
1 
 

АНАЛИЗА  КАПАЦИТЕТА  ОПШТИНЕ  БАЧКА  ПАЛАНКА  ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ  ПРИОРИТЕТНИХ  ПРАВАЦА  РАЗВОЈА  У  ПЕРИОДУ 2022-

2030. ГОДИНЕ 

 

Анализа  буџета  општине  Бачка  Паланка  у  периоду  2016- 2020. године  

 

Закон о планском систему Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 30/18) упућује на 

обавезу поштовања принципа реалистичности и финансијске одрживости, односно 

уважавања финансијских могућности и ограничења и успостављених фискалних 

ограничења расхода и издатака приликом израде и спровођења планских докумената. 

Оцена финансијских могућности за остваривање приоритетних циљева  развоја општине 

Бачка Паланка за период од 2022-2030. године заснива се на резултатима анализе 

општинског буџета у периоду од 2016-2020. године. Анализа је усмерена на обим 

планираних и остварених прихода и примања и обим и структуру планираних и 

извршених расхода и издатака буџета, са акцентом на капиталне издатке и учешће 

локалног буџета у њиховом финансирању.  

Распоред утрошка буџетских средстава по функционалној  класификацији 

Према Закону о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19, 72/19, 149/20), функционална класификација, као део система јединствене 

буџетске класификације, исказује расходе и издатке по функционалној намени за 

одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.  

Шема функционалне класификације дефинисана је Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Сл. гласник РС, бр. 6/16, 

49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 

19/21 i 66/21) и садржи категорије, групе и класе. Категорије групишу опште циљеве и 

задатке државе и означене су једноцифреном шифром: (0) Социјална заштита, (1) Опште 

јавне услуге, (2) Одбрана, (3) Јавни ред и безбедност, (4) Економски послови, (5) Заштита 

животне средине, (6) Послови становања и заједнице (7) Здравство, (8) Рекреација, 

спорт, култура и вере, и (9) Образовање, док групе (означене двоцифреном шифром) и 

класе (означене троцифреном шифром) детаљније разрађују садржај категорија и начине 

остваривања циљева. Више корисника средстава могу имати исту функционалну 

класификацију, а корисник средстава може обављати активности у оквиру једне или 

више функција.  

Преглед реализованих расхода и издатака буџета општине Бачка Паланка, према 

заступљеним класама функционалне класификације у периоду од 2016-2020. године дат 

је у Табели 1, а њихови збирни износи по категоријама и учешће категорија у укупном 

извршењу буџета у Табели 2. 
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Табела 1.  Распоред  утрошка  буџетских  средстава  по класама  функционалне  класификације, 2016-2020. године  

  

Година 

010 –  

Болест и 

инвали 

дност 

020 - 

Старост 

040 - 

Породица и 

деца 

050 - 

Незапосле

ност 

070 - 

Социјална 

помоћ 

угроженом 

становништ

ву, 

некласифик

ована на 

другом 

месту 

090 -

Социјална 

заштита 

некласифик

ована на 

другом 

месту 

110 - 

Извршни и 

законодавн

и органи, 

финансијск

и и 

фискални 

послови и 

спољни 

послови 

111 - 

Извршни и 

законодавни 

органи 

112 – 

Финансиј 

ски и 

фискални 

послови 

130 - Опште 

услуге 

133 - 

Остале 

опште 

услуге 

150 - Опште 

јавне услуге - 

истраживање и 

развој 

2016 0 0 0 2.040.217 0 110.035.957 30.334.750 27.590.056 0 248.473.191 9.839.463 647.870 

2017 7.120.000 0 72.918.042 0 26.883.701 3.778.650 0 45.375.552 5.491.230 271.123.497 26.376.743 0 

2018 7.104.000 0 69.762.128 0 28.423.694 3.743.364 0 42.238.902 0 311.266.763 107.811.026 0 

2019 10.731.475 3.800.810 26.435.557 0 25.478.499 2.250.000 0 47.225.187 0 327.000.814 189.262.904 0 

