
Предлог    

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА   

                ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ   

   

   Буџетом општине Велико Градиште за 2017. годину предвиђена су средства за    

реализацију програма рада месних заједница    

   

     Одељење за финансије Општинске управе Велико Градиште припремило је финансијски   

Извештај о утрошеним средствима Месних заједница за период јануар - децембар   

2017.годинe на основу књиговодствене евиденције овог Одељења.   

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИСКУПЉЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 409.821,41  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 409.821,41  

Укупно утрошена средства износе 409.821,41  

трошкови платног промета  958,81  

 поклони за Основну школу и децу 43.500,00  

текуће поправке сређивање центра села 14.310,00  

репрезентација 51.052,60  

пројектна документација за путеве 300.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 2.286.703,24  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 2.286.703,24  

Укупно утрошена средства износе 2.286.703,24  

трошкови платног промета  5.393,05  

трошкови струје  70.291,79  

учешће у организацији бич волеја 99.620,00  

репрезентација  39.415,00  

остале опште услуге фарбање и сређивање играчака 277.500,00  

сређивање пека 299.321,10  

електричне инсталације прикључак развод ормара за вашар 104.500,00  

поправка играчака у парковима 294.780,40  

канцеларијски материјал 20.203,90  

храна за животиње 50.000,00  

бензин 25.439,00  

остали материјали за посебне намене лопте за ветеране 20.880,00  

камере 39.999,00  

играчке у парку 939.360,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАРЕВО    



У периоду јануар-децембар укупна средства износe 128.491,41  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 128.491,41  

Укупно утрошена средства износе 128.491,41  

трошкови платног промета  849,41  

струја 37.642,00  

сређивање гробља 90.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕСИНЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 155.079,42  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 155.079,42  

Укупно утрошена средства износе 155.079,42  

трошкови платног промета  253,64  

репрезентације за извођаче радова 24.825,80  

бензин 19.999,98  

сређивање гробља 50.000,00  

текуће поправке столарија за Месну Заједницу 60.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЉАШНИЦА    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 755.633,74  

 пренето из претходне године 0,00  

сопствени приходи-по пресуди суда 420.948,09  

приходи  из буџета 334.685,65  

Укупно утрошена средства износе 755.633,74  

трошкови платног промета  1.856,21  

струја 8.448,09  

репрезентација за извођаче радова 26.999,22  

пакетићи за децу 12.992,22  

сређивање гробља 120.000,00  

текуће поправке уградња банкина  585.338,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРАКОВО-ПОПОВАЦ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 131.022,83  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 131.022,83  

Укупно утрошена средства износе 131.022,83  

трошкови платног промета  1.422,83  

пакетићи за децу 30.000,00  

сређивање центра села 65.000,00  

цвеће у паркићу 10.000,00  



тример за кошење траве 24.600,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАТОЊЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 496.581,73  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 496.581,73  

Укупно утрошена средства износе 496.581,73  

трошкови платног промета  1.799,31  

струја 89.971,44  

репрезентација за извођаче радова и за савет месне заједнице 78.698,25  

пакетићи за децу 35.897,73  

остале услуге поправке и монтажа пумпе за воду 192.000,00  

текуће поправке сређивање центра села 98.215,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАМИЈЕВО    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 179.284,99  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 179.284,99  

Укупно утрошена средства износе 179.284,99  

трошкови платног промета  379,49  

репрезентација за потребе савета месне заједнице 29.400,50  

сређивање центра села-санирање чесме 149.505,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КИСИЉЕВО    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 173.166,18  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 173.166,18  

Укупно утрошена средства износе 173.166,18  

трошкови платног промета  1.285,65  

струја 17.040,53  

пакетићи за децу 15.840,00  

сређивање гробља 139.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 288.737,77  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 288.737,77  

Укупно утрошена средства износе 288.737,77  

трошкови платног промета  1.108,94  

струја 62.124,51  



услуге мобилног телефона 10.750,19  

анализа воде 3.340,00  

репрезентација-за сеоску литију 5.214,13  

електричне инсталације-улична расвета 9.000,00  

пројектна документација за путеве 197.200,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУРЈАЧЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 775.749,44  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 775.749,44  

Укупно утрошена средства износе 775.749,44  

трошкови платног промета  558,67  

струја 85.385,85  

репрезентација за извођаче радова 30.000,00  

пакетићи за децу 59.200,00  

сређивање гробља 430.000,00  

новчане казне и пенали по решењу судова 112.624,92  

препарати за прскање гробља 57.980,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУСИЋЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 0,00  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета    

Укупно утрошена средства износе 0,00  

трошкови платног промета     

струја    

принудна наплата    

сајам туризма превоз    

штампање материјала    

потрошни материјал    

поклони - пакетићи    

материјали за текуће поправке и одржавање    

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБИЊЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 160.498,54  

пренето из претходне године 0,00  

сопствени приходи по споразуму са оу за струју 30.866,99  

приходи  из буџета 129.631,55  

Укупно утрошена средства износе 160.498,54  

трошкови платног промета  671,45  

струја 30.866,99  



репрезентација  55.840,10  

пакетићи за децу 15.000,00  

електричне инсталације-улична расвета 20.500,00  

сређивање гробља 37.620,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЈИЛОВАЦ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 411.122,58  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 411.122,58  

