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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” број 129/2007), 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. и 108/2013) и
члана 38. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка”
број 24/2013-пречишћен текст), Скупштина Општине Бачка Паланка, на својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
o завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2013. годину
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и
укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава на рачуну за
извршење буџета Општине Бачка Паланка у 2013. години у следећим износима:
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства
II Укупно извршени текући расходи и издаци
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)

1.565.161.932,81
1.380.108.258,97
185.053.673,84

Члан 2.
У консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године (Образац 1)
утврђена је укупна актива у износу од 2.077.019 хиљада динара и укупна пасива у износу
од 2.077.019 хиљада динара
Број конта
000
010
020
100

АКТИВА
Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама
Финансијска имовина

Износ у хиљадама
динара
1.512.120
1.509.437
2.683
564.899
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130

200
210
220
230
250
290
300
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Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити метали, хов,
потраживања и краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
Укупна актива
ПАСИВА
Обавезе
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Извори капитала и утврђивање
резултата пословања
Укупна пасива
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55.469
453.690
55.740
2.077.019
290.135

6.342
46.295
237.005
1.786.884
2.077.019

Члан 3.
У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 2) утврђен је вишак прихода – суфицит у износу од 155.291
хиљада динара:
1

Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине

1.499.367

2

Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

1.470.001

3

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред. бр 1 – ред. бр 2)

29.366

4
4.1

4.2

5

Кориговање вишка прихода и примања:
(ред.бр 4.1- ред.бр 4.2)
а) увећање за укључивање
-део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који је
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
-део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године
-износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године

125.925
138.428
102.397
28.187
7.844

б) умањен за укључивање издатака

12.503

- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

12.503

Вишак прихода – суфицит за пренос у наредну годину

155.291
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700
710
730
740
770
800
810
400
410
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
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Износ у хиљадама
динара

ОПИС
Приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
Текући приходи
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе

1.499.367
1.499.010
900.951
286.225
306.439
5.395
357
357
1.470.001
1.248.279
319.632
483.731
519
30
138.887
165.896
55.828
83.756
221.722
221.003
719

Члан 4.
Консолидовани буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета, утврђени
су у следећим износима:
ОПИС
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
1. Текући приходи
2. Примања од продаје нефинанс.имовине
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
3.1. Примања од продаје финансијске имовине
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине
6.1 Набавка финансијске имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2) – (4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

ЕК.
КЛАСИФИК.
3+7+8+9
7+8+9
7
8
9
92
3
4+5+6
4
5
6
62
(I-IV)
(7+8)-(4+5)
(7+8)-(4+5)+
(92-62)

УКУПНА
СРЕДСТВА
1.700.676
1.540.957
1.499.010
357
41.590
41.590
159.719
1.524.292
1.248.279
221.722
54.291
54.291
176.384
29.366
16.665
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Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода
и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 29.366 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између
примања од продаје финансијске имовине и издатака за набавку финансијске имовине и
утврђен је у износу од 16.665 хиљада динара.
Члан 5.
Остварени вишак прихода, као разлика између укупних прихода и примања и
укупних расхода и издатака из члана 1. ове одлуке, у износу од 185.053.673,84 динара,
преноси се у наредну годину и састоји се из:
-- дела вишка прихода који је наменски опредељен у износу од 125.995.627,70 динара и
-- дела нераспоређеног вишка прихода у износу од 59.058.046,14 динара.
Члан 6.
Наменски опредељена средства у износу од 125.995.627,70 динара, као део оствареног вишка прихода која се преносе у 2014. годину су:
-- средства остварена од приватизације у износу од 7.503.838,03 динара усмериће
се за финансирање развоја инфраструктуре локалне самоуправе,
-- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у износу од 45.848.932,77 динара,
-- средства остварена од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у
износу од 48.105.423,64 динара,
-- 767.640,34 динара средства наменски опредељена од самодоприноса за месне
заједнице Гајдобра, Карађорђево и Визић (МЗ Гајдобра 607.342,30; МЗ Карађорђево 85.969,42 и МЗ Визић 74.328,62),
-- 861.702,49 средства наменски опредељена за безбедност саобраћаја,
-- 1.050.000 средства опредељена за реализацију Локалног Акционог Плана за
помоћ избеглим и расељеним лицима,
-- 428.178,60 за реализацију локалног акционог плана за Роме.
Tрансферна средства АПВ из 2013. године заједно са неутрошеним наменским
средствима од АП Војводина из ранијих година износе 16.782.785 динара и усмериће се
за следеће намене:
-- 2.866.309 динара за реализацију мера активне политике запошљавања – јавни
радови и програми приправништва и стручне праксе,
-- 80.000 динара на име МЗ Силбаш, на име постављања табли на језицима националних мањина,
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-- 200.000 динара ради спровођења пројекта „Израда Стратегије локалног
одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014. - 2020. са израђеним
акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја“.
-- 18.224 динара на име финансирања трошкова израде и постављања табли на
језицима националних мањина;
-- 3.105.930 динара на име рекултивације напуштених копова по пројекту
рекултивације деградираног простора „Сеоско гробље“-Младеново.
-- 3.246.400 динара на име рекултивације напуштених копова по пројекту
рекултивације деградираног простора „Гола добра“- Параге.
-- 1.856.385,36 динара намењено за летње одржавање локалне путне мреже која
је изузета из мреже државних путева I и II реда.
-- 2.378.810,23 динара на име реализације пројекта „Главни
реконструкције и изградње водоводне мреже у насељу Параге“.

пројекат

-- 3.106.634,40 динара на име реализације пројекта „Постројење за производњу и
дозирање натријум-хипохлорита у води за пиће-Хлороген“.
Члан 7.
Део оствареног вишка прихода у износу од 59.058.046,14 динара преноси се у 2014.
годину и биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине
Бачка Паланка за 2014. годину.
Члан 8.
У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду
од 01. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у
износу од 41.947 динара и укупни издаци у износу од 276.013 динара.
Број конта

ОПИС

Износ у хиљадама
динара

Извори финансирања
800

Примања од продаје нефинансијске имовине

357

810

Примања од продаје основних средстава

357

900

Примања од задуживања и продаје фин. имовине

41.590

920

Примања од продаје финансијске имовине

41.590

Укупна примања

41.947

Издаци
500

Издаци за нефинансијску имовину

221.722

510

Основна средства

221.003

520

Залихе

600

Издаци за набавку нефинансијске имовине

54.291

Укупни издаци

276.013

Мањак примања

234.066

719
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Члан 9.
У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2013. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од
1.540.957 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.524.292 хиљада динара
и салдо готовине на крају године у износу од 193.604 динара.
Број
конта

ОПИС

Износ у хиљадама
динара

Новчани приливи
700

Текући приходи

710

Порези

900.951

730

Донације и трансфери

286.225

740

Други приходи

306.439

770

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

800

Примања од продаје нефинансијске имовине

357

810

Примања од продаје основних средстава

357

900

Примања од задуживања и продаје фин. имовине

41.590

920

Примања од продаје финансијске имовине

41.590

Укупни новчани приливи

1.499.010

5.395

1.540.957

Новчани одливи
400

Текући расходи

1.248.279

410

Расходи за запослене

319.632

420

Коришћење услуга и роба

483.731

430

Амортизација и употреба средстава за рад

519

440

Отплата камата

30

450

Субвенције

138.887

460

Донације, дотације и трансфери

165.896

470

Социјално осигурање и социјална заштита

55.828

480

Остали расходи

83.756

500

Издаци за нефинансијску имовину

221.722

510

Основна средства

221.003

520

Залихе

600

Издаци за набавку финансијске имовине

54.291

620

Набавка финансијске имовине

54.291

719

Укупни новчани одливи

1.524.292

Вишак новчаних прилива

16.665

Салдо готовине на почетку године

178.630

Кориговани приливи за примљена средства

1.540.962

Кориговани одливи за исплаћена средства

1.525.988

Салдо готовине на крају године

193.604
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Члан 10.
У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2013. године (Образац 5) утврђена је структура прихода и примања и расхода
и издатака по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Општине,
донација и осталих извора.
Број
кт-а