2020 16.576.580 4.049.241 24.604.578 0 27.437.905 27.437.905 0 46.253.774 0 283.612.364 130.812.138 0 

2016-2020 41.532.054 7.850.050 193.720.306 2.040.217 108.223.799 147.245.876 30.334.750 208.683.472 5.491.230 1.441.476.628 464.102.273 647.870 

             

160 - Опште 

јавне услуге 

некласифико

ване на 

другом 

месту 

220 - 

Цивилна 

одбрана 

320 - 

Услуге 

противпож

арне 

заштите 

330 - 

Судови 

360 - Јавни 

ред и 

безбед 

ност 

некласифи

кован на 

другом 

месту 

411 - 

Општи 

економ 

ски и 

комерцијал

ни послови 

412 - 

Општи 

послови по 

питању 

рада 

421 - 

Пољопривре

да 

434 - Остала 

горива 

435 - 

Електрична 

енергија 

436 - 

Остала 

енергија 

450 - 

Саобраћај 

 

 

 

451 - 

Друмски 

саобраћај 

41,951,466 0 1.545.788 1.773.736 7.283.136 3.200.000 0 122.301.797 0 0 0 78.403.376 0 

47,703,190 5.253.424 0 1.795.430 5.472.367 0 2.000.000 105.199.538 0 0 416.400 0 119.116.685 

38,451,336 2.140.572 1.729.619 1.637.496 4.108.659 0 1.980.000 82.055.030 2.043.737 4.094.633 0 3.256.080 185.722.184 

38,754,343 2.557.999 1.373.292 1.768.619 5.909.911 0 1.983.768 73.520.842 0 0 0 0 105.785.089 

35,531,439 24.756.796 1.669.011 762.066 6.725.225 0 1.317.929 60.733.121 0 0 0 0 275.203.966 

202.391.774 34.708.791 6.317.710 7.737.346 29.499.297 3.200.000 7.281.697 443.810.329 2.043.737 4.094.633 416.400 81.659.456 685.827.923 
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473 - 

Туризам 

510 - 

Управљање 

отпадом 

540 - Заштита 

биљног и 

животињс 

ког света и 

крајолика 

550 - Заштита 

животне 

средине – 

истражива 

ње и развој 

560- 

Заштита 

животне 

средине 

некласификов

ана на другом 

месту 

620 –  

Развој 

заједнице 

630 - 

Водоснабдев

ање 

640 - 

Улична 

расвета 

721 - Опште 

медицинске 

услуге 

760 - 

Здравство 

некласифико

вано на 

другом месту 

810 –  

Услуге 

рекреације и 

спорта 

 

820 –  

Услуге културе 
830 –  

Услуге 

емитовања и 

штампања 

15,856,532 0 0 0 65.644.389 169.441.263 46.311.291 43.721.307 0 16.013.900 72.005.355 48.388.931 8.161.451 

18,024,863 31.140.869 21.825.094 0 23.511.839 88.168.911 7.456.648 45.733.132 16.139.524 0 92.623.428 57.489.254 0 

20,538,231 39.036.595 43.345.106 1.100.000 29.031.388 73.115.839 91.076.114 52.472.844 18.223.932 0 92.471.751 66.949.847 0 

19,604,081 43.123.040 42.478.543 980.000 33.220.019 95.014.620 107.916.688 47.986.888 22.098.743 0 74.860.158 72.465.499 0 

12,663,202 43.873.398 46.676.578 0 31.958.139 46.196.556 77.337.825 48.090.833 32.412.287 0 86.963.129 73.931.551 0 

86.686.908 157.173.903 154.325.321 2.080.000 183.365.774 471.937.189 330.098.566 238.005.005 88.874.485 16.013.900 418.923.822 319.225.082 8.161.451 

      

