
СЛУЖБЕНИЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXVI Број 24 10.09.2020. Годишњапретплата
2100,00 динара

167

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019 ) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 1. и члан 40. став 1. тачка 2.
Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), а на предлог Општинског већа општине
Пландиште, Скупштинаопштине Пландиштена седници одржаној 10.09.2020. годинедонела је:

ОДЛУКУ
ОЗАВРШНОМРАЧУНУБУЏЕТАОПШТИНЕПЛАНДИШТАЗА2019. ГОДИНУ

I

ОПШТИДЕО
БУЏЕТА

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци буџета општине
Пландиште у 2019. годиниу следећимизносима:

1. Укупно остварениприходи, примањаипренета средства састоје сеод:

- Текућих приходаи примања 683.592
- Салда готовине01.01.2018. године 27.992

Укупна расположива средства: 711.584

2. Укупно извршенитекућирасходи ииздациизносе: 651.439

3. Разлика (1-2)…………………………………… 60.145



Стр -377- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

Класа Опис Остварење Стопа учешћа%
7 ТЕКУЋИПРИХОДИ

711
Порез на доходак, добит и
кап.добитке

116.595 17.05%

713 Порез на имовину 53.242 7.79%
714 Порез надобра иуслуге 9.269 1.36%
716 Другипорези 2.838 0.42%
733 Трансфери од других нивоа

власти
331.786 48.54%

741 Приходи од имиовине 105.466 15.43%
742 Приходи од продаје добара и

услуга
12.120 1.77%

743 Новчане казне и одузета
имовинска корист

2.396 0.35%

744 Добровољни трансф.од физичких
и правнихлица

/ /

745 Мешовитиинеодређениприходи 2.040 0.30%
772 Меморандумске ставке за

рефундацију расхода из
претходне године

36.177 5.29%

Укупнокласа7 671.929 98.30%
8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕ
811 Примања од продаје

непокретности
11.663

Укупнокласа8 11.663 1.70%
9 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕ
911 Примања од домаћих

задуживања
/

Укупнокласа9 / /

УКУПНОПРИХОДИИПРИМАЊА(КЛ7+8+9) 683.592 100%

Члан 2.

Укупноостваренитекућиприходиипримањапремаекономској
класификацијина троцифреномнивоу

01–изворфинансирања у хиљадамадинара



Стр -378- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

Члан 3.

Укупноостваренитекућирасходиииздаципремаекономској класификацијииизворимафинансирањана
троцифреномнивоуу хиљадамадинара.

Класа Опис Остварење Стопа учешћа%
410 РАСХОДИЗАЗАПОСЛЕНЕ
411 Плате , додации накнаде запосленх 83.375 12.80%
412 Социјалнидоприносинатерет послодавца 14.292 2.19%
413 Накнаде у натури 798 0.12%
414 Социјална давањазапосленима 3.446 0.53%
415 Накнде трошкова за запослене 4.509 0.70%

416 Награде запосленимаи осталипосебни расходи
569 0.09%

Укупно410000 106.989 16.43%
420 КОРИШЋЕЊЕУСЛУГАИРОБА
421 Стални трошкови 32.663 5.01%
422 Трошковипутовања 1.461 0.22%
423 Услуге по уговору 74.858 11.50%
424 Специјализоване услуге 15.553 2.39%
425 Текућепоправкеи одржавање 58.131 8.92%
426 Материјал 19.832 3.04%

Укупно420000 202.498 31.08%
430 АМОРТИЗАЦИЈАИУПОТРЕБАСРЕДСТАВАЗАРАД
434 Употребаприроднеимовине

Укупно430000
440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

ЗАДУЖИВАЊА
441 Отплате домаћих камата 977 0.15%
444 Пратећи трошковизадуживања / /

Укупно440000 977 0.15%
450 СУБВЕНЦИЈЕ
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама
452 Субвенције приватнимпредузећима

Укупно450000
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ
463 Трансфериосталимнивоимавласти 51.829 7.96%
464 Дотације организацијама обавезног социјалног

осигурања
26.939 4.14%

465 Осталетекућедонације позакону 8.082 1.24%
Укупно460000 86.850 13.34%

470 СОЦИЈАЛНАПОМОЋ
471 Праваиз социјалног осигурања
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 38.058 5.84%