ОПИС

Укупно

Републ

АПВ

Општи
нa

700

Текући приходи

1.499.010

2.984

2.530

1.397.939

710

Порези

900.951

730

Донације и трансфери

286.225

2.218

283.007

1.000

740

Други приходи

306.439

25

213.653

63

770
800
810
920

400
410
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
600
620

Меморандумске ставке
за реф.расх.
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Примања од продаје
основних средстава
Примања од продаје
финан. имовине
Укупни приходи и
примања
Текући расходи

5.395

ООСО
124

Дона
ције
1.063

899.279

2.984

287

Остали
извори
94.370
1.672

92.698

124

357

357

357

357

41.590

7.504

34.086

1.540.957

2.984

2.530 1.405.443

124

1.063

128.813

1.248.279

10.349

2.418 1.143.759

106

63

91.584

Расходи за запослене
Коришћење услуга и
роба
Амортизација и употреба
средстава за рад
Отплата камата

319.632

9.032

2.257

277.806

103

483.731

500

161

426.522

3

Субвенције
Донације, дотације и
трансфери
Социјално осигурање и
соц. заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску
имовину
Основна средства

138.887

138.856

31

165.896

165.009

887

54.991

20

80.575

3.181

Мањак новчаних прилива

63

56.482

519

519

30

30

55.828

817

83.756
221.722

805

100

206.562

14.255

195.092

805

100

182.576

11.711

719
Залихе
Издаци за набавку
54.291
финансијске имовине
Набавка финансијске
54.291
имовине
Укупни расходи и издаци 1.524.292

Вишак новчаних прилива

30.434

719

11.154

16.665

41.788

12.503

41.788

2.518 1.362.824

106

63

42.619

18

1.000

12
8.170

12.503

147.627

18.814
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Напомена: Подаци из Обрасца 5- Консолидовани извештај о извршењу буџета
преузети су из Извештаја о извршењу буџета индиректних корисника буџета Општине
Бачка Паланка.
Члан 11.
Остварени вишак прихода у укупном износу од 185.053.673,84 динара, биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за
2014. годину.

1
321121
711000
711110
711120
711140
711160
711180
711190
712000
712110
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714430

Ек.кл.

2
Приходи из претходне године
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
Порези на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа

ВРСТЕ ПРИХОДА

3
159.719.000,12
723.300.000,00
627.000.000,00
21.500.000,00
15.200.000,00
600.000,00
11.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
104.810.000,00
70.000.000,00
4.800.000,00
30.000.000,00
10.000,00
29.920.000,00
300.000,00

Планирани
приходи и
примања
Буџета

712.519.349,14
606.503.379,15
23.989.405,28
16.649.106,23
569.578,91
11.583.903,44
53.223.976,13
335,27
335,27
107.999.882,78
71.177.673,71
3.368.672,05
33.451.112,02
2.425,00
71.654.118,85
237.000,00

4

Остварени
приходи и
примања Буџета

714.191.750,71
606.503.379,15
23.989.405,28
16.649.106,23
569.578,91
13.256.305,01
53.223.976,13
335,27
335,27
107.999.882,78
71.177.673,71
3.368.672,05
33.451.112,02
2.425,00
71.654.118,85
237.000,00

(4+5)

Укупно
остварени
приходи и
примања

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

0,00

0,00

0,00

1.672.401,57

1.672.401,57

5

Примања
индиректних
корисника из
осталих извора

Члан 12.
Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за 2013. годину према
економској класификацији, исказују се у следећем прегледу:

II ПОСЕБАН ДЕО
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Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнада за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске комуналне таксе
Други порези
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
Донације од међународних организација
Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа општина
Трансфери од других нивоа власти
Текући наменски трансфери од АП Војводина
Ненаменски трансфери од АП Војводина
Капитални наменски трансфери од АП Војводина
Приходи од имовине
Камате на средства буџета општине
Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
741532 Комунална такса за коришћење паркинга
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
741535 Комунална такса за заузеће ј.п. грађевинским материјалом
742000 Приходи од продаје добара и услуга
742152 Приходи од закупа непокретности корисника општине
742154 Накнада по основу конверзије
742251 Општинске административне таксе

733000
733156
733158
733252
741000
741150
741522

732000
732150

714510
714540
714550
714560
714570
716000
716111

311.831,97
1.337.622,89
87.280,00
44.182.264,14
228.570,00
31.180.542,63
5.008.565,41
269.126,70
2.512.944,93

1.000.000,00
160.000,00
45.000.000,00
300.000,00
42.300.000,00
8.000.000,00
300.000,00
3.000.000,00

94.855.070,91

82.000.000,00
1.000.000,00

281.734.654,23
24.017.611,00
236.998.020,00
20.719.023,23
167.897.988,11
26.895.348,20

1.272.126,60

1.272.126,60
268.828.884,12
22.218.449,00
236.998.018,00
9.612.417,12
154.460.000,00
25.000.000,00

1.272.126,60

7.105.573,44

4.000.000,00
1.272.126,60

10.918.938,35
318.121,52
438.200,00
59.618.985,68
122.873,30
7.105.573,44

15.000.000,00
200.000,00
370.000,00
14.000.000,00
50.000,00
4.000.000,00

273.766,00
133.693,15
62.962.360,61
50.082.326,66

100.000,00
2.018.835,73
1.611.376,58

2.718.921,21
2.618.921,21

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

87.280,00
44.456.030,14
362.263,15
94.142.903,24
55.090.892,07
269.126,70
2.512.944,93

1.337.622,89

311.831,97

94.855.070,91

284.453.575,44
26.636.532,21
236.998.020,00
20.819.023,23
169.916.823,84
28.506.724,78

2.272.126,60

2.272.126,60

7.105.573,44

10.918.938,35
318.121,52
438.200,00
59.618.985,68
122.873,30
7.105.573,44
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921950

7.503.838,03
1.405.442.932,69

1.515.280.010,84
104.010.459,00

ДОДАТНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
7.503.838,03

2.000.000,00

0,00
0,00
10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

539.300,00

500.000,00

6.650.506,73
6.650.506,73
0,00
0,00

7.924.016,88
7.384.716,88

7.500.000,00
7.000.000,00

8.170.000,00
8.170.000,00
0,00
0,00

409.573,11

1.000.000,00

Мешовити и неодређени приходи
Остали приходи у корист нивоа општине
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа општина
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

22.980.332,48

30.000.000,00

7.503.838,03

4.009.598,00

30.075.572,38

357.967,20
357.967,20
41.589.008,41

2.000.000,00

2.000.000,00

13.335.971,95
13.335.971,95
3.394.807,68
3.394.807,68

14.609.967,50

14.609.967,50

589.396,00

7.974.112,88
7.384.716,88

13.289.607,06

129.555.993,10 1.534.998.925,79

0,00

4.009.598,00

30.075.572,38

357.967,20
357.967,20
34.085.170,38

0,00

0,00

6.685.465,22
6.685.465,22
3.394.807,68
3.394.807,68

14.609.967,50

14.609.967,50

50.096,00

50.096,00

12.880.033,95

22.980.332,48
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921800

811000
811100
921000
921600

772100

745000
745151
771000
771100
772000

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и
услуга
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
743350 Приходи од нов. казни за прекршаје у корист нивоа
општина
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа општина

13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 561

ВРСТЕ РАСХОДА

1
2
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
410 Расходи за запослене
411 Плате, додаци и накнаде
запослених
412 Доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали
посебни расходи
420 Коришћење услуга и роба
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
430 Амортизација и употреба
средстава за рад
431 Амортизација некретнина и
опреме

Ек.
Кл.

Извршена
средства из
Буџета 2013.
год.