840 –  

Верске и 

остале 

услуге 

заједнице 

860 - 

Рекреација, 

спорт, 

култура и 

вере, 

некласификов

ано на другом 

месту 

911 – 

Предшко 

лско 

образовање 

912 - Основно 

образовање 

920 –  

Средње 

образовање 

960 - 

Помоћне 

услуге 

образовању 

0 13.712.187 135.400.395 82.895.365 25.776.049 0 

6.767.362 0 136.756.122 86.576.308 25.349.723 0 

9.000.000 0 156.379.560 85.383.502 25.829.758 0 

17.531.308 0 173.475.478 112.782.443 36.975.803 43.242.111 

5.070.000 0 170.773.833 122.323.427 39.747.029 27.220.223 

38.368.669 13.712.187 772.785.387 489.961.045 153.678.362 70.462.334 

      

Извор: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Бачка Паланка бр. 18/17, 17/18, 17/19, 10/20 

и 19/21. 
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Табела 2.  Распоред  утрошка  буџетских  средстава  по категоријама  функционалне  класификације, 2016-2020. године 

 

Редни 

број 
Категорије функционалне класификације  

Укупна реализација 

по функционалној 

класификацији  у 

периоду 2016-2020. 

године 

Проценат учешћа 

функције у односу 

на укупан износ 

извршења буџета у 

периоду  2016-2020. 

године 

Проценат учешћа 

функције у односу на 

укупан износ  

извршења буџета у 

периоду  

2018-2020. године 

1 Социјална заштита (шифра 0) – класе: 010, 020, 040, 050, 070, 090 500.612.302 6,12 5,24 

2 Опште јавне услуге (шифра 1) – класе: 110, 111, 112, 130, 133, 150, 160 2.353.127.997 28,79 30,16 

3 Одбрана (шифра 2) - класе: 220 34.708.791 0,42 0,56 

4 Јавни ред и безбедност (шифра 3) – класе: 320, 330, 360 43.554.354 0,53 0,48 

5 Економски послови (шифра 4) – класе: 411, 412 10.481.697 0,13 0,10 

5а Економски послови (шифра 4) – класе: 421, 434, 435, 436 450.365.099 5,51 4,20 

5б Економски послови (шифра 4) – класе: 450, 451 767.487.379 9,39 10,75 

5ц Економски послови (шифра 4) – класе: 473 86.686.908 1,06 1,00 

6 Заштита животне средине (шифра 5) – класе: 510, 540, 550, 560 496.944.997 6,08 6,54 

7 Послови становања и заједнице (шифра 6) – класе: 620, 630, 640 1.040.040.760 12,72 12,06 

8 Здравство (шифра 7) – класе: 721, 760 104.888.386 1,28 1,37 

9 Рекреација, спорт, култура и вере (шифра 8) – класе: 810 418.923.822 5,12 4,80 

9a Рекреација, спорт, култура и вере (шифра 8) – класе: 820, 830, 840, 860 379.467.390 4,64 4,62 

10 Образовање (шифра 9) – класе: 911, 912, 920, 960  1.486.887.129 18,19 18,76 

 

Извор: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, Сл. лист општине Бачка Паланка бр.  18/17, 17/18, 17/19, 

10/20 и 19/21. 
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Близу трећине (28,8%) расхода и издатака буџета општине Бачка Паланка у периоду 

2016-2020. године реализовано је у оквиру категорије 1 – Опште јавне услуге, унутар 

које доминирају класа 130 – Опште услуге, везане за функционисање локалне 

самоуправе и класа 133 – Остале опште услуге, која у оквиру расхода везаних за услуге 

локалне самоуправе укључује и различите пројекте реконструкције објеката који су 

повезани са конкретним функцијама. Следи класа 111 – Извршни и законодавни органи, 

која обухвата управљање, послове и подршку општинским извршним и законодавним 

органима и 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, које се највећим 

делом односе на функционисање месних заједница. Учешће ове категорије у укупним 

извршеним расходима и издацима буџета у другом делу посматраног периода (2018-

2020.године) износи 30,2%.  