Укупно470000 38.058 5.84%
480 ОСТАЛИРАСХОДИ
481 Дотације невладиниморганизацијама 20.721 3.18%
482 Порези,обавезне таксе и казне 351 0.05%
483 Новчане казне по решењу судова исудских тела 23.001 3.53%
485 Накнада штете за повреду или штету нанету од

странедржавних органа 437 0.07%
Укупно480000 44.510 6.83%



Стр -379- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

А К Т И В А П А С И В А
конто опис динара конто опис динара
010000 Нефинансијска имовина у

салним средствима
27.640.903 210000 Дугорочне обавезе 13.992

020000 Нефин. имовина у залихама - 220000 Краткорочнеобавезе -
110000 Дугорочнафинансијска

имовина
80 230000 Обавезепооснову расходаза

запослене
-

120000 Новчана средства, племенити
метали, хартије од вред.
потраживањаи кракторочни
пласмани

76.812 240000 Обавезепооснову осталих
расхода,изузеврасхода за
запослене

-

130000 Активнавременска
разграничења

2.238 250000 Обавезе из пословања 2.238

290000 Пасивнавременска
разграничења 840

310000 Капитал 27.702.963
321121 Вишак прихода - суфицит 52.764
321311 Нераспоређен вишак прихода

Ранијих година
/

Све г а: 27.720.033 Све г а: 27.720.033

УКУПНОКЛАСА4 479.882 73.67
510 ОСНОВНАСРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти 138.133 21.20%
512 Машине иопрема 4.408 0.68%
513 Осталенекретнине иопрема 339 0.05%
515 Нематеријална имовина 8.066 1.24%

Укупно5100000 150.946 23.17%
УКУПНОКЛАСА5 150.946 23.17%
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 20.611 3.16%

Укупно610000 20.611 3.16%
УКУПНОКЛАСА4+5 630.828
УКУПНОКЛАСА4+5+6 651.439 100%

Члан 4.

У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1- буџет) утврђена је
укупна:
 актива у износу од27.720.033 хиљададинарa,
 укупнапасива у износу од27.720.033 хиљададинара,

Структура активе ипасивенанивоу категорије изгледа:
у хиљадамадинара



Стр -380- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИИПРИМАЊА
ОДПРОДАЈЕНЕФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕ

ОзнакаОП Кон т о О п и с И з но с
2003 710000 Порези 181.944
2057 730000 Донације итрансфери 331.786
2069 740000 Други приходи 122.022
2094 770000 Меморандумске ставке зарефундацију расхода 36.177
2099 780000 Трансфериизмеђубуџетских корисника -
2103 790000 Приход из биџета -
2107 810000 Примањаод продаје основних средстава 11.663
2001 Све г а 683.592

ТЕКУЋИРАСХОДИИИЗДАЦИЗАНЕФИНАНСИЈСКУИМОВИНУ
ОзнакаОП Ко т н о О п и с И з но с
2133 410000 Расходи за запослене 106.989
2155 420000 Коришћењеуслуга ироба 202.498
2215 440000 Отплата камата ипратећитрошкови задуживања 977
2239 450000 Субвенције -
2252 460000 Донације,датације и трансфери 86.850
2268 470000 Социјално осигурањеисоцијална заштита 38.058
2283 480000 Остали расходи 44.510
2301 510000 Основна средства 150.946

С в е г а 630.828
УТВРЂИВАЊЕРЕЗУЛТАТА

Члан 5.
У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.

године (Oбразац 2- буџет) утврђенису следећиизносиито:
у хиљадамадинара

1. Укупно остваренитекућиприходи ипримањаод продаје
нефинансијске имовине (ОП2001)

683.592

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 (ОП
2131)

630.828

3. Вишакприхода ипримања -буџетски суфицит (ред.бр. 1 –ред.бр2) (ОП2346) 52.746
4.Мањакприходаи примања–буџетскидефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) (ОП2347) /
4.Кориговањевишка ,односномањкаприходаипримања (ОП2348)
а) Увећањезаукључивање;
* деланераспоређеног вишкаприходаи примањаиз ранијих година који
је коришћензапокрићерасходаи издатака текуће године (ОП2349);
*делановчаних средстваамортизације који је коришћензанабавку
нефинансијске имовине (ОП2350)
*делапренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода ииздатака текуће године (ОП2351):
*износа расхода ииздатака занефинансијску имовину ,финансираних из
кредита (ОП2352)
*износа приватизационих примања коришћеназапокрићерасхода и
издатака текуће године (ОП2353).
б)Умањензаукључивањеиздатака;
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинсијске имовине за
отплату обавезапо кредитима (ОП2355)
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
набавкуфинансијске имовине (ОП2356).

