На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“
број 129/2007 I 83/2014), члана 77. Закона о буџетском систему („Сл гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 I 142/2014 )
и члана 40. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште„ број 9/2008) Скупштина општине Велико Градиште, на 1. седници
одржаној 13.06.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У консолидованом завршном рачуну општине Велико Градиште за
2015.годину, у Билансу стања на дан 31.децембра 2015. године утврђена је укупна
актива у износу од 1.600.029.000,00 динара и укупна пасива у износу од
1.600.029.000,00 динара, и то:

АКТИВА:
011000
014000
015000
016000
021000
022000
111000
121000
122000
123000
131000

некретнине и опрема
природна имовина
нефинансијска имовина у припреми и
аванси
нематеријална имовина
залихе
залихе ситног инвентара и потрошног
материјала
дугорочна домаћа финансијска имовина
новчана сред.,пл. метали и хартије од
вредности
краткорочна потраживања
краткорочни пласмани
активна временска разграничења

(у хиљадама)
1.353.492
28.933
45.697
20.524
33
220
239
67.556
23.047
60.218

1.600.029

СВЕГА АКТИВА:

1

ПАСИВА:
211000
231000
232000
234000
236000
237000
243000
252000
254000
291000
311000
321121
321311

домаће дугорочне обавезе
обавезе за плате и додатке
обавезе по основу накнада запосленима
обавезе по основу социјалних доприноса на
терет послодавца
обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима
службена путовања и услуге по уговору
обавезе по основу донација, дотација и
трансфера
обавезе према добављачима
остале обавезе
пасивна временска разграничења
капитал
вишак прихода – суфицит
нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

200
2.250
201
351
171
48
469
55.141
0
23.047
1.450.827
50.726
15.211

1.600.029

СВЕГА ПАСИВА:

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31.децембра
2015.године утврђени су:
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине
546.864.000,00
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
496.782.000,00
3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит ( 1-2)
50.726.000,00
4. Кориговање вишка прихода:
646.000,00
-део нераспоређеног вишка прихода
и примања из ранијих година који је коришћен
за покриће расх. и издатака текуће године

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:
(у хиљадама)
710000
порези
169.444
730000
донације и трансфери
281.251
740000
други приходи
77.356
770000
меморандумске ставке
6.922
2

810000
820000
840000

примања од продаје основних средстава
примања од продаје залиха
примања од продаје природне имовине

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

410000
420000
450000
460000
470000
480000
510000
540000

6.570
20
5.301

546.864

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
субвенције
донације,дотације и трансфери
социјално осигурање и социјална заштита
остали расходи
основна средства
природна имовина

121.632
164.782
410
90.495
8.830
30.085
71.913
8.635

УКУПНИ РАСХОДИ:

496.782

Члан 3.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидовани из члана 2. ове
Одлуке, у износу од 50.082.000,00 динара састоји се из:
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања буџета – суфицита у износу
од 2.600.592,88 динара
Распоређени вишак прихода и примања буџета преноси се у наредну годину.
- 4.328.458,50 од накнаде за минералне сировине у Фонд за минералне сировине
- 5.500.000,00 за учешће у пројекту ,,Усије-Молдава,,
- 3.616.787,14 за пројекте за интерно расељена и избегла лица од комес. за
избеглице
- 631.740,00 за пројекат ,,Розе кућа,,
- 293.795,07 средства од НИС-а
- 650.626,41 средства за издавање у закуп пољопривредног земљишта за
пољопривредни фонд.
- 12.000.000,00 ЈУ Спортски центар за изградњу кошаркашких терена
- 21.000.000,00 Дирекција за изградњу општине за изградњу пристана у Раму

Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2015.године утврђена су укупна примања у износу од 11.891.000,00
динара и укупни издаци у износу од 80.548.000,00 динара. Мањак примања износи
68.657.000,00 динара.
Структура примања:
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- 810000 примања од продаје основних средстава
- 820000 примања од продаје залиха
- 840000 примања од продаје природне имовине