222.786.720,49
39.950.421,98
574.510,71
6.008.904,49
4.928.823,80
3.155.902,41
420.506.658,22
95.794.554,21
5.701.261,11
63.988.828,11
203.960.260,21
22.139.846,95
28.921.907,63
0,00
0,00

224.150.555,14
40.162.210,86
598.000,00
9.185.583,00
5.225.960,00
3.708.000,00
482.891.746,48
100.431.200,04
6.648.530,00
80.157.810,60
236.952.677,05
26.199.847,79
32.501.681,00
0,00
0,00

3
4
1.265.675.176,07 1.172.155.055,80
283.030.309,00 277.405.283,88

Планирана
средства из
Буџета 2013.
год.

352.601,00

Укупно
планирана
средства 2013.
год.

Укупно
извршење за
2013. год.

534.572,17

534.572,17

50.444.856,73
22.286.508,38
2.244.690,60
8.245.791,25
4.642.092,86
6.426.482,37
6.599.291,27

232.004,00

6.357.418,02
0,00
3.623.152,82
57.623,43

31.366.776,10

352.601,00

352.601,00

495.307.246,48
100.888.200,04
9.418.530,00
82.525.810,60
239.424.177,05
28.018.847,79
35.031.681,00

3.918.000,00

44.109.933,86
598.000,00
9.205.583,00
5.235.960,00

246.206.190,14

534.572,17

534.572,17

470.951.514,95
118.081.062,59
7.945.951,71
72.234.619,36
208.602.353,07
28.566.329,32
35.521.198,90

3.387.906,41

46.307.840,00
574.510,71
9.632.057,31
4.986.447,23

254.153.496,59

6
(3+5)
(4+6)
96.766.557,00 1.304.801.635,07 1.268.921.612,80
41.636.974,37 309.273.667,00 319.042.258,25

Извршена
средства
индиректних
корисника

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

352.601,00

12.415.500,00
457.000,00
2.770.000,00
2.368.000,00
2.471.500,00
1.819.000,00
2.530.000,00

210.000,00

3.947.723,00
0,00
20.000,00
10.000,00

22.055.635,00

5
39.126.459,00
26.243.358,00

Планирана
средства
индиректних
корисника

Укупно планирани и остварени расходи и издаци за 2013. годину, према економској класификацији, исказују се у следећем
прегледу:

Члан 13.
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511
512
513
514

Социјално осигурање и
социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по решењу судова
Административни трансфери из
буџета
Средства резерви
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.
ИМОВИНУ
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина

169.931.741,44
0,00
165.009.191,89
164.570.817,89
438.374,00

171.901.632,80
0,00
181.438.633,18
180.998.575,18
440.058,00

195.450.203,17
171.570.741,09
21.074.644,35
0,00
0,00

195.450.203,17

237.101.834,77
237.101.834,77
211.352.683,51
22.649.751,26
0,00
0,00

0,00

0,00

240.215,11
240.215,11

565.576,78
11.847.945,64

68.201.484,88

70.576.250,14
1.623.205,00
12.270.000,00

80.615.007,30

58.687.173,07

84.469.455,14

61.703.184,36

58.687.173,07

0,00
169.931.741,44

0,00
171.901.632,80

61.703.184,36

0,00

0,00

64.884.000,00
64.654.000,00
0,00
0,00
0,00

64.884.000,00

0,00

0,00

115.000,00
0,00

0,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

13.636.694,46
11.711.364,88
1.829.329,58
0,00
65.000,00

14.356.398,59

0,00

0,00

909.159,10
649.852,77

1.623.282,07

3.182.293,94

20.000,00

20.000,00

219.490,00

668.370,00

887.860,00

0,00

30.449,80

29.549,99
30.449,80

29.549,99

301.985.834,77
276.006.683,51
22.649.751,26
0,00
0,00

301.985.834,77

240.215,11

240.215,11

1.738.205,00
12.270.000,00

70.576.250,14

84.584.455,14

61.703.184,36

61.703.184,36

440.058,00

180.998.575,18

181.438.633,18

0,00

171.901.632,80

0,00
171.901.632,80

0,00

209.086.897,63
183.282.105,97
22.903.973,93
0,00
65.000,00

209.806.601,76

0,00

0,00

1.474.735,88
12.497.798,41

69.824.766,95

83.797.301,24

58.707.173,07

58.707.173,07

657.864,00

165.239.187,89

165.897.051,89

0,00

169.962.191,24

29.549,99
169.962.191,24

29.549,99
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510

499
500

482
483
490

480
481

472

470

440 Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
444 Пратећи трошкови задуживања
450 Субвенције
451 Субв. јавним нефинан.
предузећима и организацијама
454 Субвенције приватним
предузећима
460 Донације, дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима
власти
465 Остале дотације и трансфери
13. јун 2014. године
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1.01

2

раздео

I

глава

1

функцион.
класиф.

110

3

Члан 14.

3.099.400,00
2.804.817,73
230.000,00
31.000,00
3.329.400,00
2.835.817,73
0,00
0,00
0,00
719.704,13
0,00
719.704,13
0,00
0,00
0,00
719.704,13
0,00
719.704,13
12.503.000,00
12.503.000,00
0,00 41.787.681,27
12.503.000,00
54.290.681,27
12.503.000,00
12.503.000,00
0,00 41.787.681,27
12.503.000,00
54.290.681,27
1.515.280.010,84 1.380.108.258,97 104.010.459,00 152.910.636,86 1.619.290.469,84 1.533.018.895,83

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

6

414 Социјална давања запосленима

415 Накнаде трошкова за запослене

421 Стални трошкови

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору- одборнички
додатак

4

5

6

7

Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде
запослених
412 Соц. доприноси на терет послод.

5

ВРСТЕ РАСХОДА

3

2

1

4

позиција

647.340,64
1.289.391,24
15.296.708,90

690.000,00
1.300.000,00
15.300.000,00

15.300.000,00

1.300.000,00

690.000,00

210.000,00

2.754.998,59

15.453.173,12

11(7+9)

208.627,00

10

Укупно
планирана
средства
2013.год.

210.000,00

9

Планирана
Извршена
средства
средства
индиректних индиректних
корисника
корисника

300.000,00

2.754.417,00

15.453.173,12

8

Извршена
средства из
Буџета 2013.
год.

15.296.708,90

1.289.391,24

647.340,64

208.627,00

0,00

2.754.417,00

15.453.173,12

12(8+10)

Укупно
извршење за
2013. год.
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300.000,00

2.754.998,59

15.453.173,12

7

Планирана
средства из
Буџета 2013.
год.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци за 2013. годину, према економској класификацији, исказују се у следећем
прегледу:

515 Остала основна средства
520 Залихе
523 Залихе робе за даљу продају
620 Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће финанс. имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

економ.
класиф.
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1.03 112

1.02 111

423 Услуге по уговору (Вуковци)

424 Специјализоване услугемртвозорство

426 Материјал

9

10

11

Остали расходи
463 Д.З.« Др Младен Стојановић»

481 Дотације Црвеном крсту

481 Дотације Савезу слепих

481 Дотације верским заједницама

481 Дотације невладиним
организацијама (манифестације)

481 Дотације невладиним
организацијама (удружења)

481 Дотације невладиним
организацијама (култура)

481 Дотације невладиним
организацијама (услуге превоза)