Укупно утрошена средства износе 411.122,58  

трошкови платног промета  1.269,79  

струја 63.317,65  

пакетићи за децу 31.675,14  

сређивање гробља 136.700,00  

електричне инсталације дуг из 2016 153.200,00  

бензин 24.960,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАКЦЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 363.091,95  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 363.091,95  

Укупно утрошена средства износе 363.091,95  

трошкови платног промета  1.858,01  

струја 101.518,26  

текуће поправке путева-ископ и чишћење канала и сређивање гробља 149.716,00  

репрезентација за организацију бадње вечери 29.999,68  

поклони за децу 80.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРОВО    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 212.184,09  

 пренето из претходне године 0,00  

сопствени приходи по пресуди 86.450,00  

приходи  из буџета 125.734,09  

Укупно утрошена средства износе 212.184,09  

трошкови платног промета  293,84  

струја 26.035,85  

поклони за децу 54.177,80  

текуће поправке-ограђивање паркића и поправка звонаре 59.964,00  

Чорбијада 71.712,60  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   



МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕЧАНИЦА    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 277.726,97  

 пренето из претходне године 0,00  

сопствени приходи по споразуму са оу струја  4.942,21  

приходи  из буџета 272.784,76  

Укупно утрошена средства износе 277.726,97  

трошкови платног промета  366,37  

струја 17.872,01  

пакетићи за децу 9.688,00  

електричне инсталације дуг из 2016 20.700,00  

текуће поправке поправке и тампонирање стазе у месној заједници 96.380,00  

новчане казне и пенали по решењу судова 132.720,59  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЖЕЖЕНО    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 315.433,48  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 315.433,48  

Укупно утрошена средства износе 315.433,48  

трошкови платног промета  784,89  

електричне инсталације-расвета у центру села, и расвета на полигону 130.000,00  

струја 74.946,98  

репрезентација-за сеоску литију 44.973,61  

поклони за децу 64.728,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАМ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 389.934,27  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 389.934,27  

Укупно утрошена средства износе 389.934,27  

трошкови платног промета  1.371,75  

струја 14.838,52  

остале услуге штампања-за рамске сутоне 32.450,00  

пакетићи за децу 10.000,00  

репрезентација-за потребе савета  51.274,00  

остале спец услуге-дератизација и уништавање крпеља и корова 180.000,00  

текуће поправке-сређивање паркића 100.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРАКОВО    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 1.000.000,00  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 1.000.000,00  



Укупно утрошена средства износе 1.000.000,00  

принудна наплата за дом 1.000.000,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРЕДЊЕВО    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 457.945,87  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 457.945,87  

Укупно утрошена средства износе 457.945,87  

трошкови платног промета  1.612,87  

струја 191.093,06  

радови на водоводу  32.921,00  

анализа воде 36.800,00  

поклони за децу 15.000,00  

електричне инсталације-улична расвета 51.760,00  

текуће поправке-сређивање дома културе дуг из 2016 75.836,81  

остали материјали-завесе дом културе 14.715,00  

судске и новлане казне 38.207,13  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОПОЛОВНИК    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 391.499,46  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 391.499,46  

Укупно утрошена средства износе 391.499,46  

трошкови платног промета  1.712,22  

струја 43.231,80  

Јепуријада 49.990,44  

поклони за децу 29.995,00  

анализа воде 3.340,00  

остале спец услуге-сервис пумпе и уградња вентила 24.370,00  

остали материјали-замена дотрајалог кабла на водоводу 50.000,00  

текуће поправке-сређивање полигона у центру села 188.860,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРИБРОДЕ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 379.147,47  

 пренето из претходне године 0,00  

приходи  из буџета 379.147,47  

Укупно утрошена средства износе 379.147,47  

трошкови платног промета  983,25  

струја 327.979,22  

репрезентација-за извођаче радова 8.160,00  

пакетићи за децу 10.000,00  



електричне инсталације-улична расвета 12.000,00  

остали материјали-ватромет 20.025,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦАРЕВАЦ    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 819.027,20  

 пренето из претходне године 0,00  

сопствени приходи-по споразуму са оу струја 15.005,75  

приходи  из буџета 804.021,45  

Укупно утрошена средства износе 819.027,20  

трошкови платног промета  1.785,91  

струја 427.061,49  

услуге штампања календари 19.000,00  

репрезентација-за отварање дечијег вртића 29.953,40  

пакетићи за децу 40.026,00  

остале опште услуге-анализа воде 33.560,00  

анализа воде 3.340,00  

текуће поправке-сређивање центра села и гробља 264.300,40  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕШЉЕВА БАРА    

У периоду јануар-децембар укупна средства износe 373.207,10  

 пренето из претходне године 0,00  

сопствени приходи-по судском решењу 60.000,00  

приходи  из буџета 313.207,10  

Укупно утрошена средства износе 373.207,10  

трошкови платног промета  933,53  

струја 47.323,57  

текуће поправке сређивање центра села 185.000,00  

чишћење гробља  120.000,00  

услуге штампања календари 19.950,00  

Салдо на жиро рачуну  0,00  

   

   

                                                                   Предлагач: Општинско веће 