СВЕГА:
Структура издатака:
- 510000 основна средства
- 540000 природна имовина

6.570.000,00
20.000,00
5.301.000,00

11.891.000,00
71.913.000,00
8.635.000,00

СВЕГА:
Мањак примања

80.548.000,00
68.657.000,00

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2015. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од546.864.000,00 динара,
укупни новчани одливи у износу од 496.782.000,00 динара и салдо готовине на крају
године у износу од 67.556.000,00 динара.
Структура новчаних прилива:
У хиљадама
710000
порези
730000
донације и трансфери
740000
други приходи
770000
меморандумске ставке
810000
примања од продаје основних средстава
820000
примања од продаје залиха
840000
примања од продаје природне имовине

169.444
281.251
77.356
6.922
6.570
20
5.301

УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:

546.864

Структура новчаних одлива:
У хиљадама
410000 расходи за запослене
420000 коришћење услуга и роба
450000 субвенције
460000 донације,дотације и трансфери
470000 социјално осигурање и социјална заштита
480000 остали расходи
510000 основна средства
540000 природна имовина

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:
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121.632
164.782
410
90.495
8.830
30.085
71.913
8.635

496.782

Вишак новчаних прилива
Салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи
Кориговани одливи
Салдо готовине на крају године

50.082.000
15.211.000
1.619.000
644.000
67.556.000

Члан 6.
У извештају о извршењу буџета у периоди 1.јануар до 31.децембар 2015.године,
утврђена је укупна разлика у износу од 50.082.000,00 динара између укупних прихода
и примања у износу од 546.864.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу
од 496.782.000,00 динара по нивоима финансирања из: Републике, Општине, донација
и осталих извора.

Члан 7.
Извештај о оствареним одступањима:
Одступања између одобрених средстава и извршења десила су се код индиректних
корисника који своје активности финансирају из осталих извора (сопствена средства).
У поступку планирања сопствених прихода корисници су у збиру исказали већа
средства од износа који је реализован.
Средства која су корисницима одобрена из буџета града (извор финансирања 01) нису
прекорачена у односу на планирана.
Структура прихода који не одговарају планираним износима је следећа:
У групи пореза на доходак и капиталне добитке (711)
Ставка број 1- порез на зараде (711111) планиран је у износу од 72.000.000,00 а
оставарено је 75.240.912,00 а разлог је повећање броја запослених на територији
општине Велико Градиште,
Порез на приходе од самосталне делатности (711122), остварен у износу од
9.279.284,00 што је у односу на план (11.000.000,00) динара мање, а разлог је мањи
број обвезника уплате по овом основу,
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивања (711123), остварење је 3.061.577,00 а план је
био 2.200.000,00 динара –као разлог наводимо опредељење приватних предузетника
да порез плаћају према стварно оствареном приходу а не паушално,
Порез на остале приоходе (711191) је у овом случају остварен у износу од
6.114.551,00 док је планирано 5.500.000,00 динара а узрок је ефикаснији рад
надлежног органа.
У групи пореза на имовину (713)
713121 - порез на имовину од физичких лица остварен у износу од 30.237.236,00
динара а планиран у износу од 32.500.000,00, динара, дакле мање за 2.262.764,00
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динара, разлог мањег остварења је редовна квартална уплата од стране дужника, која
није обухватала затезну камату,
713122- порез на имовину од правних лица остварен је у износу од 18.924.705,00 док
је план износио 23.500.000,00 динара, разлог је мање улагање приватних
предузетника у инфраструктуру,
713311-порез на наслеђе у ставци број 3, планиран у износу од 500.000,00 динара а
остварен у износу од 150.186,00 динара,
У групи других пореза (716111), комунална такса на фирму- извршење је
5.169.187,00, тј. За 869.187,00 динара више од планираних 4.300.000,00 динара а
разлог је редовно плаћање обавеза по овом основу због избегавања обавезе плаћања
затезне камате.
Капиталне донације међународних организација (732251)
Остварење у овом случају је 19.569.154,00 динара што је у односу на планираних
7.512.000,00 динара више за 12.057.151,00 динара а као разлог наводимо пројекат
,,Студија за систем за пречишћавање отпадних вода,, који је реализован у току
2015.године а није био предвиђен финансијским планом.
733151- ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општине
Остварење у износу од 207.545.052,00 динара у односу на 192.000.000,00 динара је из
разлога што је на рачун буџета општине на основу захтева за текућу буџетску
резерву од стране Републике уплаћено 15.000.000,00 динара.
741151-приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна, до
диспропорције између остварења прихода по овом основу 120.985,00 у односу на
план 380.000,00 дошло је зато што је маса средстава која се орочава варирала, али у
принципу радило се о мањем износу него што је планирано.
741531-комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
У односу на план који износи 4.000.000,00 остварење је 614.770,00 динара а
одступање се образлаже тренутном неповољном економском ситуацијом како на
макро, тако и на микро ниову.
741532-комунална такса за коришћење простора за паркирање
Пројекат наплате таксе за паркирање није заживео ове године, већ је одложен за
наредни период.
741534-накнада за коришћење грађевинског земљишта, остварење је 8.018.641,00
динара док је планирано 33.000.000,00 динара. План прихода по овом основу, иначе је
састављен на основу обавештења добијених од стране ЛПА, као и начелника
општинске управе.
742152-приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној
својини, план је 17.950.000,00 динара док је са друге стране остварено 13.185.080,00
динара што се правда тренутним неповољним економским кретањима у привреди.
744151-текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општине, остварено 743.370,00 динара док је планирано 15.743.870,00 динара.
Одступање је настало као рефлекција неповољне економске сиутације.
81100-примања од продаје непокретности у државној својини, нису предвиђена
планом док су са друге стране остварена у износу од 6.569.370,00 динара. У току
2015. Године након завршетка реконструкције градске пијаце, Скупштинском
одлуком спроведена је лицитација која је довела до продаје локала на поменутој
локацији, а самим тим и остварењем прихода по овом основу.
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841000-примања од продаје земљишта, планирани су у износу 81.000.000,00 динара а
остврени у износу од 5.300.822,00 динара. Разлози одступања у остварењу ових
прихода су нерешени имовинско-правни односи због којих продаја није била могућа

