ОПШТИНА КНЕЖЕВО
www.opstinaknezevo.org
e-mail: finansije@opstinaknezevo.org

tel: 051/594-200
051/594-204

ЈАВНА РАСПРАВА

Јавна расправа ће се одржати у сриједу
31.10.2018. године у сали Скупштине
општине са почетком у 10:00 часова.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
ЗА 2018. ГОДИНУ
4.720.620 КМ

КНЕЖЕВО, ОКТОБАР 2018.

Поштовани грађани,
Темељи демократског друштва су
одговорност, отвореност и јавност.
Најбољи резултати у локалној
заједници могу се постићи само добром
сарадњом општинске управе и њених
грађана.
Успјешност рада општинске управе
огледа се у рационалном трошењу новца из
општинске касе која припада свим
грађанима локалне заједнице.
Приликом
распореда
буџетских
средстава радо ћемо узети у обзир све ваше
приједлоге и сугестије.
У наредном периоду ћемо наставити
са започетим пројектима уређења наше
општине и хуманизације живота у њему:
санацију и реконструкцију путева, улица,
јавне расвјете; унапријеђења културног и
спортског живота, омладине, дјечје заштите,
унапријеђења животне средине и услова
живота старих и социјално угрожених
грађана.
Молимо Вас да својим активним
учешћем у јавним расправама укажете на
приоритете и потребе локалне заједнице у
наредној години.
Само заједно можемо остварити наше
циљеве.
Горан Боројевић
Начелник општине
Кнежево

Расходи за 2018. годину

Нацрт ребаланса буџета
Општине Кнежево за 2018.
годину
Како смо припремили буџет?
Који су извори прихода?

Приходи за 2018. годину
1. Пoрески приходи

Буџет општине је заснован на два примарна
извора:
А) Порески приходи
Б) Непорески приходи
А) Порески приходи су сљедећи:
- порез на лична примања
- порез на имовину
- ПДВ и индиректни порези
Б) Непорески приходи су сљедећи:
- приходи од земљишне ренте
- административне и комуналне таксе
- накнаде по разним основама
- приходи буџетских корисника
- остали општински приходи
В) Грантови
Г) Трансфери
Д) Примици за нефинансијску имовину

Економска класификација

Порез на лична примања
Порез на имовину
ПДВ и индиректни порези
Остали порези

2. Непорески приходи
Приходи од финансијске и
нефинансијске имовине и
позитивних курсних разлика
Накнаде, таксе и приходи од
пружања јавних услуга
Остали приходи

3. Текући грантови
4. Трансфери
5. Примици за
нефинансијску
имовину
6. Остали примици
УКУПНО

3.209.500
323.000
53.500
2.760.000
73.000

1.123.800
19.000

1. Текући трошкови
Расходи за лична примања
Расходи по основу роба и услуга
Расходи по основу камата
Субвнције
Текући грантови
Дознаке на име социјалне заштите
Расходи по судским рјешењима
2.Трансфери
3. Издаци за нефинансијску
имовину
4. Издаци за отплату дугова
5. Буџетска резерва
6. Остали издаци

УКУПНО

4.162.870
1.477.500
899.770
393.100
103.000
199.500
920.000
170.000
2.800
180.350
328.100
30.000
16.500

4.720.620

1.099.800
5000

26.720
342.600
3.000
15.000
4.720.620

Скупштина
Кабинет начелника
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности
Одјељење за привреду и
финансије
Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
Центар за социјални рад
Социјална заштита
Дјечије обданиште
Средња школа
Народна библиотека
Буџетска резерва

УКУПНО
Организациона класификација

174.900
137.000
979.600
2.081.700
340.200
141.900
653.000
131.500
45.100
5.720
30.000

4.720.620