14

15

16

17

18

19

20

21

1.715.607,16
6.972.132,00
2.891.000,00

1.930.150,00
7.000.000,00
2.926.000,00

1.554.600,14

5.810.500,00

1.545.151,14

5.604.553,75

6.715.900,00

6.160.000,00

6.160.000,00

0,00

1.554.600,14

5.810.500,00

6.785.000,00

2.926.000,00

7.000.000,00

1.930.150,00

6.160.000,00

21.158.975,18

240.215,11

1.545.151,14

5.604.553,75

6.715.900,00

2.891.000,00

6.972.132,00

1.715.607,16

6.160.000,00

21.158.975,18

0,00

0,00

0,00

0,00

45.724.581,85

45.724.581,85

3.000,00

1.774.110,44

523.236,68

676.918,91

7.097.657,92
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6.785.000,00

21.158.975,18

21.158.975,18

0,00

240.215,11

Укупно функ. 111, глава 1.02

0,00

240.215,11

240.215,11

0,00

238.367,00

46.611.171,71

46.611.171,71

238.367,00
0,00

0,00

0,00

Извор финансирања за
функ.111:
01 приходи из буџета
0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.995.000,00

800.000,00

700.000,00

7.105.000,00

1.848,11

499 Стална буџетска резерва

13

45.724.581,85

45.724.581,85

46.611.171,71
46.611.171,71

3.000,00

3.000,00

523.236,68

800.000,00
1.774.110,44

676.918,91

700.000,00

1.995.000,00

7.097.657,92

7.105.000,00

1.848,11

Средства резерве
499 Текућа буџетска резерва

12

Укупно функ. 110, глава 1.01

Извор финансирања за
функ.110:
01 приходи из буџета

11/1 621 Оснивачки улог јавних предузећа

423 Услуге по уговору

8
13. јун 2014. године
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463 ЦСР-доприноси посл. (412)

463 ЦСР-тренутне социјалне помоћи

463 ЦСР-материјални трошкови

463 ЦСР-породично саветовалиште

463 ЦСР-прихватилиште

463 Геронтолошки центар

24

25

26

27

28

29

34

33

481 Стратегија социјалне заштите

32

423 Услуге по уговору
481 Дотације политичким странкама

Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

Извор финансирања за
функ.090:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 090, глава 1.04

472 Стипендије ученика и студената

31

30 472 Накнаде из буџета-прво дете
30/1 472 Накнада из буџета-свако рођено
дете

463 ЦСР-зараде запослених (411)

23

Социјална заштита

481 Дотације удружењу приватних
предузетника
Извор финансирања за
функ.112:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 112, глава 1.03
9.066.575,18
53.763.319,23

9.066.575,18
54.325.225,32

1.057.373,00
34.750.082,60
1.985.536,37
36.735.618,97

2.000.000,00
37.046.600,00
2.000.000,00
39.046.600,00

1.725.000,00

39.046.600,00

2.000.000,00

37.046.600,00

2.000.000,00

1.723.131,49

0,00

36.735.618,97

1.985.536,37

34.750.082,60

1.057.373,00

6.098.252,00

1.985.536,37

2.200.000,00
6.300.000,00

3.575.494,05

4.981.885,78

1.421.010,69

983.541,18

2.121.188,69

8.157.993,00

945.774,66

5.407.569,55

53.763.319,23

9.066.575,18

44.696.744,05

1.000.000,00

3.800.000,00

5.635.220,00

1.423.570,00

1.002.250,00

2.121.500,00

8.157.993,00

972.593,00

5.433.474,00

54.325.225,32

9.066.575,18

45.258.650,14

1.725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

475.000,00
1.723.131,49

6.098.252,00

3.575.494,05
1.985.536,37

4.981.885,78

1.421.010,69

983.541,18

2.121.188,69

8.157.993,00

945.774,66

6.300.000,00

3.800.000,00
2.200.000,00

5.635.220,00

1.423.570,00

1.002.250,00

2.121.500,00

8.157.993,00

972.593,00

5.407.569,55

44.696.744,05

45.258.650,14

5.433.474,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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1.05 160

1.04 090

22
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1.08 360

1.07 320

1.06 560

37

423 Услуге по уговору

512 Машине и опрема
Извор финансирања за
функ.360:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 360, глава 1.08

40

3.577.816,20
2.830.655,95
2.176.372,70
5.007.028,65

3.500.000,00
2.176.940,26
5.676.940,26

1.429.212,45

4.176.940,26

1.500.000,00

3.500.000,00

Укупно функ. 320, глава 1.07

Безбедност саобраћаја

3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

14.529.627,96

18.031.991,80

Општински ватрогасни савез
Бачка Паланка
463 Општински ватрогасни савез
Бачка Паланка
Извор финансирања за
функ.320:
01 приходи из буџета

3.016.065,92

3.031.991,80

11.975.209,16

12.031.991,80

11.513.562,04

1.960.118,80

4.000.000,00

15.000.000,00

594.300,00

2.000.000,00

1.723.131,49

1.723.131,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.676.940,26

2.176.940,26

3.500.000,00

4.176.940,26

1.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

18.031.991,80

3.031.991,80

15.000.000,00

12.031.991,80

4.000.000,00

2.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

5.007.028,65

2.176.372,70

2.830.655,95

3.577.816,20

1.429.212,45

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

14.529.627,96

3.016.065,92

11.513.562,04

11.975.209,16

1.960.118,80

594.300,00

1.723.131,49

1.723.131,49
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39

38

451 Субвенције јавним
нефинансијским организацијама

36

Извор финансирања за
функ.560:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 560, глава 1.06

424 Специјализоване услуге

35

2.200.000,00

Укупно функ. 160, глава 1.05

Буџетски фонд за заштиту
животне средине
423 Услуге по уговору

2.200.000,00

Извор финансирања за
функ.160:
01 приходи из буџета
13. јун 2014. године
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II

2.01 130

414 Социјална давања запосленима

415 Накнаде трошкова за запослене

416 Награде запосленима и остали
посебни расходи
421 Стални трошкови

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

424 Специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одржавање

426 Материјал

44

45

46

48

49

50

51

52

483 Новчане казне и пенали

511 Зграде и грађевински објекти

512 Машине и опрема

515 Нематеријална имовина

54

55

56

57

13.913.665,64
7.970.090,63
6.992.348,57
10.500.717,78
120.058,00
175.400,00
11.118.825,82
2.403.084,89
6.405.153,75
716.832,00
203.400.912,17

13.927.242,60
8.500.000,00
7.000.000,00
10.510.480,00
120.058,00
400.000,00
11.500.000,00
2.660.000,00
6.670.200,00
1.000.000,00
207.800.150,89

598.153,00

600.000,00
2.416.262,07

2.942.582,00

3.000.000,00

2.709.320,00

3.296.128,78

5.000.000,00

33.388.733,65

477.310,71

500.000,00

34.000.000,00

16.257.737,27

16.257.737,27

90.362.113,02

16.244.550,17

16.275.507,24

90.362.113,02

144.738.757,98

160.983.308,15

153.356.636,96

169.632.144,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207.800.150,89

1.000.000,00

6.670.200,00

2.660.000,00

11.500.000,00

400.000,00

120.058,00

10.510.480,00

7.000.000,00

8.500.000,00

13.927.242,60

2.709.320,00

34.000.000,00

600.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

500.000,00

16.257.737,27

90.362.113,02

16.275.507,24

153.356.636,96

169.632.144,20

203.400.912,17

716.832,00

6.405.153,75

2.403.084,89

11.118.825,82

175.400,00

120.058,00

10.500.717,78

6.992.348,57

7.970.090,63

13.913.665,64

2.416.262,07

33.388.733,65

598.153,00

2.942.582,00

3.296.128,78

477.310,71

16.257.737,27

90.362.113,02

16.244.550,17

144.738.757,98

160.983.308,15
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Извор финансирања за
функ.130:
01 приходи из буџета

482 Порези, обавезне таксе и казне

53

52/1 465 Остале дотације и трансфери

47

413 Накнаде у натури

Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде
запослених
412 Доприноси на терет послодавца

43

42

41

13 вишак прихода из претх.
године
ОПШТИНСКА УПРАВА

01 приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО I
Извор финансирања за раздеo I:
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Незапосленост
451 Савет за запошљавање

62

Укупно функ. 480, глава 2.04

Економски послови-истраживање и развој
423 Услуге по уговоруимплементација стратегије
развоја Општине
Извор финансирања за
функ.480:
01 приходи из буџета