Члан 8.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава
на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне.
У току 2015.године Општинско веће донело је 33 решења за коришћење средстава
текуће буџетске резерве на основу којих се вршио пренос средстава.
Укупно је извршено кроз текућу буџетску резерву 7.834.000 динара

Члан 9.
Општинско веће општине Велико Градиште донело је у току 2015.године 4 Решења о
коришћењу средстава сталне буџетске резерве.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у отклањању
последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, снежни
наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, који могу да угрозе
живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења као и пренос средстава вршен је на основу Извештаја Штаба за ванредне
ситуације.
Укупно је извршено кроз сталну буџетску резерву 209.000 динара

Члан 10.
У 2015. години укупно је остварено 7.582.226 динара наменских средстава од
Републичког буџета, и то:

Други текући трансфери од Републике 733152:
30.04.15.године наменска средства за интерно расељена лица..............2.500.000 динара
29.05.15.године наменска средства за интерно расељена лица.................990.000 динара
30.06.15.године наменска средства за интерно расељена лица.................900.000 динара
09.09.15. године наменска средства за интерно расељена лица................240.000 динара
12.10.15. године наменска средства за интерно расељена лица..................30.250 динара
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Текући наменски трансфери у ужем смислу 733154:
04.05.15.године, Мин.омлад.и спорта“ Теретана на отвореном“.............600.000 динара.
15.05.15.године, Ревитализација пута Курјаче-Кличевац......................1.273.236 динара.
13.08.15.године, Министарство финансија.......................................... .....10.000.динара.
28.08.15.године, Културни центар ,,Царевчеви дани,, ............................300.000 динара.
22.12.15.године, Мин.културе, Културни центар ,,Штап и канап,, ......80.000динара.
22.12.15.године, Мин.за рад и зап.- „Живот у заједници“........................631.740 динара.
31.12.15.године,. Министарство финансија.................................................27.000 динара.

Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2015.годину са свим
својим прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Велико
Градиште за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 12.
Завршни рачун Буџета општине Велико Градиште садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању и периоду од 01.01.2015.
до 31.12.2015.године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године
5. Извештај о извшењу Буџета – Образац 5
6. Извештј великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим, иностраним и
извршеним отплатама дугова
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
9. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве
10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
11. Извештај о излазним резултатима програмског Буџета
12. Извештај о извршењу Буџета за период јануар – децембар 2015.године
13. Одлука о ангажовању ревизије
14. Извештај независне ревизије
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине
Велико Градиште».
Број: 400-46/2016-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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