
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXV Број 16 21.06.2019. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
87. 
 

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 и 31/2019) 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, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.06.2019. 
године донела је: 

  
 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
БУЏЕТА 

 
 

Члан 1. 
 
 

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци буџета  
општине Пландиште у 2018. години у следећим износима: 

                                                                                            
 
1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства састоје се од: 

 
- 

 
Текућих прихода и примања 

 
539.401 

- Салда готовине 01.01.2018. године 
Укупна расположива средства: 

24.534 
                                            563.935                                         

 
2.  Укупно извршени текући расходи и издаци износе:                                       535.943 
 
3.  Разлика (1-2)…………………………………… 

 
                                             27.992 
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Члан 2. 
 
 

Укупно остварени текући приходи и примања према економској 
класификацији на троцифреном нивоу 

 
                                                    01 – извор финансирања 

                              у  хиљадама динара 

    

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

 
711 

Порез на доходак, добит и 
кап.добитке 

103.201       20,53% 

713 Порез на имовину 54.653 10.87% 

714 Порез на добра и услуге 12.125 2,41 % 

716 Други порези 3.238 0,64 % 

733 
Трансфери од других нивоа 
власти 

224.244 44,60% 

741 Приходи од имиовине 75.146 14,95 % 

742 
Приходи од продаје добара и 
услуга 

                         12.712 2,53 % 

743 
Новчане казне и одузета 
имовинска корист 

1.520 0,30 % 

744 
Добровољни трансф.од 
физичких и правних лица 

25 0,01% 

745 
Мешовити и неодређени 
приходи 

7.652 1,53 % 

772 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 

8.199                      1,63 % 

Укупно класа 7 502.715 100 % 

8 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

811 
Примања од продаје 
непокретности 

1.686  

Укупно класа 8 1.686 100 % 

9 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

911 
Примања од домаћих 
задуживања 

35.000  

Укупно класа 9 35.000 100 % 

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+8+9) 
 

        539.401 
 

100% 
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Члан 3. 

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   

411 Плате , додаци и накнаде  запосленх 75.083 16,86 % 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.422 3,01 % 

413 Накнаде у натури 752 0,17 % 

414 
Социјална давања запосленима 

               
1.607 

0,36 % 

415 Накнде трошкова за запослене 3.886 0,87% 

 
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 

1.502 0,34 % 

 Укупно 410000  96.252 21,61% 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   

421 Стални трошкови 34.525 7,75 % 

422 Трошкови путовања 1.533 0,34 % 

423 Услуге по уговору 56.710 12.73 % 

424 Специјализоване услуге 25.161 5,65% 

425 Текуће поправке и одржавање 65.359 14,67 % 

426 Материјал 18.452 4,14% 

 Укупно 420000 201.740 45,28 % 

430 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА 
РАД 

  

434 Употреба природне имовине   

 Укупно 430000   

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

  

441 Отплате домаћих камата 140 0,03 % 

444 Пратећи трошкови задуживања 185 0,05% 

 Укупно 440000 325 0,08% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ   

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

  

452 Субвенције приватним предузећима   

 Укупно 450000   

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

  

463 Трансфери осталим нивоима власти 49.816 11,18 % 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

18.082 4,06 % 

465 Остале текуће донације по закону 8.080 1,82% 

 
Укупно 460000 

             
75.978 17,06% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ   

471 Права из социјалног осигурања   

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.299 5,00 % 

 Укупно 470000 22.299 5,00% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ   

481 Дотације невладиним организацијама 18.113 4,06 % 

482 Порези,обавезне таксе и казне  536 0,12 % 
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Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији и изворима 

финансирања на троцифреном нивоу у хиљадама динара. 
 

Члан 4. 
 
