2021.

ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

Поштовани суграђани,
Припремили смо за вас грађански водич
кроз буџет за 2021. годину. Овај материјал
служи за потребе информисања становништа
и трансарентности рада локалне самоуправе.
Однос становништва са својом локалном
самоуправом представља облик друштвеног,
грађанског уговора по коме је локална
самоуправа дужна да се стара о потребама,
захтевима и дужностима локалне заједнице.
Зато је локална самоуправа дужна да свој
рад обавља јавно и отворено, одговорно
убирајући и располажући новчаним
средствима грађана и привреде.
Овај водич има за циљ да представи план
кретања прихода и расхода за 2021. годину,
као и кретање промена буџета из претходних
година до данас. Буџет се креира рационално
и одговорно са краткорочним економским
предвиђањима. За разлику од 2020. године
када буџет није могао да предвиди корона
кризу, ове године је та важна околност
узета у обзир, према чему је израђен чврст
финансијски план.
Упркос ванредном стању и ванредним
ситуацијама, прошлогодишњи буџет је
реализован са потпуним успехом, највише
захваљујући томе што је градска привреда,
а највише индустрија и производња као
примарни економски сектор, радила
без сметњи и последица. Исто је и са
спровођењем јавних инвестиција, чији је план
претходне године у потпуности реализован.
Са друге стране, сектори као што
су угоститељство, туризам, култура
и уметност прилично су еконоски
погођени и због природе епидемије своје
делатности не могу да обављају у пуном
капацитету. И они су неизоставни део
привреде, те су за њихов опоравак
предвиђена финанскијска средства и друге
мере.
Пошто је Град умео економски да
одговори на непредвиђену ситуацију,

овогодишњи буџет нас ставља прилично
лагодну могућност да наставимо са
реализацијом започетих и нових планова
кроз инвестиције, довођење нових фабрика
чиме се отварају радна места и да водимо
социјалну и сваку другу врсту бриге за
суграђане.
Добар пример сарадње са својим
суграђанима наша локална самоуправа
спроводи кроз партиципативно буџетирање,
где грађани бирају пројекте за реализацију
и дају примарност једном пројекту наспрам
другог. Таква пракса ће се наставити и с
годинама ће бити унапређена, јер грађани
имају прилику да одреде своје приоритете за
побољшање живота у граду.
Градска управа је на располагању
својим суграђанима, ту смо за све захтеве
и сугестије. Имамо заједнички циљ, на
простору од Фрушкогорја до Подриња на
две обале Саве направити још боље место
за живот. За то треба сви да уложимо своје
напоре, знања и вештине, јер је савршена
заједница циљ са непрестаним путовањем.
Срдачан поздрав.
Градоначелница Сремске Митровице
Светлана Миловановић

БУЏЕТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОД 2003. ДО 2021. ГОДИНЕ

Година

Буџет у динарима

2003

563.362.000,00

2011

1.963.803.000,00

2021

3.197.682.000,00

ШТА ЈЕ БУЏЕТ?

БУЏЕТ града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и
издатака града за буџетску, односно календарску годину.
То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и
привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.
Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у
буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.
Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике
и развоја је управо буџет града.
Приликом дефинисања овог, за град Сремска Митровица најважнијег документа,
руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим
елементима.

КАКО НАСТАЈЕ БУЏЕТ ГРАДА?
У ИЗРАДИ БУЏЕТА УЧЕСТВУЈУ:
КОРИСНИЦИ БУЏЕТА
Предшколска установа
Месне заједнице
Установе културе
Спортске установе
Туристичка организација
Градске управе
Градоначелник
Градско веће
Скупштина града
Основне школе
Средње школе
Центар за социјални рад
Дом здравља

ОКВИР У КОМЕ СЕ ПЛАНИРА БУЏЕТ:

}

•

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

•

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ГРАДА

•

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА У ЗЕМЉИ И ОКРУЖЕЊУ

•

ОСТВАРЕЊЕ ПРОШЛОГОДИШЊИХ БУЏЕТА

•

ПОТРЕБЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

•

ЗАПОЧЕТИ ПРОЈЕКТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

•

ПРОЦЕНА КРЕТАЊА НАЈВАЖНИЈИХ ГРУПА ПРИХОДА

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да
креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

КАКО СЕ ПУНИ ГРАДСКА КАСА?

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА
Порески приходи

ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ
2.152.700.000,00

Донације и трансфери

330.571.065,00

Непорески приходи

390.014.443,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

155.000.000,00

Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања

100.000.000,00

Сопствени приходи индиректних корисника

43.643.000,00

Пренета средства из претходне године

25.753.492,00

УКУПНА СРЕДСТВА

3.197.682.000,00

Укупни приходи и примања планирани су у складу са законским прописима, Упутством
Министарства финансија за припрему буџета локалне власти и процене остварења прихода
од стране директних и индиректних корисника буџетских средстава.