Извор финансирања за
функ.050:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 050, глава 2.03

61/1 423 Услуге по уговору

61

423 Канцеларија за младе

60

Извор финансирања за
функ.070:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 070, глава 2.02

472 Локални акциони план за Роме

5.104.544,96

Социјална помоћ угроженом
становништву
472 Накнаде за помоћ избеглим и
расељеним лицима (ЛАП)

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

7.835.591,20

7.889.691,00

500.000,00

2.670.000,00

2.670.000,00

1.000.000,00

5.165.591,20

5.219.691,00

7.795.237,68

9.613.184,36

756.000,00

3.690.034,28

4.000.684,36

756.000,00

4.105.203,40

5.612.500,00

7.079.591,20

970.882,00

1.000.000,00

7.133.691,00

3.064.382,44

3.508.639,40

3.759.973,24

210.055.197,58

214.717.150,89

59

58

5.354.285,41

5.617.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

7.889.691,00

2.670.000,00

5.219.691,00

756.000,00

7.133.691,00

9.613.184,36

4.000.684,36

5.612.500,00

1.000.000,00

3.508.639,40

5.104.544,96

214.717.150,89

5.617.000,00

1.300.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

7.835.591,20

2.670.000,00

5.165.591,20

756.000,00

7.079.591,20

7.795.237,68

3.690.034,28

4.105.203,40

970.882,00

3.064.382,44

3.759.973,24

210.055.197,58

5.354.285,41

1.300.000,00
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2.04 480

2.03 050

2.02 070

1.300.000,00

1.300.000,00

13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 130, глава 2.01

07 донације од осталих нивоа власти
13. јун 2014. године
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81

80

99.434.350,00

Укупно функ. 912, глава 2.05

3.901.097,00

300.000,00

93.540.039,94

99.434.350,00

Средње образовање
463 Социјална давања
запосленимa(414)
463 Накнаде трош. за запослене (415)

3.481.989,27

3.500.000,00

3.764.074,56

266.640,07

93.540.039,94

116.583,93

200.000,00

472 Накнаде из буџета-бесплатне
ужине
Извор финансирања за
функ.912:
01 приходи из буџета

79

1.883.303,76

2.000.000,00

463 Нематеријална имовина (515)

78

2.999.474,63

5.310.500,00

463 Машине и опрема (512)

77

934.636,09

1.262.000,00

463 Зграде и грађевин. објекти (511)

76

56.940,00

300.000,00

463 Новчане казне и пенали (483)

75

7.472.302,34

7.719.703,00

463 Порези, таксе и казне (482)

74

5.952.620,72

6.891.181,00

463 Материјал (426)

73

769.264,70

1.111.470,00

463 Текуће поправке и одрж. (425)

72

2.650.844,77

463 Специјализоване услуге (424)

71

3.299.883,00

463 Услуге по уговору (423)

70

2.733.099,84

463 Трошкови путовања (422)

69
3.211.545,00

463 Стални трошкови (421)

68

3.276.119,60

3.322.000,00
34.992.512,78

463 Награде запосленима и остали
посебни расходи (416)

67

16.256.063,35

16.289.858,00

745.674,59

1.400.308,44

1.402.167,00
750.000,00

7.818.301,13

7.833.193,00

35.030.850,00

463 Социјална давања запосленима
(414)
463 Накнаде трош. за запослене (415)

65

66

463 Доприноси на терет послодавцаВаспитачи (412)

Основно образовање
463 Плате васпитача (411)

64

63

0,00

0,00

0,00

0,00

3.901.097,00

300.000,00

99.434.350,00

99.434.350,00

3.500.000,00

200.000,00

2.000.000,00

5.310.500,00

1.262.000,00

300.000,00

7.719.703,00

6.891.181,00

1.111.470,00

3.299.883,00

3.211.545,00

35.030.850,00

3.322.000,00

16.289.858,00

750.000,00

1.402.167,00

7.833.193,00

3.764.074,56

266.640,07

93.540.039,94

93.540.039,94

3.481.989,27

116.583,93

1.883.303,76

2.999.474,63

934.636,09

56.940,00

7.472.302,34

5.952.620,72

769.264,70

2.650.844,77

2.733.099,84

34.992.512,78

3.276.119,60

16.256.063,35

745.674,59

1.400.308,44

7.818.301,13
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2.06 920

2.05 912
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13. јун 2014. године

2.07 980

0,00

Извор финансирања за
функ.980:
01 приходи из буџета
07 донације од осталих нивоа
власти
Укупно функ. 980, глава 2.07

472 Накнаде превоза ученика СШ и
студената
472 Накнаде трош. превоза и смештаја
за децу ометену у развоју

Образовање некласификовано
на другом месту
423 Услуге по уговору (интерресорна
комисија)
472 Накнаде превоза ученика ОШ

29.108.445,70
5.058.982,00
34.167.427,70

29.741.018,00
5.058.982,00
34.800.000,00

6.984.410,02

22.416.819,58

22.550.000,00
7.000.000,00

4.552.746,10

213.452,00

4.750.000,00

500.000,00

25.834.828,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

5.058.982,00

29.741.018,00

7.000.000,00

22.550.000,00

4.750.000,00

500.000,00

35.658.650,00

35.658.650,00

34.167.427,70

5.058.982,00

29.108.445,70

6.984.410,02

22.416.819,58

4.552.746,10

213.452,00

25.834.828,49

25.834.828,49

719.072,71

0,00

246.515,79

0,00

0,00

2.370.241,40

3.399.702,45

383.829,42

618.776,19

440.717,81

13.178.034,74

447.223,35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

97

96

95

94

0,00

35.658.650,00

463 Машине и опрема (512)

93

653.000,00

246.515,79

653.000,00

Укупно функ. 920, глава 2.06

463 Зграде и грађевин. објекти (511)

92

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.530.000,00

25.834.828,49

463 Новчане казне и пенали (483)

91

100.000,00

2.370.241,40

2.530.000,00

8.000.000,00

35.658.650,00

463 Накнаде за социјалну заштиту
(472)
463 Порези, таксе и казне (482)

89

3.399.702,45

8.000.000,00

482.996,00

1.000.000,00

463 Материјал (426)

88

383.829,42

482.996,00

1.090.904,00

719.072,71

463 Текуће поправке и одрж. (425)

87

618.776,19

1.090.904,00

795.003,00

1.000.000,00

463 Специјализоване услуге (424)

86

440.717,81

795.003,00

13.705.650,00

1.000.000,00

Извор финансирања за
функ.920:
01 приходи из буџета

463 Услуге по уговору (423)

85

13.178.034,74

13.705.650,00

447.223,35

2.000.000,00

463 Трошкови путовања (422)

84

1.000.000,00

2.000.000,00

463 Стални трошкови (421)

83

90

463 Награде запосленима и остали
посебни расходи (416)

82
13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 571

2.09 820

2.08 830

451 Субвенције – ЈИП "Радио Бап"

99

Извор финансирања за
функ.820:

115 515 Остала основна средства

114 512 Машине и опрема

196.234,32
1.098.113,87
12.100,00
1.016.328,00
423.700,67
42.000,00
3.178.153,20
242.349,00
2.087.985,73

274.300,00
1.252.890,00
137.000,00
1.020.000,00
436.000,00
42.000,00
3.500.000,00
250.750,00
2.099.400,00