У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2018. године  (Образац 1- буџет) 

утврђена је укупна: 

• актива у износу од 27.776.975 хиљада динарa, 

• укупна пасива у износу од 27.776.975 хиљада динара, 
 
Структура  активе и пасиве на нивоу категорије изгледа: 
                                                    у хиљадама динара 

А  К  Т  И  В  А П  А  С  И  В  А 

конто опис динара конто опис динара 

010000 
Нефинансијска имовина у 
салним средствима 

27.701.291 
210000 Дугорочне обавезе       34.602 

020000 Нефин. имовина у залихама - 220000 Краткорочне обавезе - 

110000 
Дугорочна финансијска 
имовина 

80 
230000 

Обавезе по основу 
расхода за запослене 

- 

120000 

Новчана средства,племенити 
метали,хартије од 
вред.потраживања и 
кракторочни пласмани 

32.770 

240000 
Обавезе по основу осталих 
расхода,изузев расхода за 
запослене 

         2.762 

130000 
Активна временска 
разграничења 

42.834 
250000 Обавезе из пословања 40.072 

   
290000 

Пасивна временска 
разграничења 

            729 

   310000 Капитал 27.663.634 

   321121 Вишак прихода - суфицит 35.172 

   
321311 

Нераспоређен вишак 
прихода  
Ранијих  година 

4 

С в е г а: 27.776.975 С в е г а: 27.776.975 

483 Новчане казне по решењу судова и судских тела 29.979                   6,73 % 

485 Накнада штете за повреду или штету нанету од 
стране државних органа 290 0,06 % 

 Укупно 480000 48.918 10,97% 

УКУПНО КЛАСА 4 445.512 100 % 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА   

511 Зграде и грађевински објекти 84.151 93,47% 

512 Машине и опрема 4.200                    4,66% 

513 Остале некретнине и опрема 1.326                    1,47% 

515 Нематеријална имовина  362 0,40% 

 Укупно 5100000 90.039 100 % 

УКУПНО КЛАСА 5 90.039 100 % 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 392 100 % 

 Укупно 610000 392 100 % 

УКУПНО КЛАСА 4+5 535.551  

УКУПНО КЛАСА 4+5+6          535.943  
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Члан 5. 
 
У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2018. године (Oбразац 2- буџет) утврђени су следећи износи и то: 
                   у хиљадама динара 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје  
    нефинансијске имовине (ОП 2001) 

           504.401                                         

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

535.551 

3.  Вишак прихода и примања - буџетски суфицит  (ред.бр. 1 – ред.бр2)  (ОП 2346) - 

4.Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) (ОП 2347) 31.150 

4.Кориговање вишка ,односно мањка прихода и примања (ОП2348) 
а) Увећање за укључивање; 
* дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који  
  је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349); 
*дела новчаних средства амортизације који је коришћен за набавку 
   нефинансијске имовине (ОП 2350) 
*дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за  
  покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351): 
*износа расхода и издатака за нефинансијску имовину ,финансираних из 
  кредита (ОП 2352) 
*износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и  
   издатака текуће године ( ОП 2353). 
 б)Умањен за укључивање издатака; 
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинсијске 
имовине за отплату обавеза по кредитима ( ОП 2355) 
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356). 

                
66.322 

 
 

1.696 
 
 
 

29.153 
35.000 

 
                     

473 
 
 
 
                   

в) ВИШАК  ПРИХОДА  И  ПРИМАЊА  –  СУФИЦИТ (ОП 2357)               35.172                                             

 
Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине на нивоу 

категорије према економској класификацији: 
 

                                                                                                                                у хиљадама динара  

ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

Ознака 
ОП 

К о н т о О       п       и       с И з н о с 

2003 710000 Порези 173.217 

2057 730000 Донације и трансфери 224.244 

2069 740000 Други приходи 97.055 

2094 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                      8.199 

2099 780000 Трансфери између буџетских корисника - 

2103 790000 Приход из биџета - 

2107 810000 Примања од продаје основних средстава 1.686 

2001  С в е г а 504.401 

 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Ознака 
ОП 

К о т н о О     п     и    с И з н о с 
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2133 410000 Расходи за запослене 96.252 

2155 420000 Коришћење услуга и роба 201.740 

2215 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 325 

2239 450000 Субвенције - 

2252 460000 Донације,датације и  трансфери 75.978 

2268 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 22.299 

2283 480000 Остали расходи 48.918 

2301 510000 Основна средства 90.039 

  С   в   е   г   а 535.551 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА 

 
 

2346  Вишак приход и примања – буџетски суфицит 
(2001-2131) (ОП5434) 