ШТА СУ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА БУЏЕТА?

Порески приходи
•

Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника
без обавезе извршења специјалне услуге заузврат

Донације и трансфери
•

Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и организација за
различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос средстава од нивоа Републике
Србије општинском нивоу власти. Могу бити наменски (за тачно утврђене намене)
или ненаменски (није им унапред утврђена намена те се могу у складу са законом
користити за било које сврхе) .

Непорески приходи
•

Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара (накнаде),
пружање јавних услуга (таксе) или због кршења уговорних или законских одредби
(казне и пенали)

Примања од продаје нефинансијске имовине
•

Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у власништву
града.

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
•

Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје
домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова

•

Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања
код пословних банака у земљи у корист нивоа градова.

Пренета средства из ранијих година
•

Представљају вишак прихода буџета града који нису потрошени у претходној
буџетској години

НА ШТА СЕ НОВАЦ ТРОШИ?

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

687.011.700,00

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

1.272.067.965,00

СУБВЕНЦИЈЕ

85.750.000,00

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

389.921.000,00

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

37.225.000,00

ОТПЛАТА КАМАТА

9.800.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

200.000,000,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ

188.674.335,00

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

50.000.000,00

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

277.232.000,00

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
•

Сви трошкови за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника.

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
•

Стални трошкови, путни трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге,
трошкови материјала и текуће поправке и одржавање.

СУБВЕНЦИЈЕ
•

Одобравају се јавним и приватним предузећима кроз капиталне пројекте и
подршку новом запошљавању и оспособљавању и јавном информисању, као и
за подршку пољопривреди.

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
•

Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за исплату
институцијама које су у примарној надлежности централног/покрајинског
нивоа као што су школе, центар за социјални рад, дом здравља.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
•

Трошкови исплате социјалне помоћи за различите категорије становништва.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ И КАМАТА
•

Трошкови отплате узетих кредита из ранијих година.

ОСТАЛИ РАСХОДИ
•

Дотације невладиним организацијама, политичким странкама, порези, ПДВ,
таксе, новчане казне и пенали.

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
•

Новац који се користи за непланиране сврхе или за сврхе и у сврхе за које се у
току године покаже да су неопходна додатна новчана средства, као и у случају
ванредних околности.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
•

Трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих
објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.

ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО
У ОДНОСУ НА 2020?
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ГРАДА СМАЊЕНИ СУ СЕ ЗА: 503.289.070,00
ПРОЈЕКТОВАНО ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ:
•

Прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје за 8.000.000,00 динара.

•

Прихода буџета града од споредне продаје добара и услуга за 4.000.000,00 динара.

ПРОЈЕКТОВАНО ЈЕ СМАЊЕЊЕ:
•

Порез на доходак, добит и капиталне добитке за 11.000.000,00 динара.

•

Порез на фонд зарада за 5.000.000, динара.

•

Порез на имовину за 4.000.000,00 динара.

•

Порез на добра и услуге за 44.812.000,00 динара.

•

Донације и трансфери за 243.430.220,11 динара.

•

Приходи од имовине за 35.397.541,00 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ГРАДА СМАЊЕНИ СУ СЕ ЗА: 503.289.070,00
ПРОЈЕКТОВАНО ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ:
•

Субвенције 17.250.000,00 динара.

•

Отплата камата 550.000,00 динара.

•

Буџетска резерва 25.000.000,00 динара.

•

Расходи за запослене 19.443.200,00 динара.

•

Отплата камата за 550.000,00 динара.

ПРОЈЕКТОВАНО ЈЕ СМАЊЕЊЕ:
•

Коришћење роба и услуга за 175.644.330,00 динара.

•

Донације и трансфери за 36.461.000,00 динара.

•

Социјална помоћ за 10.773.000,00 динара.

•

Остали расходи за 52.994.951,00 динара.

•

Капитални издаци за 280.243.989,00 динара.

•

Отплата главнице кредита за 9.415.000,00 динара.

ПРОГРАМСКО ТРОШЕЊЕ
У 2021. ГОДИНИ
У 2021. години планирани су расходи и издаци на следећим програмима:

БРОЈ
ПРOГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

СРЕДСТВА ИЗ
СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА
КОРИСНИКА БУЏЕТА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Програм 1.

Становање, урбанизам и
просторно планирање

158.194.000,00

0,00

158.194.000,00

Програм 2.

Комуналне делатности

233.737.000,00

0,00

233.737.000,00

Програм 3.

Локални економски развој

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

Програм 4.

Развој туризма

35.576.000,00

0,00

35.576.000,00

Програм 5.

Пољопривреда и рурални
развој

115.071.000,00

0,00

115.071.000,00

Програм 6.