/

/

/

/
/

/

в)ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ОП2357) 52.764

Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине на нивоу
категорије премаекономској класификацији:

у хиљадамадинара



Стр -381- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

П Р И М А Њ А И З Д А Ц И
конто опис износ конто Опис износ

810000
Примањаод продаје
основних средстава

11.663 510000 Основна средства 150.946

820000 Примањаод продаје залиха / 520000 Залихе /
910000 Примањаод задуживања / 610000 Отплата главнице 20.611

920000
Примања од продаје

финансиске .имовине
/
620000

Набавка финансијске
имовине

/

С в е г а: 11.663 Св е г а: 171.557

ПОСЛОВАЊА
2346 Вишак приходи примања–буџетски суфицит

(2001-2131) (ОП5434)
52.764

2347 Мањак прихода ипримања–буџетски дефицит /

2348
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од
2439до2353)

/

2349 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћеног
за покриће расх.и издатакатек. године

/

2350 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијке имовине

/

2351
Деопрентих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покрићерасхода ииздатака текуће године

/

2352 Износ расхода и издатаказанефинансијску имовину
Финансисиранихиз кредита

/

2353 Износ приватизационих примања коришћен
Запокриће расхода ииздатака текуће године

/

2354
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
(2353+2354)

/

2355
Утрошенасредстватекућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима

/

2356
Утрошенасредстватекућих прихода и
примањаодпродаје нефинансијске имовине занабавкуфинансијске имовине

/

2357 321121
ВИШАКПРИХОДАИПРИМАЊА–СУФИЦИТ
(2346+2348-2354) >0или (2348-2347-2354)>0

52.764

2358 321122
МАЊАКПРИХОДАИПРИМАЊА–
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0

/

2359
ВИШАКПРИХОДАИПРИМАЊА-СУФИЦИТ
(ЗАПРЕНОСУНАРЕДНУГОДИНУ) (2360+2361=2357)

/

2360
Део вишкаприхода ипримањанаменски
опредељен занаредну годину

/

2361
Нераспоређенидео вишкаприхода и
примањаза пренос у наредну годину

/

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2019. године (Образац бр.3 - буџет), утврђени су укупна примања у износу од 11.663 динара, укупни
издациу износу од171.557динара имањакпримањауизносу од 159.894 хиљадединара.

у хиљадамадинара



Стр -382- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

р.б. Класа О п и с Укупно Републ. Покрајина Општина Из
донација

Из осталих
извора

1. 700000 Текући приходи 671.929 42.393 286.756 340.143 2.637
2. 800000 Примања од продаје нефинансијске

имовине
11.663 11.663

3. 900000 Примања од задуживања и продаје
финанс.имовине

4. Свега приходи ипримања
(1+2+3)

683.592 42.393 286.756 351.806 2.637

5. 400000 Текући расходи 479.882 25.320 187.240 264.685 2.637
6. 500000 Издаци за нефинансијску имовину 150.946 14.573 99.516 36.857
7. 600000 Издаци за отплату главнице и

набавку финансијске имовине
20.611 20.611

8. Свега расходи и издаци
(4+5+6)

651.439 39.893 286.756 322.153 2.637

Члан 7.

УИзвештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.
године, (Образац 4 - буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 683.592 хиљаде динара и укупни новчани
одливи у износу од 651.439 хиљаде динара, и вишак новчаних прилива у износу од 32.153 хиљаде динара и салдо
готовинена крају године у износу од 60.145 хиљадединара.

Структурановчаних прилива, новчаних одлива исалдо готовине:
Р..бр класа о п и с и з н о с
1. 700000 Текућиприходи 671.929
2. 800000 Примањаод продаје нефинансијске имовине 11.663
3. 900000 Примањаод задуживањаипродајефинансијске имовине /
4. НОВЧАНИПРИЛИВИ (1+2+3) 683.592
5. 400000 Текућирасходи 479.882
6. 500000 Издацизанефинансијску имовину 150.946
7. 600000 Издацизаотплату главницеинабавкуфинансијске имовине 20.611
8. НОВЧАНИОДЛИВИ (5+6+7) 651.439
9. ВИШАКНОВЧАНИХПРИЛИВА( 4-8) 32.153
10 МАЊАКНОВЧАНИХПРИЛИВА /
11 САЛДОГОТОВИНЕНАПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 27.992
12 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У

ОБРАЧУНУ (4001+ 4438)
683.592

12.1 корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не
евидентирају преко класе700000, 800000 и900000

/

13 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ

651.439

13.1 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације
књиженена терет сопствених прихода

/

13.2 корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не
евидентирају преко класе400000, 500000 и600000

/

САЛДОГОТОВИНАНАКРАЈУГОДИНЕ ( 11+12-13) 60.145

Члан 8.

