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НАЦРТ ПРОЈЕКТОВАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2022. годину започета је 

достављањем корисницима буџетских средстава града Суботице Упутства за припрему 

буџета Града Суботица за 2022.-2024. годину Секретаријата за финансије број  IV-01-

400-17/2021 од 30.07.2021. године, а које је израђено у складу са Упутством за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. 

годину Министарства финансија РС.   

За давање смерница за припрему финансијских планова буџетских корисника 

коришћени су основни макроекономски подаци из упутства Министарства финансија. 

Министарство финансија је нагласило: „Услед настале ситуације везане за 

пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку 

јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету имају 

у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за 

спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом 

планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење 

је приоритетно“. 

Буџетски корисници треба да, одговорним пословним планирањем, припреме 

што квалитетнији предлог финансијског плана за 2022. годину, водећи рачуна да се 

обезбеди обављање основних фунција које се извршавају у систему локалне 

самоуправе. У складу са смерницама и одређеним лимитима из Упутства корисници 

буџета треба да прилагоде програмске активности и пројекте за наредни буџетски 

период. 

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и 

пројекција за 2023. и 2024. годину, које је донео министар финансија, садржи основне 

макроекономске претпоставке. За буџетирање су посебно важни они параметри који се 

односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације. 

 

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину 

 

Макроекеономски индикатори 2021. 2022. 

БДП у млрд.динара 5.938,1 6.342,13 

Стопа номиналног раста БДП у % 8,7 6,8 

Стопа реалног раста БДП у % 

 

6,0 4,0 

Инфлација, просек периода у % 2,6 2,5 

 

Град Суботица ће обављати поверене и пренесене послове из области: државне 

управе, социјалне заштите, здравствене заштите, предшолског, основног и средњег 

образовања, екологије и очувања животне средине, рада инспекцијских служби и све 

остале поверене и пренесене послове. 

Поред вршења законом обавезујућих активности, град Суботица ће радити у 

складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани 

Стратегијом локалног одрживог развоја града Суботице од 2013. – 2022. године.  

Мере фискалне консолидације у претходном периоду биле су приоритетна 

активност Градоначелника, као одговорног лица за извршење буџета града, и свих 

корисника градског буџета. Резултат спроведених мера је успостављена фискална 

стабилност, а одржање фискалне стабилности је један од главних циљева планираних 
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политика. У 2022. години, економска и фискална политика зависиће од развоја 

пандемије и успеха на пољу борбе против ње. 

Примена начела опрезности билансирања и стратешког размишљања у управљању 

јавним финансијама, допринеће могућности да се предвиде потенцијални изазови и 

изненађења у планирању приходне стране буџета града Суботице за 2022. годину и 

наредне две буџетске године. Секретаријат за финансије је на становишту да је боље 

радити пројекције и планове применом опрезног приступа, који може постати реалност, 

него отворити буџетски процес са показатељима и структуром прихода, који се касније 

могу показати нереално високим и неостваривим. Последице могу бити преузете 

обавезе од стране буџетских корисника које се не могу измирити јер ће недостајати 

средства, чиме би се изазвао озбиљан проблем у управљању ликвидности буџета. 

Примања од задуживања града Суботице су у оквирима које прописује Закон о 

јавном дугу, и потребно је наставити са јасном политиком управљања јавним дугом 

града односно водити и даље одговорну политику сервисирања доспелих обавеза по 

основу задужености града.  

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују 

се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним 

износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних 

прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности 

локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних 

прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава 

Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава. 

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално 

планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2021. години и 

њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, 

при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП 

(пројектован номинални раст у 2022. години од 6,8%). Изузетно, локална власт може 

планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу 

одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре 

(кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене 

у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода. 

Ненаменски трансфер граду Суботица планиран је у истом износу који је био 

опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину. 

У наредној табели је приказана процена очекиваних прихода и примања буџета 

града за 2021. и 2022. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину: 

 

Екон. класиф. ВРСТЕ  ПРИМАЊА План 2021 
структ. 