Заштита животне средине

75.935.000,00

0,00

75.935.000,00

Програм 7.

Организација саобраћаја
и саобраћајна
инфраструктура

392.920.000,00

0,00

392.920.000,00

Програм 8.

Предшколско васпитање и
образовање

340.290.500,00

3.157.000,00

343.447.500,00

Програм 9.

Основно образовање и
васпитање

167.032.000,00

0,00

167.032.000,00

Програм 10.

Средње образовање и
васпитање

94.991.000,00

0,00

94.991.000,00

Програм 11.

Социјална и дечја заштита

142.197.500,00

0,00

142.197.500,00

Програм 12.

Здравствена заштита

60.243.000,00

0,00

60.243.000,00

Програм 13.

Развој културе и
информисања

292.572.000,00

23.208.000,00

315.780.000,00

Програм 14.

Развој спорта и омладине

206.661.000,00

20.155.000,00

226.816.000,00

Програм 15.

Опште услуге локалне
самоуправе

737.181.500,00

0,00

737.181.500,00

Програм 16.

Политички систем локалне
самоуправе

57.810.500,00

0,00

57.810.500,00

Програм 17.

Енергетска ефикасност
и обновљиви извори
енергије

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

3.151.162.000,00

46.520.000,00

3.197.682.000,00

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Партиципативно буџетирање је демократски процес у којем чланови локалне заједнице
директно одлучују како ће бити потрошен део новца из локалног буџета.
Зашто је важно партиципативно буџетирање?
•

утиче на већи степен поверења између грађана и власти

•

доприноси већем укључивању грађана у јавни живот, доношење одлука, расподелу и
надзор над јавним фондовима

•

поспешује транспарентност јавне администрације и ефикасност у потрошњи јавног
новца

•

едукује грађане кроз стицање нових знања и вештина

Грађани су за 2021. годину изабрали
„Пројекат: Реконструкција јавног тоалета у центру града“
Ученици и ученице митровачких средњих школа изабрали су пројекте за 2021. годину
који су укључени у буџет града.
Митровачка гимназија - „Ученички кутак“
Економска школа „9. Мај“ – набавка лаптоп рачунара
Медицинска школа „Драгиња Никшић“ – набавка ормарића за личне ствари
Прехрамбено-шумарска и хемијска школа – реновирање тоалета
Средња техничка школа „Никола Тесла“ – увођење интернета – мултимедијалне
учионице
•

Укључивање ученика и ученица у процес партиципативног буџетирања подржано од
стране USAID-овог пројекта за одговорну власт

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧKЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

•

У циљу побољшања и унапређења енергетске ефикасности и употребе обновљивих
извора енергије Град кроз јавно приватно партнерство спроводи замену,
рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера
уштеда енергије на територији Града. У програму Енергетска ефикасност планирана
су средства за ову намену у износу од 27.000.000,00 динара.

•

За програм саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре су планирана средства у износу
од 42.174.000,00 динара. Средства су намењена за изградњу локалних саобраћајница
на територији Града и Месних заједница. Циљ је унапређење квалитета живота свих
грађана и привредних активности на територији Града.

•

За програм заштите животне средине опредељена су средства у износу од
1.500.000,00 динара за изградњу објеката за одлагање анималног отпада на
територији три месне заједнице, Лаћарак, Кузмин, Мартинци. Ове три месне
заједнице су највеће по броју становника, као и по сточарској производњи на
териоторији Града.

•

Обезбеђена су средства у износу од 45.000.000,00 динара у оквиру програма
Становање, урбанизам и просторно планирање за израду пројектне документације
реконструкције Опште болнице у Сремској Митровици. Циљ је да Општа
болница заузме лидерску позицију међу општим болницама у Србији усвајањем и
примењивањем нових стандарда у лечењу.

•

Активност одржавања јавних зелених површина предвиђа средства за ову намену
у износу од 40.000.000,00 динара. Подразумева се одржавање хигијене у градским
парковима, улицама, хортикултурно уређење зелених површина на територији града.
Овом активности су планирана средства у износу од 10.000.000,00 за одржавање
градске плаже током купалишне сезоне. Градска плажа има значајан потенцијал у
развијању туристичке понуде Града у летњем периоду. Циљ је да свим посетиоцима
боравак на плажи буде безбедан и угодан.

•

У оквиру програма комуналне делатности планиран је и пројекат Изградња капела
у месним заједницама. Планирана је изградња две нове капеле у селима Босут и
Бешеново, као и завршетак радова на капелама у Кузмину и Манђелосу. Средства за
ове намене су опредељена у износу од 15.900.000,00 динара.