- 

2347  Мањак прихода и примања –буџетски дефицит 31.150 

 
2348 

 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2439 до 2353) 

66.322 

 
2349 
 

 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година коришћеног за покриће расх.и издатака 
тек. године 
 

1.696 

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

 

 
2351 

 Део прентих неутрошених средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

29.153 

2352  Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину  
Финансисираних из кредита 

35.000 

2353  Износ приватизационих примања коришћен 
За покриће расхода и издатака текуће године 

473 

 
2354 

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

 

 
2355 

 Утрошена средства текућих прихода и  
примања од продаје нефинансијске имовине за отплату 
обавеза по кредитима 

 

2356 
 Утрошена средства текућих прихода и  

примања од продаје нефинансијске имовине за 
набавку финансијске имовине 

 

 
2357 

 
321121 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ 
(2346+2348-2354)  > 0 или  (2348-2347-2354)>0 

35.172 

 
2358 

 
321122 

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0 

 

 
2359 

 
 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ  
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360+2361=2357) 

35.172 

 
2360 

 Део вишка прихода и примања наменски 
опредељен за наредну годину 

35.172 
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2361 

 Нераспоређени део вишка прихода и  
примања за пренос у наредну годину 

 

 
Члан 6. 

 
У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду од 1. јануара 

до 31. децембра 2018. године (Образац бр.3 - буџет), утврђени су укупна примања у износу од 36.686 
динара, укупни издаци у износу од 90.431 динара и мањак примања у износу од 53.745 хиљаде динара. 

     
                                                                                         у хиљадама динара 

П    Р    И    М    А    Њ    А И    З    Д    А    Ц    И 

конто опис износ конто Опис износ 

 
810000 

Примања од продаје 
основних средстава 

1.686 
 

510000 Основна средства 90.039 

820000 Примања од продаје залиха  520000 Залихе  

910000 Примања од задуживања 35.000 610000 Отплата главнице 392 

 
920000 

Примања од продаје 
финансиске .имовине 

  
620000 

Набавка финансијске 
имовине 

 

  
С в е г а: 

36.686  
 

С в е г а: 
90.431 

 
Члан 7. 

 
У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2018. године, (Образац 4 - буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 539.401 хиљаде  динара и 
укупни новчани одливи у износу од 535.943 хиљаде динара, и вишак  новчаних прилива  у износу од  3.458  
хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 32.017 хиљаде динара. 

  
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине:     

Р.бр класа о  п  и  с и  з  н  о  с 

1. 700000 Текући приходи 502.715 

2. 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.686 

3. 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 35.000 

4.  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3) 539.401 

5. 400000 Текући расходи 445.512 

6. 500000 Издаци за нефинансијску имовину 90.039 

7. 600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 392 

8.  НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7) 535.943 

9.  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8) 3.458 

10  МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  

11  САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 24.533 

12  КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 

543.484 

12.1  корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 
евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 

4.083 

13  КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ 

536.000 

13.1  Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације 
књижене на терет сопствених прихода 

 

13.2  корекција новчаних одлива  за исплаћена средства  која се не 57 
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евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 

  САЛДО ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( 11+12-13) 32.017 

 
Члан 8. 

 
У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2018.године, (Образац 5 - буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 3.458 хиљада динара између 
укупних прихода и примања који  износе 539.401  хиљаде динара и укупних расхода и издатака који износе 
535.943  хиљаде динара по ниовима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, општине, донација 
и осталих извора. 

 
Структура прихода и примања, расхода и издатака и разлика између примљених и утрошених средстава: 
 
            у хиљадама динара 

 
Р. 
бр 

 

 
Класа 

 
О     п     и     с 

 

 
Укупно 

 
Републ. 