2021 
План 2022 

структ. 
2022 

индекс 
22/21 

3   
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 

467.169.000 6,43 150.000.000 1,97 32,11 

711   
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

3.068.174.000 42,22 3.343.174.000 44,00 108,96 

  711111 Порез на зараде -77%  2.650.000.000 36,47 2.900.000.000 38,17 109,43 

  711121 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу 
Пореске управе 

1.250.000 0,02 1.250.000 0,02 100,00 

  711122 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе  

55.000.000 0,76 60.000.000 0,79 109,09 

  711123 
Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем 

160.000.000 2,20 160.000.000 2,11 100,00 
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  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе 

14.144.000 0,19 14.144.000 0,19 100,00 

  711185 Самодопринос на вредност имовине 170.000 0,00 170.000 0,00 100,00 

  711191 Порез на друге приходе 180.000.000 2,48 200.000.000 2,63 111,11 

  711193 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 

7.610.000 0,10 7.610.000 0,10 100,00 

713   ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 1.276.330.000 17,57 1.338.000.000 17,61 104,83 

  713121 
Порез на имовину обвезника који не 
воде пословне књиге 

663.600.000 9,13 704.000.000 9,27 106,09 

  713122 
Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 

391.700.000 5,39 403.000.000 5,30 102,88 

  713311 
Порез на наслеђе и поклон, по решењу 
Пореске управе 

30.200.000 0,42 40.200.000 0,53 133,11 

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске 
управе 

140.800.000 1,94 140.800.000 1,85 100,00 

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 
моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске 
управе 

50.000.000 0,69 50.000.000 0,66 100,00 

  713426 
Порез на пренос апсолутних права код 
продаје стечајног дужника као правног 
лица 

20.000 0,00 0 0,00 0,00 

714   ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 180.220.000 2,48 186.360.000 2,45 103,41 

  714421 
Комунална такса за држање музичких 
уређаја и приређивање музичког 
програма у угоститељским објектима 

200.000 0,00 220.000 0,00 110,00 

  714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

98.000.000 1,35 98.000.000 1,29 100,00 

  714543 
Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта  

340.000 0,00 340.000 0,00 100,00 

  714548 
Накнада за супстанце које оштећују 
озонски омотач и накнада за пластичне 
полиетиленске кесе 

100.000 0,00 0 0,00 0,00 

  714549 
Накнада од емисије СО2, НО2, 
прашкасте материје и произведени или 
одложени отпад 

50.000 0,00 0 0,00 0,00 

  714552 Боравишна такса 11.000.000 0,15 13.000.000 0,17 118,18 

  714553 
Боравишна такса, по решењу надлежног 
органа јединице локалне самоуправе 

3.000.000 0,04 2.700.000 0,04 90,00 

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

50.000.000 0,69 51.000.000 0,67 102,00 

  714565 

Накнада за коришћење простора на 
јавној површини у пословне и друге 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига 
и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће 
радиности 

15.600.000 0,21 16.500.000 0,22 105,77 

  714566 
Накнада за коришћење јавне површине 
за оглашавање за сопствене потребе и 
за потребе других лица 

370.000 0,01 600.000 0,01 162,16 

  714567 

Накнада за коришћенње јавне површине 
по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу 

1.560.000 0,02 4.000.000 0,05 256,41 

716   ДРУГИ ПОРЕЗИ 41.800.000 0,58 35.000.000 0,46 83,73 

  716111 
Комунална такса  за истицање фирме на 
пословном простору 

41.800.000 0,58 35.000.000 0,46 83,73 

732   
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

115.492.000 1,59 22.150.000 0,29 19,18 

  732141 
Текуће донације од међународних 
организација  

19.209.000 0,26 7.000.000 0,09 36,44 

  732241 
Капиталне донације од међународних 
организација  

96.283.000 1,33 15.150.000 0,20 15,73 
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733   
ТРАНСФЕРИ  ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

876.833.000 12,07 1.200.771.000 15,81 136,94 

  733144 
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу од РС 

5.400.000 0,07 0 0,00 0,00 

  733146 
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу од АП Војводина - дечја заштита 

50.000.000 0,69 50.000.000 0,66 100,00 

  733146 
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу од АП Војводина 

58.398.000 0,80 10.340.000 0,14 17,71 

  733148 Ненаменски трансфери од АП Војводина 240.431.000 3,31 240.431.000 3,16 100,00 

  733241 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике 

480.139.000 6,61 0 0,00 0,00 

  733242 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од АП Војводина 

42.465.000 0,58 900.000.000 11,85 2119,39 

741   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 435.315.000 5,99 469.246.000 6,18 107,79 

  741141 
Приходи буџета града од камата на 
средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака  