60.288,20

100.000,00
1.477.803,15

302.731,00

428.000,00

1.800.000,00

771.967,05

35.006.298,04

35.520.000,00

1.138.000,00

3.557.480,96

4.000.000,00

2.442.180,00

31.448.817,08

31.520.000,00

2.484.000,00

18.357.480,96

18.800.000,00

13.650.783,20

15.720.000,00

15.720.000,00

13.876.783,00

928.817,08

1.000.000,00

230.000,00

50.000,00

21.500,00

238.000,00

50.000,00

21.000,00

200.000,00

1.822,00

10.178,00

0,00

0,00

0,00

31.000,00

6.520,00

42.100,00

145.000,00

7.143,00

141.866,00

23.334,00

44.512,00

159.404,00

29.204,00

11.252,00

58.968,00

0,00

0,00

0,00

2.329.400,00

250.750,00

3.500.000,00

42.000,00

436.000,00

1.070.000,00

158.500,00

1.490.890,00

324.300,00

1.821.000,00

300.000,00

428.000,00

1.138.000,00

2.485.822,00

13.886.961,00

35.520.000,00

4.000.000,00

31.520.000,00

18.800.000,00

15.720.000,00

1.000.000,00

2.118.985,73

242.349,00

3.178.153,20

48.520,00

465.800,67

1.161.328,00

19.243,00

1.239.979,87

219.568,32

1.522.315,15

219.692,20

331.935,00

771.967,05

2.453.432,00

13.709.751,20

35.006.298,04

3.557.480,96

31.448.817,08

18.357.480,96

15.720.000,00

928.817,08

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

113 511 Зграде и грађевински објекти

112 482 Порези, обавезне таксе и казне

111 426 Материјал

110 425 Текуће поправке и одржавање

109 424 Специјализоване услуге

108 423 Услуге по уговору

107 422 Трошкови путовања

106 421 Стални трошкови

105 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

104 415 Накнаде трошкова за запослене

103 414 Социјална давања запосленимa

Народна библиотека „Вељко
Петровић“
101 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
102 412 Доприноси на терет послодaвца

13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 830, глава 2.08

Извор финансирања за
функ.830:
01 приходи из буџета

100 451 Субвенције – ЈП "ТВ Бап"

Информисање
423 Услуге по уговору

98

572 страна - Број 15/2014
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2.10 820

07 донације од осталих нивоа
власти

Извор финансирања за
функ.820:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи

904.175,40
154.254,71
1.006.590,37
2.246.381,60
816.615,19
304.327,84
40.000,00
0,00
664.376,88
16.294.984,77
0,00
0,00

156.000,00
1.010.000,00
2.260.000,00
3.820.000,00
310.000,00
40.000,00
5.000,00
670.000,00
16.652.000,00
0,00
0,00

31.900,44

38.000,00
958.000,00

127.342,68

139.000,00

97.200,00

98.000,00

27.002.717,39

28.839.123,00

1.503.328,27

1.000.000,00

1.000.000,00

1.540.000,00

79.400,00

79.400,00

8.398.491,39

0,00

0,00

8.608.000,00

25.923.317,39

27.759.723,00

0,00

2.069.000,00

0,00

15.000,00

80.000,00

50.000,00

550.000,00

250.000,00

220.000,00

316.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

83.000,00

465.000,00

822.500,00

0,00

0,00

822.500,00

0,00

33.000,00

1.608.659,72

0,00

42.822,00

167.761,16

236.451,82

414.666,36

70.101,60

91.997,80

346.628,08

41.180,91

230.049,99

700.303,00

0,00

71.340,00

628.963,00

0,00

0,00

2.069.000,00

16.652.000,00

670.000,00

5.000,00

55.000,00

390.000,00

3.870.000,00

2.810.000,00

1.260.000,00

376.000,00

1.274.000,00

48.000,00

149.000,00

20.000,00

98.000,00

1.623.000,00

9.073.000,00

29.661.623,00

1.000.000,00

79.400,00

822.500,00

27.759.723,00

33.000,00

1.608.659,72

16.294.984,77

664.376,88

0,00

82.822,00

472.089,00

1.053.067,01

2.661.047,96

1.076.691,97

246.252,51

1.250.803,48

31.900,44

127.342,68

0,00

97.200,00

1.544.509,18

8.628.541,38

27.703.020,39

1.000.000,00

150.740,00

628.963,00

25.923.317,39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

130 512 Машине и опрема

129 511 Зграде и грађевински објекти

128 482 Порези, обавезне таксе и казне

127 426 Материјал

126 425 Текуће поправке и одржавање

125 424 Специјализоване услуге

124 423 Услуге по уговору

123 422 Трошкови путовања

122 421 Стални трошкови

121 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

120 415 Накнаде трошкова за запослене

119 414 Социјална давања запосленима

118 413 Накнаде у натури

116 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
117 412 Доприноси на терет послодавца

Установа Културни центар

07 донације од осталих нивоа
власти
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 820, глава 2.09

04 сопствени приходи

01 приходи из буџета
13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 573

146 414 Социјална давања запосленима

ЈП СРЦ Тиквара
144 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
145 412 Доприноси на терет послодавца

07 донације од осталих нивоа
власти
Укупно функ. 473, глава 2.11

Извор финансирања за
функ.473:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи

142 511 Зграде и грађевински објекти
(пројектно планирање)
143 512 Машине и опрема

141 482 Порези, обавезне таксе и казне

140 426 Материјал

139 425 Текуће поправке и одржавање

138 424 Специјализоване услуге

137 423 Услуге по уговору

136 422 Трошкови путовања

135 421 Стални трошкови

134 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

133 414 Социјална давања запосленима

Туристичка организација
Општине
131 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
132 412 Доприноси на терет послодавца
645.248,00

645.248,00

0,00
93.240,00
69.490,00
11.303.862,65
0,00
0,00
11.303.862,65

10.000,00
96.000,00
80.000,00
11.382.682,00
0,00
0,00
11.382.682,00

50.000,00

247.346,15

248.000,00

150.000,00

8.800,00

9.100,00

2.872.986,85

3.222.748,94

3.232.780,00

2.939.000,00

2.366.633,71

2.368.000,00

16.043.905,79

551.566,00

553.320,00

16.418.800,00

494.308,85

532.000,00

3.500,00

3.604.481,00

16.294.984,77

19.652.000,00

3.604.734,00

0,00

3.000.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

600.000,00

180.000,00

20.000,00

2.069.000,00

0,00

286.785,00

288.547,10

1.611.995,05

1.061.563,70

1.028.451,10

33.112,60

0,00

560,00

9.765,70

751.186,03

288.765,09

1.042,75

6.666,13

3.578,00

1.641.659,72

0,00

150.000,00

2.939.000,00

16.418.800,00

12.182.682,00

0,00

800.000,00

11.382.682,00

80.000,00

96.000,00

10.000,00

248.000,00

9.100,00

3.832.780,00

2.548.000,00

553.320,00

336.785,00

3.161.533,95

17.655.900,84

12.365.426,35

1.028.451,10

33.112,60

11.303.862,65

69.490,00

93.240,00

560,00

257.111,85

8.800,00

3.973.934,97

2.655.398,80

552.608,75

500.974,98

0,00

0,00
552.000,00

0,00

648.826,00

3.604.481,00

17.936.644,49

0,00

3.500,00

645.248,00

3.604.734,00

21.721.000,00

3.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

2.12 810

2.11 473

13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 820, глава 2.10
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13. јун 2014. године

32.235.000,00

Укупно функ. 810, глава 2.13

586.668,00

1.000.000,00

31.771.656,89

31.771.656,89

31.184.988,89

31.235.000,00

32.235.000,00

41.148.509,08

47.322.200,00

2.993.037,60

3.000.000,00

3.677.258,04

910.104,35

3.600.000,00

6.000.000,00

4.374,19

250.000,00

120.000,00

2.305.455,29

2.650.000,00

120.000,00

3.387.862,80

3.450.000,00

1.286.372,64

2.371.784,43

3.614.400,00

2.170.000,00

1.262.489,52

1.755.000,00

36.064.878,40

99.777,44

300.000,00

39.032.200,00

7.860.800,82

612.738,00

615.000,00
8.180.000,00

373.192,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.346.114,78

0,00

2.422.315,15

1.923.799,63

32.235.000,00

32.235.000,00

1.000.000,00

31.235.000,00

47.322.200,00

6.000.000,00

120.000,00

2.170.000,00

39.032.200,00

0,00

719.704,13
0,00

3.000.000,00

3.600.000,00

250.000,00

2.650.000,00

3.450.000,00

3.614.400,00

1.755.000,00

300.000,00

8.180.000,00

615.000,00

400.000,00

100.000,00

139.808,79

293.916,01

16.000,00

640.681,66

209.988,64

0,00

29.688,40

9.000,00

31.771.656,89

31.771.656,89

586.668,00

31.184.988,89

45.494.623,86

3.677.258,04

2.542.315,15

3.210.172,27

36.064.878,40

719.704,13

3.093.037,60

910.104,35

144.182,98

2.599.371,30

3.403.862,80

3.012.466,09

1.472.478,16

99.777,44

7.890.489,22

612.738,00

382.192,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Извор финансирања за
функ.810:
01 приходи из буџета

