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Уводна реч

Поштовани,

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на
што једноставнији и приступачнији начин прикаже на који
начин је претходне године утрошен новац из буџета нашег
града. Намера нам је да Вам на сажет и јасан начин
прикажемо колико је остварено прихода и примања као и
колико је утрошено расхода и издатака у претходној
години како по буџетским корисницима тако и по
програмима.

Циљ нам је да у будућности унапредимо сарадњу
локалне самоуправе и грађана како у креирању буџета тако
и у другим сегментима живота у локалној заједници. Један
од начина је и транспарентност трошења буџетских
средстава чији је приказ пред Вама.

Градоначелник

Никола Лукач



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупно остварени 
буџетски приходи и 

примања 2.298.469.793 
рсд

Приходи од 
пореза 

1.498.424.848 
рсд

Донације и 
трансфери 
449.200.407

рсд

Приходи од 
имовине 

216.179.732
рсд

Приходи од 
продаје 

добара и 
услуга 

75.089.820 рсд

Други приходи 
30.750.898 рсд

Примања од 
продаје 

нефинансијске 
имовине  

12.879.091 рсд

Нераспоређени 
вишак из 

ранијих година 
15.944.997 рсд



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Нераспоређени вишак прихода 
и примања из ранијих година

1%

Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке

65%

Донације и трансфери
19%

Други приходи
14%

Примања од продаје 
нефинансијске имовине

1%



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

1.800.000.000,00

Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година

Порез на доходак, 

добит и капиталне 

добитке

Донације и 

трансфери

Други приходи Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине

Примања од 

домаћих 

задуживања

План 2020 Извршење 2020



МЕСЕЧНА ДИНАМИКА 
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СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
2.233.341.642

динара

Расходи за 
запослене 
601.195.891

рсд

Коришћење 
роба и услуга 

806.976.943
рсд

Отплата 
камата 68.443

рсд 

Субвенције 
18.996.727 рсд

Донације, 
дотације и 

трансфери 
216.114.436 

рсд Социјална 
заштита 

102.157.164 
рсд

Дотације 
невлад. орг 
134.980.553 

рсд

Капитални 
издаци 

352.851.485 
рсд



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Расходи за запослене
27%

Коришћење услуга и роба
36%

Отплата камата
0%

Субвенције
1%

Донације, дотације и 
трансфери

10%

Социјалнa заштита
4%

Остали расходи
6%

Издаци за нефинансијску 
имовину

16%



ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 

ОДНОСУ НА ПЛАН
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МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА 

РАСХОДА
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Директни корисници

• Скупштина града 42.088.829 рсд

• Градоначелник 34.209.632 рсд

• Градско Веће                                                         14.253.099 рсд

• Градска управа Кикинда                                1.516.185.145 рсд

• Градско правобранилаштво 1.703.390 рсд

• Локални омбудсман града Кикинде                   2.008.424 рсд

Индиректни корисници

• Месне заједнице 74.882.309 рсд

• Предшколска установа Драгољуб Удицки      275.405.456 рсд 

• Центар за стручно усавршавање Кикинда 12.059.479 рсд

• Културни центар Кикинда 13.146.606 рсд

• Историјски архив Кикина                                        13.307.159 рсд

• Народна библиотека Јован Поповић Кикинда 27.009.078 рсд

• Народни музеј Кикинда                                      28.278.059 рсд

• Народно позориште Кикинда 35.261.118 рсд

• Центар за ликовну и примењену уметност Терра 13.214.114 рсд

• Спортски центар Језеро 94.327.754 рсд

• Центар за пружање услуга социјалне заштите                 36.001.991 рсд

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО 
КОРИСНИЦИМА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО 