На другој позицији је категорија  9 – Образовање, са учешћем од 18,2%. Ова средства су 

усмерена за функционисање образовних установа, првенствено за остваривање 

предшколског васпитања и образовања и функционисање основних и средњих школа и, 

у мањем обиму, за доградњу и санацију предшколских установа и набавку опреме, док 

се одређени обим расхода намењених пројектима реконструкције предшколских 

установа и основних школа усмеравао у оквиру класе 133 – Остале опште услуге. 

Учешће категорије 9 у укупним извршеним расходима и издацима буџета у другом делу 

посматраног периода (2018-2020.године) износи 18,8%.  

Категорији  4 – Економски послови усмерено је 16,1% укупних расхода и издатака 

буџета у посматраном периоду, са фокусом на друмски саобраћај (класа 451) и 

пољопривреду (класа 421). Финансиран је већи број пројеката одржавања, санације и 

реконструкције путне инфраструктуре, а у области пољопривреде, поред подршке 

спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници акценат је стављен на 

комасацију. Улагања у туризам (класа 473) се смањују последњих година, као и иначе 

ниска улагања у активну политику запошљавања (класа 412). Унапређење 

предузетништва и подстицање активне политике запошљавања налазе се међу 

приоритетима Стратегије одрживог развоја општине Бачка Паланка  2016-2020 (Сл. лист 

општине Бачка Паланка, 6/2016). 

На четвртој позицији, са учешћем од 12,7% налази се категорија 6 – Послови становања 

и заједнице, а унутар ње класе 620 – Развој заједнице, која је намењена првенствено 

расходима везаним за развој и планирање уређења заједнице, 630 – Водоснабдевање, у 

оквиру које су реализовани пројекти изградње бунара, реконструкције објеката 

водоснабдевања и набавке опреме за смањење губитка воде и 640 – Улична расвета.  

Следе издвајања за категорију 8 – Рекреација, спорт, култура и вере, која у укупних 

реализованим расходима и издацима буџета учествују са 9,8%, при чему се учешће 

расхода за спорт (класа 810) смањује последњих година, док обим реализованих расхода 

за услуге културе (класа 820) расте.  

Учешће категорије 0 – Социјална заштита од 6,1% у периоду 2016-2020, односно 5,1% 

за период од 2018-2020. године не охрабрује, имајући у виду амбициозне циљеве 

Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка 2019-2022 (Сл. лист 

општине Бачка Паланка, 32/18). Промене се могу уочити у последње две године, 

првенствено у већим износима подршке намењене особама са инвалидитетом (класа 010) 

и старим лицима (класа 020), међутим, у истом периоду је смањена подршка деци и 

младима, у оквиру класе 040 – Породица и деца, док су издвајања за социјалну помоћ 

угроженом становништву, некласификовану на другом месту (класа 070) била релативно 

стабилна током читавог посматраног периода. 
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Учешће категорије 5 – Заштита животне средине, такође износи 6,1% (6,5% у периоду 

2018-2020. године). У оквиру класе 560 – Заштита животне средине некласификована на 

другом месту финансирано је управљање заштитом животне средине, заштита природе 

и изградња канализационе мреже; у класи 540 – Заштита биљног и животињског света и 

крајолика одржавање јавних зелених површина и зоохигијена, а у класи 510 – 

Управљање отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене.  

Учешће категорије 7 – Здравство у укупним буџетским расходима у посматраном 

периоду је износило 1,3% (1,4% 2018-2020-године), а средства су издвајана за 

функционисање примарне здравствене заштите. 

Однос планираног буџета и извршења у временском периоду од 2016-2020. године 

За оцену финансијских могућности за остваривање приоритетних циљева развоја 

општине Бачка Паланка у периоду  од 2022-2030. године, неопходно је сагледати 

динамику реализације планираних расхода и издатака и прихода и примања у 

претходном периоду, од 2016-2020. године. Однос планираних и извршених укупних 

расхода и издатака, садржаних у одлукама о буџету општине (основне одлуке, без 

ребаланса), односно одлукама о завршном рачуну буџета за одговарајуће године овог 

периода приказан је у Табели 3. 