•

Програмом Предшколског васпитања и образовања планиран је пројекат Санације
објекта вртића у Лаћарку у износу од 7.000.000,00 динара. Средства су намењена за
реконструкцију постојећег вртића. Реконструкцијом постојећег и изградњом новог
вртића значајно ће бити смањена листа деце на чекању.

•

Програмом основног образовања и васпитања опредељено је 6.841.000,00 динара за
пројекат Изградњу основне школе Јован Поповић. Средства су намењена за опремање
ново изграђене школе.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
•

Програмом здравствене заштите средства су обезбеђена за финансирање плата 10
лекара, 3 стоматолога и 1 психолога. Циљ је обезбеђивање доступности здравствене
заштите у удаљеним срединама, као и већи степен здравствене заштите.

•

Кроз активност Спровођења активности из области друштвене бриге за јавно
здравље обезбеђена су средства за материјале за спровођење превентивних прегледа
као и средства за вантелесну оплодњу.

•

Програмом Социјалне заштите у оквиру пројекта унапређења положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника обезбеђена су средства за куповину 2
куће као и за суфинансирање набавке грађевинског материјала. Средства у износу
од 8.415.000,00 динара намењена су за суфинансирање 10 пакета грађевинског
материјала.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
•

У циљу обезбеђивања несметаног функционисања градског и приградског превоза
на територији Града, за финансирање јавно приватног партнерства у области јавног
превоза обезбеђено је 131.700.000,00 динара.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ

•

У оквиру Програма развој туризма предвиђено је 20.000.000,00 за промовисање
туристичке понуде. Овај програм обухвата и субвенционисање угоститељских
објеката кроз једнократну помоћ у циљу ублажавања последица изазваних
пандемијом вируса COVID -19.

•

Према Закону о јавном информисању Град је, у оквиру програма Развој културе и
информисања, обезбедио средства у износу од 20.000.000,00 динара намењених
субвенционисању електронских медија.

•

У оквиру програма Развој спорта и омладине планирана су средства намењена
Канцеларији за младе у изнсоу од 1.200.000,00 динара. Канцеларија за младе
спроводи активности у циљу унапређења положаја младих, решавања проблема
младих, промовисања различитости, толеранције и солидарности, развијање
предузетничког духа код младих, пружање логистичке подршке у реализацији
пројекта младих, спровођење волонтерских активности.

•

Градска управа за културу и спорт обезбеђује и средства за финансирање програма
осам установа културе и две установе спорта и туристичку организацију. Планирани
пројекти индиректних корисника управе за културу и спорту су:

•

Реконструкција Житног трга и постављање WI FI планирани износ 3.800.000,00
динара;

•

Рестаурација споменика културе, планирани износ је 7.000.000,00 динара;

•

Израда штандова за одржавање манифестација, планирани износ је 1.500.000,00.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Кроз подршку пројекта Реформе локалних финансија Град је активно ангажован на:
•

унапређењу финансијског управљања и контроле;

•

увођењу функције интерне ревизије на локалном нивоу;

•

унапређењу система надзора над јавних предузећа;

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Програмом Становања, урбанизма и просторног планирања опредељена су средства за
услуге јавног предузећа „Урбанизам“. У 2021. години планирана је:
•

израда Генералног урбанистичког плана Града Сремска Митровица од 2030 . године
чији је циљ спровођење просторног планирања територије Града;

•

План детаљне регулације комплекса градског стадиона у зони Казнено поправног
завода;

•

План детаљне регулације Регионалне депоније „Срем Мачва“.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ

•

наставак комасације у катастарским општинама на територији града Сремска
Митровица обезбеђено 31.504.000,00 динара

•

уређење каналске мреже - обезбеђено 20.000.000,00 динара

•

наставак шљунчења атарских путева

•

противградна заштита

Агенција за рурални развој града Сремска Митровица у оквиру својих активности:
•

реализује локалне мере руралног развоја – подршка примарним пољопривредним
произвођачима, произвођачима пољопривредно прехрамбених производа (прерада
на пољопривредом газдинству), сеоским туристичким домаћинствима и удружењима
грађана чија је делатност у функцији унапређења пољопривреде и руралног развоја;

•

пружа (бесплатну) админстративну и саветодавну помоћ носиоцима пољопривредних
газдинстава при попуњавању захтева, тумачењу правилника и прикупљању
документације ради конкурисања и аплицирања за подстицајна средства и субвенције
код различитих органа;

•

информише сеоско становништво о могућностима повлачења средстава из домаћих и
страних фондова, са фокусом на IPARD фонд, уз пружање административно-техничке
подршке;

•

прати актуелне конкурсе у области пољопривреде и руралног развоја, и о томе
информише заинтересоване кориснике путем свог интернет сајта www.arrsm.rs, путем
друштвених мрежа, средстава јавног информисања и путем бесплатних текстуалних
порука – SMS обавештења.