9.155.000 0,13 9.155.000 0,12 100,00 

  741516 

Накнада за коришћење ресурса и 
резерви минералних сировина када се 
експлоатација врши на територији 
аутономне покрајине 

15.000.000 0,21 16.000.000 0,21 106,67 

  741522 

Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној 
својини 

150.000.000 2,06 152.000.000 2,00 101,33 

  741531 

Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама или 
испред пословног простора у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига 
и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће 
радиности 

600.000 0,01 600.000 0,01 100,00 

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

560.000 0,01 1.491.000 0,02 266,25 

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 

260.000.000 3,58 290.000.000 3,82 111,54 

742   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

297.632.000 4,10 283.272.000 3,73 95,18 

  742126 
Накнада по основу конверзије права 
коришћеља у право својинеу права 
својине - 10% 

260.000 0,00 0 0,00 0,00 

  742142 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и 
индиректни корисници њиховог буџета  

120.000.000 1,65 112.000.000 1,47 93,33 

  742143 
Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа градова 

3.000.000 0,04 2.400.000 0,03 80,00 

  742144 
Накнада по основу конверзије права 
коришћеља у право својине у права 
својине у корист нивоа градова 

0 0,00 3.000.000 0,04 - 

  742145 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у градској 
својини које користе градови и 
индиректни корисници њиховог буџета 

100.000 0,00 0 0,00 0,00 

  742146 
Приходи остварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предшколским 
установама  

150.000.000 2,06 140.000.000 1,84 93,33 

  742241 Градске административне таксе 7.072.000 0,10 8.072.000 0,11 114,14 

  742242 
Такса за озакоњење објеката у корист 
нивоа градова 

14.600.000 0,20 15.000.000 0,20 102,74 

  742341 
Приходи који својом делатношћу 
остваре органи и организације градова 

2.600.000 0,04 2.800.000 0,04 107,69 

743   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

76.850.000 1,06 77.276.000 1,02 100,55 

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје 
и привредне преступе предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на 
путевиме 

71.700.000 0,99 71.700.000 0,94 100,00 



5 
 

  743341 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине града, као и 
одузета имовинска корист у том поступку 

251.000 0,00 50.000 0,00 19,92 

  743342 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
по прекршајном налогу и казни 
изречених у управном поступку 

4.266.000 0,06 4.866.000 0,06 114,06 

  743924 

Увећање пореског дуга у поступку 
принудне наплате, који је правна 
последица принудне наплате изворних 
прихода јединица локалне самоуправе 

600.000 0,01 660.000 0,01 110,00 

  743951 
Трошкови принудне наплате изворних 
јавних прихода општина и градова 

33.000 0,00 0 0,00 0,00 

745   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

83.000.000 1,14 83.000.000 1,09 100,00 

  745141 
Остали и приходи у корист нивоа 
градова  

10.000.000 0,14 10.000.000 0,13 100,00 

  745143 
Део добити јавног предузећа и других 
облика организовања у корист  нивоа 
градова  

73.000.000 1,00 73.000.000 0,96 100,00 

772   
МЕМОРАНДУМСКЕ  СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ  РАСХОДА  ИЗ  
ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ 

565.000 0,01 565.000 0,01 100,00 

7   СВЕГА  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 6.452.211.000 88,80 7.038.814.000 92,65 109,09 

7   
Свега текући приходи БЕЗ 
НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА 

5.815.809.000 80,04 6.078.474.000 80,01 104,52 

811   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

8.500.000 0,12 8.500.000 0,11 100,00 

  811142 
Примања од продаје станова у корист 
нивоа градова 

1.000.000 0,01 1.000.000 0,01 100,00 

  811143 
Примања од отплате станова у корист 
нивоа градова 

7.500.000 0,10 7.500.000 0,10 100,00 

841   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 130.000.000 1,79 190.000.000 2,50 146,15 

  841141 
Приходи од продаје земљишта у корист 
нивоа градова 

130.000.000 1,79 190.000.000 2,50 146,15 

8   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

138.500.000 1,91 198.500.000 2,61 143,32 

921   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

208.400.000 2,87 210.000.000 2,76 100,77 

  921541 
Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним нефинансијским 
институцијама у корист нивоа градова  

199.000.000 2,74 200.600.000 2,64 100,80 

  921641 Примања од отплате  кредита 9.400.000 0,13 9.400.000 0,12 100,00 

9   
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

208.400.000 2,87 210.000.000 2,76 100,77 

8+9   СВЕГА  ТЕКУЋА  ПРИМАЊА 346.900.000 4,77 408.500.000 5,38 117,76 

7+8+9   
УКУПНИ  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ  И  
ПРИМАЊА  БУЏЕТА 