КОРИСНИЦИМА
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО 

ПРОГРАМИМА
Становање урбанизам и 

просторно планирање; 1%

Комуналне делатности; 10%

Локални економски развој; 
1%

Развој туризма; 0%

Пољопривреда и рурални 
развој; 4%

Заштита животне средине; 
5%

Саобраћај и 
саобраћајна 
инфраструкт

ура; 7%

Предшколско васпитање и 
образовање; 12%

Основно образовање и 
васпитање; 5%

Средње образовање и 
васпитање; 4%

Социјална и дечија заштита; 
8%

Здравствена заштита; 1%

Развој културе и 
информисања; 10%

Развој спорта и 
омладине; 5%

Опште услуге локалне 
самоуправе; 22%

Политички систем локалне 
самоуправе; 4%

Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори 

енергије; 0%



ПРОГРАМ 1. - Становање, урбанизам и 

просторно планирање

 Укупно утрошено 30.399.297 динара

 Урбанистичком планском документацијом је
покривено 90% територије.

 Просторним планом локалне самоуправе
одређују се смернице за развој делатности и
намену површина.

 Број озакоњених објеката у 2020. години је
216.

 Спроведени су инвестициони радови на
фудбалском терену ЖАК и ФК Кикинда,
изграђена су дечија игралишта у Иђошу и у
Мокрину и одржавана су постојећа
игралишта у граду…



ПРОГРАМ 2. - Комуналне делатности 

 Укупно утрошено 221.717.907 динара

 Програм се односи на обезбеђивање рационалног обављања комуналне

делатности и успостављање ефикасног система комуналних услуга,

одржавање јавне расвете, одржавање зелених површина, чистоће на

јавним површинама, зоохигијена, одржавање и наставак изградње

градске пијаце, производња и дистрибуција даљинског грејања и

снабдевање водом за пиће.

 У оквиру програма реконструкције
водоводне мреже настављени су радо
ви санације бунара и радови
реконструкције градске пијаце.



ПРОГРАМ 3. - Локални економски развој

 Укупно утрошено 15.445.981 динара

 Програм обухвата изградњу и опремање
индустријских зона, промоције Кикинде и њене
привреде.

 У оквиру програма је извршена замена
хидромашинске опреме за заливање фудбалског
терена, радови у вези са прикључком на јавну
расвету…

 Број новоизграђених погона у граду је 2 у току 
године.

 Додељена су бесповратна средства за 
подстицај и развој микро, малих и средњих 
предузећа.



ПРОГРАМ 4. - Развој туризма

 Укупно утрошено 8.881.621 динара

 У току календарске године обухваћени су различити садржаји који 

представљају не само туристичку понуду већ и културно забавни програм 

за становнике нашег града као што су концерти поводом Дана заљубљених 

и Међународног дана жена - 8. март, обележавање Славе града, 

манифестација „Дани лудаје“ у септембру, Сова фест у новембру као и 

Новогодишњи базар у децембру у оквиру кога се осим продаје сувенира 

одржавају и мини концерти и дочек Дечије нове године као и ватромет.

По манифестацији «Дани лудаје» Кикинда постала препознатљива у свету и она 

представља заштитни знак града. Програми су намењени свим старосним 

групама и укусима а за циљ имају очување културног наслеђа, обичаја и традиције 

прилагођено времену у коме живимо. Одржава се сваког трећег викенда у 

септембру и окупља велики број посетилаца из Србије, земаља у окружењу па и 

читавог света. Сегменти манифестације су: Карневал деце, Банатски фруштук, 

Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже и најдуже бундеве, Мини сајам 

предузетника, различите изложбе, концерти, спортска надметања и турнири,... 

Ове године се јубиларни 35. по реду «Дани лудаје» се обележио по знатно 

скромнијем програму у односу на набројано због проглашене пандемије. 



ПРОГРАМ 5. 