 

Табела 3. Извршење планираних расхода  и издатака  буџета, 2016-2020. године 

 

 
Планирани обим расхода и издатака 

(и отплате дуга по кредитима) према 

Одлуци о буџету општине 

Извршење буџета, 

расходна страна, у 

класама 4, 5, 6 

Проценат реализације 

планираног обима 

буџета (расходна 

страна) 

2016 1.497.763.756 1.473.689.397 98,39 

2017 1.519.061.137 1.400.246.651 92,18 

2018 1.670.773.233 1.704.432.982 102,01 

2019 1.570.027.952 1.813.518.160 115,51 

2020 1.748.820.014 1.811.757.716 103,60 

 

Извор:  Одлуке о буџету општине Бачка Паланка, Сл. лист општине Бачка Паланка бр. 28/15, 38/16, 38/17, 

34/18 и 31/19 и Одлуке о завршном  рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. 

годину, Сл. лист општине Бачка Паланка, бр. 18/17, 17/18, 17/19, 10/20 и 19/21. 

 

Проценат реализације буџетских расхода и издатака налазио се у зони оптималног нивоа 

извршења током читавог периода, повећавајући се са 92,2% у 2017. до 115,5% у 2019. 

години. Динамика извршења расхода и издатака је пратила реализацију на приходној 

страни буџета, која се кретала од 100,3% у 2020. до 115,3% у 2019. години (Табела 4). 

 

Табела 4. Остварење планираних прихода и примања буџета, 2016-2020. године 

 

 
Планирани обим прихода и 

примања према Одлуци о 

буџету општине 

Остварење прихода и примања у 

буџетској години према Одлуци 

о завршном рачуну  

Проценат реализације 

планираног обима 

буџета (приходна страна)  

2016 1.390.728.235 1.451.749.602 104,39 

2017 1.466.255.747 1.494.446.601 101,92 

2018 1.619.615.448 1.650.327.323 101.90 
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2019 1.568.152.952 1.808.718.832 115,34 

2020 1.712.957.952 1.718.628.863 100,33 

 

Извор:  Одлуке о буџету општине Бачка Паланка, Сл. лист општине Бачка Паланка бр. 28/15, 38/16, 38/17, 

34/18 и 31/19 и Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. 

годину, Сл. лист општине Бачка Паланка, бр. 18/17, 17/18, 17/19, 10/20 и 19/21. 

 

 

Осврт на расходе и издатке  буџета из аспекта  економске  класификације 

Учешће издатака за набавку нефинансијске имовине у структури планираних укупних 

расхода и издатака буџета општине Бачка Паланка у периоду од 2016-2020. године је 

средином периода достигло 23,6%, да би већ наредне године пало на 10,7% (Табела 5). 

Табела 5. Структура  планираних  расхода  и издатака буџета, 2016-2020.године 

 

Год 

ина 

буџе 

та 

Планирани 

обим расхода 

(ек. класифика 

ција у класи 4) 

Планирани обим 

расхода (издаци за 

набавку нефинансијске 

имовине - класа 5) 

Планирани 

обим расхода 

за отплату кре 

дита - класа 6 

Укупан 

планирани обим 

буџетских расхо 

да и издатака 

Проценат 

планираних 

издвајања за 

капиталне издатке 

2016 1.254.746.471 236.867.285 6.150.000 1.497.763.756 15,81 

2017 1.274.655.765 244.405.372 0 1.519.061.137 16,09 

2018 1.276.729.837 394.043.396 0 1.670.773.233 23,58 

2019 1.402.293.829 167.734.123 0 1.570.027.952 10,68 

2020 1.518.263.219 230.556.795 0 1.748.820.014 13,18 

 

Извор: Одлуке о буџету општине Бачка Паланка, Сл. лист општине Бачка Паланка бр. 28/15, 38/16, 38/17, 

34/18 и 31/19. 