У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.године,
(Образац 5 - буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 32.153 хиљада динара између укупних прихода и примања
који износе 683.592 хиљаде динара и укупних расхода и издатака који износе 651.439 хиљаде динара по ниовима
финансирањаиз:Републике, АутономнеПокрајине, општине, донација иосталих извора.

Структураприхода ипримања, расхода ииздатака иразликаизмеђу примљенихи утрошених средстава:
у хиљадамадинара
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ОПИС Економска
класификација

План за 2019.
годину

Остварењеза
период јануар
децембар 2019.
године

Разлика%

1. 2. 3. 4. 5. (4x100:3)
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(1+2+3) 7+8+9 712.363 683.592 95,96%

1. Tекућиприходи 7 695.563 671.929 96,60%
2. Примања од продаје нефинансијске
имовине 8 16.800 11.663 69,42%

3. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине 9

3.1. Примања од продаје финансијске
имовине 92

4. Пренета средства 3 7.259
II УКУПНИИЗДАЦИ(4+5+6) 4+5+6 714.993 651.439 91,11%
4. Текући расходи 4 533.236 479.882 90,78%
5.Издацизанефинансијску имовину 5 165.685 150.946 91,10%
6. Издаци за отплату главнице и
набавкуфинансијске имовине 6 20.700 20.611 99,57%

6.1.Набавкафинансијске имовине 62
III УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИРАСХОДИИИЗДАЦИ (3+7+8+9)-(4+5+6) 52.764

IVБУЏЕТСКИСУФИЦИТ
(1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 18.070 52.764

VУКУПНИФИСКАЛНИСУФИЦИТ
(IV+(3.1-6.1) (7+8) - (4+5)+ (92-62) 18.070 32.153

9. Разлика између примљених и
утрошених средст. (4-8)

32.153 2.500 29.653

10. Вишак прихода и примања буџетски
суфицит

52.764 2.500 50.264

11. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине

20.611 20.611

12. Вишак примања
13. Мањак примања 20.611 20.611
14. Вишак новчаних прилива 32.153 2.500 20.653
15. Мањак новчаних прилива

Члан 9.

Укупни буџетски суфицит и укупнифискалнисуфицит буџета општинеПландиште за2019. годину утврђени
су у следећимизносима, и то:

УКУПАНФИСКАЛНИСУФИЦИТ (БУЏЕТСКИДЕФИЦИТКОРИГОВАНЗАТРАНСАКЦИЈЕУИМОВИНИИ
ОБАВЕЗАМАКОЈЕСУИЗВРШЕНЕУЦИЉУСПРОВОЂЕЊАЈАВНИХПОЛИТИКАИЗАСУБВЕНЦИЈЕДАТЕУ
ФОРМИКРЕДИТАИЛИНАБАВКЕФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕ)БУЏЕТАОПШТИНЕПЛАНДИШТЕЗАПЕРИОД

ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
ухиљададинара

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине,
утврђен је у износу од -52.764 хиљададинара.

Укупни фисклани суфицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и
утврђен је у износу од32.153 хиљада динара.
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Ред.
број Назив Остварењезапериод јануар-

децембар 2019. године
1. 2. 3.
I Примањаод продајефинансијске имовине

(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
II Примањаод задуживања (категорија 91)
III Неутрошена средстваиз предходних година 52.764
IV Укупно (I+III) 52.764
V Издаци за отплату главнице дуга

(део категорије 61) 20.611

VI Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)

VII Укупно (V+VI) 32.153
VIII Нетофинансирање (IV-VII) 32.153

Члан 10.

РАЧУНФИНАНСИРАЊАЗА2019. ГОДИНУ

Стањенажиро рачуну КРТ-абуџетаопштинеПландиште31.12.2019. године је 60.145 хиљададинара.

ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршнирачун буџетаопштинеПландиште садржи:
1. Биланс стањана дан31.12.2019. године
2. Биланс прихода ирасходау периодуод01.01.2019до31.12.2019. године
3. Извештај о капиталнимиздацима и примањима упериодуод

01.01.2019до31.12.2019. године
4.Извештај о новчаним токовимау периоду од 01.01.2019до 31.12.2019 године
5.Извештај о извршењубуџетаод01.01.2019 до 31.12.2019. године.
6. Табелао извештавањуучинка запериодод01.01.2019 до31.12.2019. године.
7. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2019. до

31.12.2019. године.
8. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених

са информацијамасадржанимуизвештајимаоновчаним токовима у периоду од 01.01.2019до31.12.2019. године.
9.Извештај о коришћењусталнеи текуће буџетске резерве за период од 01.01.2019до31.12.2019. године.
10. Извештај о датим гаранцијамау токуфискалне године у периоду од 01.01.2019до31.12.2019. године
11.Извештај екстернеревизије офинансијским извештајима запериодод01.01.2019до31.12.2019. године.

Члан 12.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину као и табела о извештавању
учинка запериод од 01.01.2019до 31.12.2019. године је саставни деоове одлуке.

Члан13.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2019. годину заједно са Извештајем о извршењу
Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године и табелом о извештавању
учинка запериод од 01.01.2019до 31.12.2019. годинедоставиће сеМинистарствуфинансија иУправи за трезор.

Члан14.

ОваОдлука ступана снагу осмог дана оддана објављивана у „Службеномлисту општинеПландиште“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правниоснов

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 1. и члан 40. став 1. тачка 2.
Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), а на предлог извршног органа општине,
којим је регулисано правоСкупштине општине да у складу са закономдоноси завршнирачун буџета општине.

Критеријумизадоношење

Одлука о завршном рачуну буџета општине је акт којим локална скупштина за сваку буџетску годину утврђује
укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета, издатке
из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне властиифинансијскирезултат локалневласти.

Примањабуџета се састојеод текућихприходаи то:

- пореза
- допринос заобавезно социјално осигурање
- донација итрансфера
- осталих прихода (таксе,накнаде за коришћење добара од општег интереса, новчане казне, пенали,

приходиодпродаје добараиуслуга идр),
- прилива из домаћих ииностраних позајмљивања
- прилива од продаје основних средстава

Издацибуџетасесастоје од:

- текућих расхода за запослене, добара и услуга, субвенција, буџетских трансфера осталим нивоима власти,
социјалних трансфера идругихрасхода,

- издатака за набавку основнихсредстава

Пре састављања завршног рачуна локални орган управе надлежан за финансије извршио је усклађивање
главне књиге са дневником као и помоћне књиге и евиденције са главном књигом, затим је извршио усклађивање
имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији буџета са стварним стањем које се утврђује пописом на крају
буџетске године са стањем на дан 31.12.2019. године. Затим је извршио усаглашавање стањафинансијских пласмана и
потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године и спровео одговарајућа књижења, а у складу са инструкцијом
Министарствафинансија - Управе затрезор.

У поступку припреме завршног рачуна буџета за 2019. годину спроведена су књижења којима се обезбеђује
израда завршног рачунапо готовинској основи.

Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупн приходи и примања за 2019. годину
износила683.592 хиљададинара.

Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупни расходи и издаци за 2019. годину
износила 651.439 хиљада динара од тога за текуће расходе издвојено је 479.882 хиљада динара за издатке
нефинансијске имовине издвојено је 150.946 хиљада динара и издатке за отплату кредита и набавку финансијске
имовинеиздвојено је 20.611 хиљададинара.

Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском
систему представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске
имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У периоду јануар – децембар 2019.
годинеостварен је буџетскиСУФИЦИТу износу од 52.764 хиљададинара.

Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25.
Закона о буџетском систему. Представља буџетски дефицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у
имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која
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имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или
набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду јануар-децембар 2019. године остварен је укупан
фискалниСУФИЦИТуизносу од 32.153 хиљададинара.

