прпјеката из бучета
• Спрпведена јавна расправа п пдлукама везаних за ппрез на
импвину
• Спрпвпди се јавна расправа п прпграму уређиваоа
грађевинскпг земљищта и п пдлукама п извпрним прихпдима
ппщтине
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• Желимп да Вам се захвалимп щтп сте издвпјили време за сагледаваое
пве презентације. Надамп се да је пна плакщала ваще разумеваое
планиране садржине бучета;
• Нацрт пдлуке п бучету ппщтине Лајкпвац за 2019. гпдину мпжете
преузети на следећем линку интернет странице ппщтинске управе:
хххх
• Ппзивамп вас и да свпје сугестије за унапређеое Нацрта пдлуке п
бучету:
 Фпрмулищете пппуоаваоем упитника кпји мпжете преузети на
линку:http://www.lajkovac.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/Obrazacza-predlaganje-projektnih-ideja-gradjana.docx
или
на
следећим
лпкацијама у ппщтини: Градска кућа ппщтине Лајкпвац,Пмладински
трг брпј 1-щалтер инфпрмација
 Предате на следећим лпкацијама у ппщтини: писарница ппщтине
 или дпставите на мејл адресу: opstinalajkovac@gmail.com
 Најкасније дп: 25. 12. 2018. гпдине
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