 
Покрајина 

 
Општина 

Из 
донација 

 
Из 

осталих 
извора 

1. 700000 Текући приходи 502.715 29.640 194.604 274.512  3.959 

2. 800000 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

1.686   1.686   

3. 900000 Примања од задуживања и 
продаје финанс.имовине 

35.000   35.000   

4.  Свега приходи и примања 
(1+2+3) 

539.401 29.640 194.604 311.198  3.959 

5. 400000 Текући расходи 445.512 17.108 154.604 272.479  1.321 

6. 500000 Издаци за нефинансијску 
имовину 

90.039 12.532 40.000 34.869  2.638 

7. 600000 Издаци за отплату главнице  и 
набавку финансијске имовине 

392   
 

392   

8.  Свега расходи и издаци 
(4+5+6) 

535.943 29.640 194.604 307.740  3.959 

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

3.458   3.458   

10.  Мањак прихода и примања 
буџетски дефицит 

31.150   31.150   

11.  Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

392   392   

12.  Вишак примања 34.608   34.608   

13.  Мањак примања       

14.  Вишак новчаних прилива 3.458   3.458   

15.  Мањак новчаних прилива       
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Члан 9. 
 

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Пландиште за 2018. годину 
утврђени су у следећим износима, и то:  

 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У 

ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕСУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА 
СУБВЕНЦИЈЕ ДАТЕ У ФОРМИ КРЕДИТА ИЛИ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ) БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2018. ГОДИНЕ  
 

       у хиљада динара 

ОПИС 
Економска 

класификација 
План за 2018. 

годину 

Остварење 
за период јануар  
децембар  2018. 

године 

Разлика 
% 

1. 2. 3. 4. 5. (4x100:3) 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
(1+2+3) 

7+8+9 563.240 539.401 95,77% 

1. Tекући приходи 7 560.740 502.715 89,65% 

2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

8 2.500 1.686 67,44% 

3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 

9 35.000 35.000 100% 

3.1. Примања од продаје 
финансијске имовине 

92    

4. Пренета средства 3    24.534  

II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 597.848 535.943 89,58% 

4. Текући расходи 4 494.448 445.512 90,10% 

5. Издаци за нефинансијску 
имовину 

5 103.400   90.039 87,08% 

6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

6 393 392  

6.1. Набавка финансијске имовине 
62    

III УКУПНА СРЕДСТВА минус 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-(4+5+6)  3.458  

IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТЗ 
 (1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5) -34.608                                                                                                               -31.150  

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 
 (IV+(3.1-6.1) 

(7+8) - (4+5) + (92-
62) 

 3.458  

 
Буџетски дефицит, 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 -31.151 хиљада динара. 

  
Укупни фисклани суфицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и 

утврђен је у износу од 3.458 хиљада  динара. 
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Члан 10. 
 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Ред. 
број 

Назив 
Остварење за период јануар-

децембар  2018. године 

1. 2. 3. 

I Примања од продаје финансијске имовине 
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 

 

II Примања од задуживања (категорија 91) 35.000 

III Неутрошена средства из предходних година  

IV Укупно (I+III)  

V Издаци за отплату главнице дуга 
(део категорије 61) 

392 

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

 

VII Укупно (V+VI) 392 

VIII Нето финансирање (IV-VII) 34.608 

 
Стање на жиро рачуну КРТ-а буџета општине Пландиште 31.12.2018. године је 32.017 хиљада динара.  

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

        Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи: 
 
1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године 
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године 
3. Извештај о капиталним издацима и примањима  у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018 године 
5. Извештај о извршењу буџета од 01.01.2018 до 31.12.2018. године. 
6. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2018. 

до 31.12.2018. године. 
7. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, 

усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима  у периоду од 
01.01.2018 до 31.12.2018. године. 

8. Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2018 до 31.12.2018. 
године. 

9. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. 
године 

10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2018 до 31.12.2018. 
године. 

   
Члан 12. 

 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину је саставни део ове одлуке. 
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Члан 13. 
 

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2018. годину заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године 
доставиће се Министарству финансија и Управи за трезор. 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивана у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ 
 
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 и 31/2019) 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 право Скупштине општине да у складу са законом доноси 
завршни рачун буџета општине.  

 
Критеријуми за доношење 
 

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 власти и финансијски 
резултат локалне власти. 

 
Примања буџета се састоје од текућих прихода и то: 

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

приходи од продаје добара и услуга и др),  
- прилива из домаћих и иностраних позајмљивања 
- прилива од продаје основних средстава 

 
Издаци буџета се састоје од:  

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

власти, социјалних трансфера и других расхода, 
- издатака за набавку основних средстава 

 
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 31.12.2018. године. Затим је извршио 
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усаглашавање стања финансијских пласмана и потраживања и обавеза на дан 31.12.2018. године и  
спровео одговарајућа књижења, а у складу са инструкцијом Министарства финансија - Управе за трезор. 