УКУПАНФИСКАЛНИСУФИЦИТ

(БУЏЕТСКИДЕФИЦИТКОРИГОВАНЗАТРАНСАКЦИЈЕУИМОВИНИИОБАВЕЗАМАКОЈЕСУИЗВРШЕНЕУ
ЦИЉУСПРОВОЂЕЊАЈАВНИХПОЛИТИКА)ЗАПЕРИОДЈАНУАР -ДЕЦЕМБАР2019. ГОДИНЕ

Ред.број ОПИС Остварење2019. године
I Текућиприходи ( класа7) 671.929
II Примањаод продаје нефинансијске имовине (класа8) 11.663
III Укупно ( I + II ) 683.592
IV Текућирасходи ( класа 4) 479.882
V Издацизанабавку нефинансијске имовине ( класа5) 150.946
VI Укупно ( IV +V ) 630.828
VII БуџетскиСУФИЦИТ ( III –VI ) 52.764
VIII Издацизаотплату кредита ( класа6) 20.611
IX Примањаод продајефинансијске имовине ( класа9)
X Укупни фискални суфицит (VII+(IX - VIII)) Буџетски дефицит

коригован за трансакције у имовини и обавезама које су
извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције
дате у форми кредита или набавке финансијске имовине

32.153

Извештај број 7. - Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
01.01.2019до31.12.2019. године.

У току фискалне 2019. године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења
буџета.

Извештај број 8. - Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатамадугова у периоду од01.01.2019 годинедо31.12.2019. године.

Дана 10. септембра 2018. године Општина Пландиште је закључила Уговор о наменском кредиту за
финансирање капиталног инвестиционог расхода: Паметне урбане услуге кроз примену јединственог стандарда у
јавним инфраструктурама у циљу енергетске ефикасности, БАНАТСМАРТ РОРС 36 - ЛЕД ОСВЕТЉЕЊЕ са Аддико
банком, правни основ задуживања представља Сагласност Министарства гинансија - Управе за јавни дуг бр. 401-
1071/2018-001 од 15. Августа 2018. године о дугорочном задуживању од ЕУР 300.000 с тим да износ повучених
средстава може бити максимално РСД 35.000.000 у складу са буџетом општине Пландиште за 2018. годину. Корисник
кредита се обавезује да набавку добара, радова и услуга за потребе пројекта који се финансира средствима овог
кредита обавља у складу са важећим законским прописима и процедурама о јавним набавкама. Дуговна главница
отплаћиваће се у месечним ратама, при чему прва рата доспева на плаћање 31. децембра 2018. године, а последња
30. септембра 2020. године. Током периода отплате кредита обрачун камате врши се месечно, о року доспећа, на дан
враћања ануитета, односно на дан коначног враћања кредита и доспева за наплату одмах. Каматна стопа која износи
тромесични ЕУРИБОР плус 3,75% на годишњем нивоу. Ефективна каматна стопа на дан закључења Уговора износи
3,73% на годишњем нивоу. Корисник кредита се обавезује да кредит отплаћује у 24 (двадесетчетири) месечних рата
након истека периодамировања, ако је тај периодуговорен, а према плануотплате кредита.
По овом кредиту повучена је прва транша у укупном износу од 19.928.827,81 динара, дана 24.09.2018. године на

основу Друге привремене ситуације бр. 0282-1-2/18 од 30.08.2018. године, а друга транша средстава у укупном износу
од 15.071.171,77 динара што чини разлику од РСД 35.000.000 динара дана 27.11.2018. године на основу Окончане
ситуације бр. 0282-1-3/18 од 31.10.2018 године. Општина Пландиште је у периоду од јануар – децембар 2019. године за
кредит издвојила и то за отплату главнице 611411 у износу од 20.610.737,16 динара и за отплату домаћих камата
441411 у износу од954.570,92динара.

Извештај број 9. - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период
01.01.2019 до 31.12.2019. године приказан је у табелама Извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар-
децембар2019. године.

Извештај број 10. - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019 до
31.12.2019. године



Стр -387- СЛУЖБЕНИ ЛИСТОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 24 10.09.2020.

ОдредбамаЗакона о јавномдугу предвиђено је да самоРепубликаможедадаје гаранције. Oбзиромна ову
чињеницу у току 2019. године буџет локалне самоуправеопштинеПландиштеније давала гаранцију.

Салдо готовиненадан 31.12.2019. годинеизноси 60.145.171,23динара.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНАОПШТИНЕ
Број: 400-49/2020-I
Дана: 10.09.2020. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕОПШТИНЕ

ГоранДоневски, дипл. економиста, с.р.