07 донације од осталих нивоа
власти
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 810, глава 2.12
Физичка култура - услуге
2.13 810
спорта
158 481 Дотације спортским
организацијама
159 421 Осигурање спортиста

Извор финансирања за
функ.810:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи

523 Залихе робе за даљу продају

157 512 Машине и опрема

156 511 Зграде и грађевински објекти

155 482 Порези, обавезне таксе и казне

154 426 Материјал

153 425 Текуће поправке и одржавање

152 424 Специјализоване услуге

151 423 Услуге по уговору

150 422 Трошкови путовања

149 421 Стални трошкови

148 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

147 415 Накнаде трошкова за запослене
13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 575

Извор финансирања за
функ.911:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи

175 512 Машине и опрема

174 511 Зграде и грађевински објекти

173 482 Порези, обавезне таксе и казне

171 431 Амортизација некретнина и
опреме
172 472 Накнаде за соц. заштиту из буџета

170 426 Материјал

169 425 Текуће поправке и одржавање

168 424 Специјализоване услуге

167 423 Услуге по уговору

166 422 Трошкови путовања

164 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи
165 421 Стални трошкови

163 415 Накнаде трошкова за запослене

162 414 Социјална давања запослен.

Предшколска установа
„Младост“
160 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
161 412 Доприноси на терет послодавца

178 426 Материјал

38.724.218,00
6.931.635,00
555.155,00
608.305,57
327.644,00
9.422.991,99
100.000,00
651.505,08
398.101,50
1.825.005,54
7.935.957,70
2.500.000,00
36.719,08
1.384.249,92
1.838.059,89
73.239.548,27
0,00
0,00
73.239.548,27
106.929,00
60.469,52
93.140,47

38.724.218,00
6.931.635,00
555.155,00
608.960,00
650.000,00
9.426.207,00
100.000,00
748.945,00
425.824,00
1.844.690,00
8.000.000,00
2.500.000,00
61.205,00
1.420.000,00
1.840.000,00
73.836.839,00
0,00
0,00
73.836.839,00
130.000,00
70.000,00
100.000,00

35.664.959,00

12.486.000,00

23.178.959,00

0,00

30.101.707,83

9.023.864,68

21.077.843,15

0,00

9.642,24

42.375,79

534.572,17

352.601,00
100.000,00

2.044.677,21

31.380,22

607.770,66

1.378.974,00

206.471,11

10.280,43

3.085.744,48

3.369.681,00

18.780.138,52

2.450.000,00

1.719.000,00

1.300.000,00

1.700.000,00

2.500.000,00

100.000,00

3.862.901,00

21.580.457,00

100.000,00

70.000,00

130.000,00

109.501.798,00

12.486.000,00

23.178.959,00

73.836.839,00

1.840.000,00

1.420.000,00

161.205,00

2.500.000,00

352.601,00

10.450.000,00

3.563.690,00

1.725.824,00

2.448.945,00

2.600.000,00

9.526.207,00

650.000,00

608.960,00

555.155,00

10.794.536,00

60.304.675,00

93.140,47

60.469,52

106.929,00

103.341.256,10

9.023.864,68

21.077.843,15

73.239.548,27

1.847.702,13

1.384.249,92

79.094,87

2.500.000,00

534.572,17

9.980.634,91

1.856.385,76

398.101,50

1.259.275,74

1.478.974,00

9.629.463,10

327.644,00

618.586,00

3.640.899,48

10.301.316,00

57.504.356,52
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177 423 Услуге по уговору

07 донације од осталих нивоа
власти
Укупно функ. 911, глава 2.14
Општинско јавно
2.15 111
правобранилаштво
176 422 Трошкови путовања

2.14 911

576 страна - Број 15/2014
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2.16 620

52.238.924,17
55.906.569,72

53.859.308,12
65.313.000,00

18.475.151,63

65.313.000,00

53.859.308,12

19.339.340,00

24.050.000,00

19.339.340,00

600.000,00

24.047.409,25

250.443,50

600.000,00

320.000,00

24.050.000,00

318.316,00

320.000,00

2.300.000,00

1.100.000,00

2.009.906,10

2.300.000,00

600.000,00

1.027.954,00

600.000,00

600.000,00

300.000,00

1.100.000,00

185.687,62

300.000,00

2.300.000,00

600.000,00

3.600.000,00

1.600.000,00

300.000,00

1.400.000,00

4.853.000,00

27.110.000,00

300.000,00

300.000,00

600.000,00

2.203.680,60

2.300.000,00

0,00

0,00

600.000,00

506.623,33

1.477.782,78

1.600.000,00

600.000,00

236.731,55

300.000,00

3.379.938,44

1.163.945,66

1.400.000,00

3.600.000,00

4.849.480,00

4.853.000,00

0,00

0,00

55.906.569,72

52.238.924,17

18.475.151,63

24.047.409,25

1.027.954,00

0,00

250.443,50

318.316,00

2.009.906,10

600.000,00

185.687,62

2.203.680,60

506.623,33

3.379.938,44

1.477.782,78

236.731,55

1.163.945,66

4.849.480,00

27.100.033,00

260.538,99

260.538,99
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195 424 Специјализоване услуге –
одржавање путне привреде
196 511 Капитално одржавање путне
привреде

193 421 Јавна расвета-град и насељена
места
194 424 Специјализоване услуге –комунална потрошња

192 512 Машине и опрема

191/1 511 Зграде и грађевински објекти

191 482 Порези, обавезне таксе и казне

190 465 Остали дотације и трансфери

189 426 Материјал

188 425 Текуће поправке и одржавање

187 424 Специјализоване услуге

186 423 Услуге по уговору

185 422 Трошкови путовања

184 421 Стални трошкови

183 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

182 415 Накнаде трошкова за запослене

181 414 Социјална давања запосленима

27.100.033,00

260.538,99

260.538,99

27.110.000,00

300.000,00

Укупно функ. 111, глава 2.15

ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“
179 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
180 412 Доприноси на терет послодавца

300.000,00

Извор финансирања за
функ.111:
01 приходи из буџета
13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 577

2.18 160

2.17 620

206 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

205 415 Накнаде трошкова за запослене

5.781.146,88
30.225.580,94
222.981.953,61

8.432.793,12
43.000.000,00
257.256.648,12

1.693.409,59
171.708,00
129.312,00
47.395,99

638.928,00
140.000,00
105.000,00

166.185.459,33

166.444.500,00

1.756.592,00

33.889.841,30

34.015.000,00

9.449.521,97

132.295.618,03

132.429.500,00

9.992.734,00

60.118.867,31

21.992.288,87

22.000.000,00
60.200.950,00

33.888.303,94

34.015.000,00

50.185.999,21

1.983.403,71

3.000.000,00

50.228.550,00

184.991.822,08

27.003.376,26

202.823.855,00

47.112.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.600,00

9.139,00

250.623,34

2.643.179,01

10.685.624,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

140.000,00

638.928,00

1.756.592,00

9.992.734,00

166.444.500,00

34.015.000,00

132.429.500,00

60.200.950,00

22.000.000,00

34.015.000,00

50.228.550,00

257.256.648,12

43.000.000,00

8.432.793,12

3.000.000,00

202.823.855,00

47.112.000,00

119.995,99

138.451,00

422.331,34

4.336.588,60

20.135.146,51

166.185.459,33

33.889.841,30

132.295.618,03

60.118.867,31

21.992.288,87

33.888.303,94

50.185.999,21

222.981.953,61

30.225.580,94

5.781.146,88

1.983.403,71

184.991.822,08

27.003.376,26
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204 414 Социјална давања запослен.