 
У поступку припреме завршног рачуна буџета за 2018. годину спроведена су књижења којима се 

обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи. 
Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупн приходи и примања за 2018. 

годину износила 539.401 хиљада динара. 
           
Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупни расходи и издаци  за 2018. 

годину износила 535.943 хиљада динара од тога за текуће расходе издвојено је 445.512 хиљада динара за 
издатке нефинансијске имовине издвојено је 90.039 хиљада динара и издатке за отплату кредита и набавку 
финансијске имовине издвојено је 392 хиљада динара. 

 
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  2018. године остварен је буџетски ДЕФИЦИТ у износу од  -31.150 хиљада 
динара. 

               
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 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 2018. године остварен је укупан фискални СУФИЦИТ у износу од 3.458  хиљада динара. 

Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно суфицита као и укупног фискалног 
суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године а пренета 
у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у текућој години и 
отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду ЈАНУАР-
ДЕЦЕМБАР 2018. године. 

 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 

 (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ 
ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. 

ГОДИНЕ 

 

Ред.број ОПИС Остварење 2018. године 

I Текући приходи ( класа 7) 502.715 

II Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 1.686 

III Укупно ( I + II ) 504.401 

IV Текући расходи ( класа 4) 445.512 

V Издаци за набавку нефинансијске имовине ( класа 5) 90.039 

VI Укупно ( IV + V ) 535.551 

VII Буџетски ДЕФИЦИТ  ( III – VI )                                                               
31.151 

VIII Издаци за отплату кредита ( класа 6) 392 

IX Примања од продаје финансијске имовине ( класа 9) 35.000 
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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 

3.458 

 
Извештај број 6. - Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

01.01.2018 до 31.12.2018. године. 
 
У току фискалне 2018. године није било великих одступања између  одобрених средстава и извршења 

буџета. 
 
Извештај број 7. - Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периоду  од 01.01.2018 године до 31.12.2018. године. 
У 2008. години општина се задужила у износу од 37.595.918,00 динара са грејс периодом од две године 

када је почела отплата ануитета. Средства кредита нису наменски утрошена за намене које је подигнут, 
односно за реконструкцију путне инфраструктуре, за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре.  
Општина Пландиште је у периоду јануар – јун   2018. године за кредит издвојила 584.282,90 динара од тога 
за отплату домаћих камата 441 000 у износу од 8.061,51 динара  трошкови задуживања 444 000 у изнсу од 
184.596,84  динара и отплату главнице домаћим кредиторима 611 000 у износу од 392.  Кредит је у 
потпуности измирен. 

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. Дуговна главница отплаћиваће се у месечним ратама, при 
чему прва рата доспева на плаћање 31. децембра 2018. године, а последња 30. септембра 2020. године. По 
овом кредиту повучена је прва транша у укупном износу од 19.92.8.827,81 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 2018. године за кредит издвојила 202.903,54 динара од тога за отплату 
домаћих камата 441000 у износу од 131.955,10 динара, трошкови банкарских услуга 421000 у износу од 
70.948,44 динара. 

 
Извештај број 8. - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 

01.01.2018 до 31.12.2018. године 
Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. годину  предвиђенa су  за сталну буџетску резерву 

средства у износу од 2.700.000,00 динара и за текућу буџетску резерву средства од  11.000.000,00 динара. 
Детаљно образложење искоришћене текуће буџетске резерве је у Извршењу буџета за период јануар-
децембар за 2018. годину. 

 
Укупно искоришћена текућа буџетска резерва износи                              10.903.199,01 
Укупно планирана текућа буџетска резерва износи                                   11.000.000,00 
Неискоришћена текућа буџетска резерва износи                                              96.800,99 
   
Извештај број 9. - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2018 до 

31.12.2018. године 
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Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на 
ову чињеницу у току 2018. године буџет локалне самоуправе општине Пландиште није давала гаранцију.               

        
Салдо готовине на дан 31.12.2018. године износи  32.016.818,57 динара. 
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