6.799.111.000  93,57 7.447.314.000  98,03 109,53 

7+8+9+3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА 

7.266.280.000 100,00 7.597.314.000 100,00 104,56 

3 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

10.920.000 
 

5.589.000 
 

51,18 

     7+8+9 
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА 

165.880.000 
 

103.581.000 
 

62,44 

     7+8+9+3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

176.800.000   109.170.000   61,75 

     7+8+9+3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ТРЕЗОРА 

7.443.080.000   7.706.484.000   103,54 

                      

 

 Пројекција прихода и примања буџета за 2022. годину сачињена су на бази 

остварених прихода и примања буџета у прва три квартала 2021. године и процене 

остварења до краја године. Наменски трансфери и донације пројектовани су у складу са 

предлозима финансијских планова за 2022. годину достављених од стране директних 
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корисника буџетских средстава. Приликом процене износа пореза, такси и накнада  

узета је у обзир пројекција кретања макроекономских показатеља за 2022. годину: БДП 

и његових компонети и инфлације.  

 Пројекција обима прихода и примања буџета града Суботице за 2022. годину 

износи 7.447 милиона динара. У оквиру пројектованих текућих прихода за 2022. 

годину, приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке  пројектовани су, у 

односу на процену остварења за 2021. годину, у већем износу за 275 милиона динара. У 

оквиру ове групе пореских прихода најзначајнији део веже се за приход од пореза на 

зараде. Приликом пројекције очекиваног прихода од пореза на зараде, поред 

показатеља кретања БДП-а у 2022. години, узет је у обзир и део прихода од пореза на 

зараде који је изостао у остварењу буџетских прихода у току 2020. године, а као 

последица Програма мера Владе РС за смањивање негативних ефеката у привреди, 

проузрокованих пандемијом вируса КОВИД-19.  Приватном сектору дата је могућност 

одлагања плаћања пореза на зараде за обрачунски период април-јун и август текуће 

године. Плаћање пореске обавезе одложено је за 2021. и 2022. годину тачније у највише 

24 месечне рате.  

Приходи од пореза на имовину, планирани за 2022. годину, су у већем износу за 

61,67 милиона динара у односу на пројекцију остварења у 2021. години.  Приходи од 

пореза на добра и услуге и други порези предложени су у износу 221,4 милиона динара.  

Приходи од наменских донација и трансфера планирани су на основу предлога 

финансијских планова директних буџетских корисника који садрже и изворе за 

финансирање предложених расхода и издатака. Према упутству за припрему буџета 

Министарства финансија РС ненаменски трансфер је планиран у истом износу као 

2021. године, а очекује се наменски трансфери за дечију заштиту у истом износу као 

2021. године. Приходи од наменских трансфера планирани су ускладу са предложеним 

изворима финансирања програма које су директни корисници навели у предлозима 

финансијских планова за 2022. годину. 

Други приходи планирани су у износу 912,7 милиона динара, а на основу 

пројектованог остварења у 2021. години и раста БДП-а. Овом групом прихода 

обухваћени су приходи од имовине, приходи од закупа пословног простора и земљишта 

(пољопривредно и грађевинско), приходи од комуналних и администартивних такси и 

накнада за коришћење простора на јавним површинама и коришћење шума и шумског 

земљишта, допринос за уређивање грађевинског земљишта, новчане казне за прекршаје 

и остали приходи.  

Примања од продаје нефинансијске имовине пројектована су у износу од 168,5 

милиона динара, а у структури планирана су примања од отплате станова у износу 8,5 

милиона динара и примања од продаје грађевинског земљишта у износу 190 милиона 

динара. Потребно је у наредној години појачати активности на продаји грађевинског 

земљишта, што би омогућило обезбеђивање извора средстава за финансирање 

инвестиционих пројеката. 

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 210 милиона 

динара. Од тога планирана су примања од ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица у 

износу 200,6 милиона динара ради обезбеђивање средстава за отплату главнице 

ануитета зајма од ЕБРД-а (уговорена обавеза ЈКП). Планирана су примања од отплате 

датих кредита у износу 9,4 милиона динара (кредити дати путем некадашњег Фонда за 

развој привреде, Пољопривредног фонда, Стамбено-кредитног пронаталитетног 

фонда).  