Пољопривреда и рурални развој
 Укупно утрошено 85.160.276 динара

Програм садржи:

• уређење и изградња атарских путева, отресишта,

• опремање пољочуварске службе,

• уређење каналске мреже,

• уништавање корова и штеточина,

• унапређење пољопривредне производње у граду путем

субвенција за осигирање усева од штете од града,

субвенција и учешћа за трошкове приликом угинућа стоке,

субвенционисања накнаде за средства која се узимају од

фондова и банака, и субвенција зa набавку нових пчелињих

друштава, за вештачко осемењавање, за сајмове, изложбе и

традиционалне манифестације.

У годишњем Програму заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта обухваћено је

100% пољопривредног земљишта.



ПРОГРАМ 6. - Заштита животне средине

 Укупно утрошено 150.783.893 динара

 Програм заштите животне средине обезбеђује услове за одрживи развој локалне 
заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо 
управљање отпадним водама и отпадом; заштита биљних и животињских 
врста; подизање свести о очувању  животне средине.

 Извршени су 14 инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха 
од загађивања у објектима за које надлежни орган града (и/или АП) издаје 
одобрење за градњу, односно употребну дозволу.

 У односу на укупан број домаћинства, 96% домаћинстава су обухбаћени услугaма 
уклањања отпадних вода.

 Отклоњено је 10 дивљих депонија на територији града.

 Реконструисана је кишна канализације у улици Вука Караџића у граду.



ПРОГРАМ 7. - Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура

 Укупно утрошено 149.392.737 динара

 Сврха програма: одржавање путне мреже у граду и

у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа),

одржавање хоризонталне и вертикалне

сигнализације, зимско одржавање путева, уређење

пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне

прелазе и др.

 Реконструисан је трг у Мокрину;

 Постављена је саобраћајна сигнализација при излазу

из града;



ПРОГРАМ 8. - Предшколско васпитање 

и образовање

 Укупно утрошено 276.952.461 динара

У току 2020. године су извршена инвестициона

улагања у објекту вртића Мендо и Лептирић и допуњена

су дечија игралишта у оквиру вртића.

Предшколска установа "Драгољуб Удицки"

Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у

граду, и девет на територији града Кикинде. Васпитно

образовни рад се одвија у групама целодневног и

полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до

шест година.

У односу на укупан број деце у граду уписано је

54% деце у предшколску установу.



ПРОГРАМ 9. - Основно образовање и 

васпитање

 Укупно утрошено 116.233.789 динара

 Програм обухвата активност функционисања основних школа и то бесплатне
ужине, сталне трошкове за основне школе, остале трошкове које по Закону
исплаћује јединица локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање
објеката и др.

 Обновљена је фасада основне школе Фејеш Клара, замењени су подови у школи
Свети Сава и Славко Родић, реновирана је електроинсталација у школи 1.
Октобар, саниран је кров фискултурне сале у школи Јован Поповић .

 Просечан број ђака по одељењу за школску 2020/2021 је 16 ученика. Укупан број
девојчица у школама је 2.082 и дечака 2.093.

 Обезбеђени су услови за одвијање наставе за ученике са вишесртуким сметњама у
развоју.



ПРОГРАМ 10. - Средње образовање и 

васпитање
 Укупно утрошено 82.087.795 динара

 Програм обухвата доступност средњег образовања деци са територије ЈЛС у складу са 

прописаним стандардима, превоз ученика, стални трошкови за функционисање средњих школа и

остали обавезни трошкови по основу Закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

 Број ученика која су обухваћена средњим образовањем је 1838 од којих је 871 девојчица и 967 

дечака у 2020/2021. школској години.

 Завршен је пројекат санације и адаптације хидротехничке инсталације у згради Гимназије.



ПРОГРАМ 11. - Социјална и дечија заштита

 Укупно утрошено 171.417.698 динара

Програм обезбеђује свеобухватну социјалну заштиту и

помоћ најугроженијем становништву ЈЛС.

 Број корисника једнократне новчане помоћи у 2020. години је 

587.

 Број корисника услуга смештаја прихватилишта је 7.

 Број удружења / хуманитарних организација које добијају 

средства из буџета града је 5.

 Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о 

социјалној заштити – укупно у 2020. години  је 14.

 Број корисника народне кухиње у 2020. години је 524.

 Број деце која примају финансијску подршку у 2020. години је 

1500.

 Број издатих решења о признавању права на финансијску 

подршку износи 500.

 Реализовани су завршни радови у стамбени објекат за 

избеглице у улици Пере Сегединца.



ПРОГРАМ 12. - Здравствена заштита

 Укупно утрошено 32.025.170 динара

Програм здравствене заштите обезбеђује побољшање квалитета услова рада и

опремљености установе примарне здравствене заштите, финансијске подршке

Дому здравља, финансирање услуге утврђивања смрти - мртвозорске службе,

финансијску подршку Општој болници Кикинда.

 Од укупног становништва је 95% покривено примарном 

здравственом заштитом;

 Обезбеђена је опрема за гинекологију;

 Набављена су два возила за Дом здравља;

 Врши се редовна контрола намирница у основним 

пколама и вртићима.



ПРОГРАМ 13. - Развој културе и 

информисања

 Укупно утрошено 233.139.780 динара

 На територији града постоји 6 установа културe.

 Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града је 71, од тога 59 
су финансирана по конкурсу за пројектне активности, а 12 је од посебног значаја.

 Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања је 15.

 Набављен је ентеријер за фоаје Народног позоришта.

 Изграђена је сувенирница у Народном музеју.

 Зграда Културног центра је реновирана и обезбеђена је потребна опрема.



ПРОГРАМ 14. - Развој спорта и омладине

 Укупно утрошено 121.108.232 динара

Циљ програма јесте обезбеђење услова за бављење

спортом свих грађана и грађанки града.

 Број спортских организација финансираних од 

стране града кроз редовне програме 33, кроз 

посебне програме 40, кроз бенефициране програме 

12 и 10 плаћени спортски тренери.

 На територији постоји 13 мушких, 4 женских и 16 

мешовитих спортских клубова.

 Број објеката који је доступан за коришћење 

предшколском и школском спорту је 19.

 Број младих корисника услуга мера омладинске 

политике је 40.



ПРОГРАМ 15. - Опште услуге локалне 

самоуправе

 Укупно утрошено 487.932.327 динара

 Програм обезбеђује услуге јавне управе, остваривање и 
заштиту права грађана и јавног интереса.

 Програм има осам програмских активности и два пројекта:

 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

 Функционисање месне заједнице

 Градско јавно правобранилаштво

 Инспекцијски послови

 Текућа буџетска резерва

 Стална буџетска резерва

 Ванредне ситуације

 Омбудсман

 Пројекат1 - Месне заједнице самодопринос и

 Пројекат3 - Центар за стручно усавршавање.



ПРОГРАМ 16. - Политички систем локалне 

самоуправе

 Укупно утрошено 87.653.667 динара

 Скупштина града Кикинде је одржала 9 седница

 Број одржаних седница извршних органа је 36.

 Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником
грађана је 25.

• Скупштина је у потпуности обављала

делатност из своје надлежности у складу

са Законом о локалној самоуправи и

Статутом града Кикинде.

• Од укупног броја одборника у Скупштини

града број жена је 12, а мушкараца је 27.



ПРОГРАМ 17. - Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије

 Сврха:oдрживи енергетски 

развој локалне самоуправе 

кроз постицање унапређења 

енергетске ефикасности, 

побољшање енергетске 

инфраструктуре и ширу 

употребу обновљивих извора 

енергије. 

 Основни циљ програма је 

смањење трошкова енергије.

 Укупно утрошено 240.566 динара



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво 

прегледали презентацију

 Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о консолидованом

завршном рачуну буџета града Кикинде за 2020. годину, са свим

пратећим документима у целини, исту можете преузети на интернет

страници градске управе: www.kikinda.org.rs

http://www.kikinda.org.rs/