Учешће издатака за набавку нефинансијске имовине у реализованим укупним расходима 

и издацима је имало нешто другачију динамику у односу на планске величине и кретало 

се у интервалу од 10,5% у 2017. до 21,2% у 2020. години (Табела 6). 

Табела 6. Структура  извршених  расхода  и издатака  буџета, 2016-2020.године 

 

Год 

ина 

буџе 

та 

Реализовани 

обим расхода 

(ек. класифика 

ција у класи 4) 

Реализовани обим 

расхода  (издаци за 

набавку  

нефинансијске 

имовине - класа 5) 

Реализовани 

обим расхода 

за отплату 

кредита –  

класа 6 

Извршење 

буџета, 

 расходна страна 

у класама 4, 5 и 6 

Проценат учешћа 

реализованих 

капиталних издатака у 

односу на укупне 

расходе буџета општине 

2016 1.264.273.966 174.105.431 35.310.000 1.473.689.397 11,81 

2017 1.252.595.740 147.650.911 0 1.400.246.651 10,54 

2018 1.350.147.431 354.285.551 0 1.704.432.982 20,79 

2019 1.457.737.606 355.780.554 0 1.813.518.160 19,62 

2020 1.428.602.528 383.155.188 0 1.811.757.716 21,15 

 

Извор: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, 

Сл. лист општине Бачка Паланка, бр. 18/17, 17/18, 17/19, 10/20 и 19/21. 

Проценат реализације планираних издатака за набавку нефинансијске имовине кретао 

се у интервалу од  60,4% у 2017. години до 212,1% у 2019. години (Табела 7). 
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Табела 7. Издаци за нефинансијску имовину према  изворима  средстава и  реализацији 

 

Год

ина 

буџе

та 

Планирани 

обим  расхо 

да (издаци  

за набавку 

нефинансиј 

ске имовине - 

класа 5) 

Планирани обим расхода 

за капиталне издатке 

финансираних из 

различитих извора 

Реализовани 

обим расхода  

(издаци за 

набавку 

нефинансијске 

имовине - 

класа 5) 

Реализовани обим 

расхода за капиталне 

издатке финансираних 

из различитих извора 

Проценат 

реализације 

капиталних  

издатака у  

односу на  

планске  

величине 

Извор 

буџета - 01 

Други 

извори 

Извор 

буџета - 01 

Други 

извори 

2016 236.867.285 234.119.705 2.747.580 174.105.431 165.048.956 9.056.475 73,50 

2017 244.405.372 244.335.372 70.000 147.650.911 147.371.777 279.134 60,41 

2018 394.043.396 392.973.396 1.070.000 354.285.551 353.780.804 504.747 89,91 

2019 167.734.123 166.624.123 1.110.000 355.780.554 352.646.906 3.133.648 212,11 

2020 230.556.795 158.491.116 72.065.679 383.155.188 382.708.771 446.417 166.19 

 

Извор:  Одлуке о буџету општине Бачка Паланка, Сл. лист општине Бачка Паланка бр. 28/15, 38/16, 38/17, 

34/18 и 31/19 и Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. 

годину, Сл. лист општине Бачка Паланка, бр. 18/17, 17/18, 17/19, 10/20 и 19/21. 

У реализацији планираних капиталних инвестиција општина Бачка Паланка се ослањала 

готово у потпуности на средства из локалног буџета. Висок проценат остварења 

приходa, кредитна незадуженост и висок проценат реализације капиталних  издатака у 

односу на планске величине последњих година отварају простор за дефинисање 

амбициознијег плана капиталних инвестиција у наредном периоду, у складу са 

динамичним променама у привреди и друштву. 

Табела 8.  SWOT анализа буџета у сфери  капиталних  инвестиција 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

− Усвојени плански документи са 

дефинисаним приоритетима развоја. 

− Стабилан раст остварених прихода у 

протеклом петогодишњем  периоду. 

− Раст учешћа реализованих капиталних 

издатака у односу на укупне расходе 

буџета општине 

− Ниска алокативна ефикасност у 

погледу успостављања приоритета 

унутар буџета и пратеће реалокације 

средстава са мање продуктивних на 

продуктивније приоритете 

− Низак ниво подршке активној 

политици запошљавања и промоцији 

предузетништва, посебно зеленом 

предузетништву и иновацијама 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

− Конкурси за средства за суфинансирање    

капиталних инвестиција код виших 

нивоа  власти и иностраних организација 

институција и фондова. 

− Подстицање запошљавања развојем 

предузетништва и унапређењем 

− Утицај пандемије на макроекономску 

стабилност и расположивост средстава 

за финансирање капиталних пројеката 

− Сложеност конкурисања за средстава  

суфинансирања капиталних пројеката 

код виших нивоа власти и осталих 

донатора 
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конкурентности као основа раста 

буџетских прихода. 

Сажетак анализе буџета општине Бачка Паланка у периоду од 2016-2020. године 

Анализа буџета општине Бачка Паланка у периоду од 2016-2020. године усмерена је на 

обим планираних и остварених прихода и примања и обим и структуру планираних и 

извршених расхода и издатака буџета, са акцентом на капиталне издатке и структуру 

извора средстава за њихово финансирање.  

Према резултатима анализе извршења укупних расхода и издатака буџета општине 

Бачка Паланка у периоду од 2016-2020. године, близу трећине (28,8%) расхода и 

издатака усмерено је за опште јавне услуге. На другој позицији је образовање, са 

учешћем од 18,2%. Следе економски послови (16,1%), са фокусом на друмски саобраћај 

и пољопривреду, а затим послови становања и заједнице (12,7%) и рекреација, спорт, 

култура и вере (9,8%). Социјална заштита са учешћем од 6,1% је настојала да преусмери 

подршку у складу са приоритетима и мерама стратегије развоја социјалне заштите, док 

су издвајања у области заштите животне средине, такође са учешћем од 6,1% 

концентрисана на комуналне делатности.  

Проценат реализације буџетских расхода и издатака налазио се у зони оптималног нивоа 

извршења током читавог периода, повећавајући се са 92,2% у 2017. до 115,5% у 2019. 

години. Динамика извршења расхода и издатака је пратила реализацију на приходној 

страни буџета, која се кретала од 100,3% у 2020. до 115,3% у 2019. години.  

Учешће издатака за набавку нефинансијске имовине у структури планираних укупних 

расхода и издатака буџета општине Бачка Паланка у периоду од 2016-2020. године је 

средином периода достигло 23,6%, да би већ наредне године пало на 10,7%, а затим је 

уследио поновни раст до 13,2% у 2020. години. Учешће реализованих издатака за 

набавку нефинансијске имовине у реализованим укупним расходима и издацима је 

имало нешто другачију динамику у односу на планске величине и кретало се од 10,5% у 

2017. до 21,2% у 2020. години. Проценат реализације планираних издатака за набавку 

нефинансијске имовине кретао се у интервалу од  60,4% у 2017. години до 212,1% у 2019. 

години. У реализацији планираних капиталних инвестиција општина Бачка Паланка се 

ослањала готово у потпуности на средства локалног буџета. 

Реално планирање обима прихода, висок проценат њиховог остварења, кредитна 

незадуженост и раст процента реализације капиталних издатака у односу на планске 

величине последњих година, уз повећање алокацијске ефикасности у погледу 

поштовања развојних приоритета и унапређење техничке и оперативне ефикасности 

прибављања буџетских средстава и њиховог коришћења са што нижим трошковима, 

отварају простор за дефинисање и остваривање амбициознијег плана капиталних 

инвестиција у наредном периоду, а тиме и за успешну реализацију стратешких циљева 

одрживог развоја локалне заједнице. 
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