Месне заједнице
202 411 Плате, додаци и накнаде
запослених
203 412 Доприноси на терет послодавца

201 451 ЈКП“Комуналпројект“капиталне
субвенције на територији
општине
Извор финансирања за
функ.620:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 620, глава 2.17

200 451 Капиталне субвенције комунална
потрошња-села

199 451 М.З.-капиталне субвенције

Развој заједнице
198 424 Услуге одржавања природних
површина-ЈКП„Комуналпројект“

13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 620, глава 2.16

07 донације од ост. нив.власти

Извор финансирања за
функ.620:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи

197 511 Развој града (урбанизам и уређење земљишта)
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07 донације од осталих нивоа
власти
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 160, глава 2.18
Пољопривреда - Програм
2.19 421
заштите , уређ. и коришћења
пољ. земљишта
219 423 Услуге по уговору

Извор финансирања за
функ.160:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи

514 Култивисана имовина

218 512 Машине и опрема

217 511 Зграде и грађевински објекти

216 483 Новчане казне и пенали

215 482 Порези, обавезне таксе и казне

214 481 Дотације невладиним организац.

213 472 Накнаде за соц. заштиту из буџета

451 Субввенције јавним нефинанс.
предузећима и организацијама
463 Трансфери осталим нивоима
власти
465 Остале дотације и трансфери

444 Пратећи трошкови задуживања

212 426 Материјал

211 425 Текуће поправке и одржавање

210 424 Специјализоване услуге

209 423 Услуге по уговору

208 422 Трошкови путовања

207 421 Стални трошкови

0,00
622.000,00
2.918.054,93
75.785.986,16

7.970.495,90

622.000,00
2.998.054,94
85.017.494,69

18.525.000,00

4.060.093,03

4.211.861,00

0,00

28.618.457,29

29.501.476,00

72.245.931,23

729.119,82

770.000,00

81.397.439,75

16.640,01

2.568.763,59

3.102.201,00

170.000,00

7.400.197,45

8.356.057,79

1.316.647,45

1.971.528,83

3.397.328,86

1.850.000,00

3.656.542,46

4.264.733,00

267.570,00

280.223,00

525.590,00

490.000,00

13.408.855,68

15.744.993,04

64.654.000,00

0,00

0,00
0,00

668.370,00
219.490,00

73.021.872,49

0,00

9.647.847,57

63.374.024,92

18.525.000,00

149.671.494,69

2.998.054,94

65.276.000,00

0,00

81.397.439,75

0,00

65.000,00
0,00

4.211.861,00

94.155.476,00

770.000,00

170.000,00

1.850.000,00

1.719.687,34

11.711.364,88

649.852,77

440.812,23

1.623.282,07

7.970.495,90

148.807.858,65

2.918.054,93

10.269.847,57

63.374.024,92

72.245.931,23

65.000,00

5.779.780,37

40.329.822,17

1.378.972,59

457.452,24

2.939.929,52

287.570,00

219.490,00

668.370,00

30.449,80

29.549,99

6.609.834,78

13.397.847,78

4.799.944,64

10.575.335,10

1.029.565,05

35.056.431,18
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64.654.000,00

0,00

0,00

64.654.000,00

0,00

30.449,80

490.000,00

0,00

29.549,99

20.000,00

3.102.201,00

8.356.057,79

3.397.328,86

4.264.733,00

525.590,00

15.744.993,04

4.041.071,19

5.997.650,33

2.828.415,81

6.918.792,64

749.342,05

21.647.575,50

13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 579

2.21 411

2.20 421

01 приходи из буџета

Извор финансирања за функ.411:

232 621 Набавка домаће финанс. имовине

200.000,00
3.500.000,00

200.000,00
3.500.000,00

3.925.386,27

195.780,00

300.000,00

4.300.000,00

29.606,27

300.000,00

10.460.922,07

0,00

0,00
12.000.000,00

10.460.922,07

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.960.000,00

341,00

38.077.074,34

38.077.074,34

0,00

37.827.681,27

9.000.000,00

8.506,62

4.626,16

0,00

0,00

0,00

0,00

236.260,29
9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

115.000,00

800.000,00

2.000.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00

70.365.216,07

105.883.146,07
145.922,07

15.372.000,00

19.799.146,07

150.000,00

0,00

16.084.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00
54.993.216,07

196.314,00

500.000,00

70.000.000,00

39.198.406,17

63.858.146,07

4.300.000,00

3.500.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

9.000.000,00

50.000,00

400.000,00

2.000.000,00

400.000,00

150.000,00

105.883.146,07

19.799.146,07

16.084.000,00

70.000.000,00

23.000.000,00

500.000,00

63.858.146,07

3.925.386,27

7.460.000,00

200.000,00

195.780,00

29.947,27

48.537.996,41

38.077.074,34

10.460.922,07

46.827.681,27

236.260,29

115.000,00

800.000,00

408.506,62

150.548,23

70.365.216,07

15.372.000,00

0,00

54.993.216,07

23.000.000,00

196.314,00

39.198.406,17
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231 481 Дотације невладиним организац.

230 423 Услуге по уговору

Фонд за развој предузетништва
229 421 Стални трошкови

Укупно функ. 421, глава 2.20

04 сопствени приходи

01 приходи из буџета

Извор финансирања за функ.421:

228 621 Набавка домаће финанс. имовине

227 482 Порези, обавезне таксе и казне

226 481 Дотације невладиним организац.

225 451 Субвенције јавним
нефинансијским организацијама

224 423 Услуге по уговору

Фонд за развој пољопривреде
223 421 Стални трошкови

07 донације од осталих нивоа
власти
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 421, глава 2.19

01 приходи из буџета

Извор финансирања за функ.421:

222 424 Комасација Деспотово

221 512 Машине и опрема

220 424 Специјализоване услуге

580 страна - Број 15/2014
13. јун 2014. године

2.23 360

2.22 620

1.391.327,66
7.843.607,51

4.500.000,00
7.843.607,51

УКУПНИ

РАСХОДИ

5.000.000,00

1.590.083,18

12.961.528,88
105.335.946,70
7.843.607,51

31.697.175,12
135.599.885,37
7.843.607,51

0,00

0,00

77.140.000,00

0,00

0,00

22.226.818,50

7.843.607,51

135.599.885,37

108.837.175,12

32.040.459,00

7.843.607,51

105.335.946,70

35.188.347,38

133.953.594,71

0,00 1.165.337.198,64 1.089.714.091,38
26.870.459,00 130.683.818,36

0,00

1.515.280.010,84 1.380.108.258,97 104.010.459,00 152.910.636,86 1.619.290.469,84 1.533.018.895,83

3.269.776,35

5.170.000,00

1.165.337.198,64 1.089.714.091,38

1.345.647.866,64 1.219.124.950,82 104.010.459,00 152.910.636,86 1.449.658.325,64 1.372.035.587,68

0,00

1.590.083,18

0,00

758.481,60

738.912,18
92.689,40

52.073.505,46

7.843.607,51

1.391.327,66

42.838.570,29

52.073.505,46

7.885.727,27

3.960.341,00
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04 сопствени приходи
07 донације од осталих нивоа
власти
13 вишак прихода из претх.
године
14 приходи од приватизације

УКУПНО РАЗДЕО II
Извор финансирања за раздео
II:
01 приходи из буџета

0,00

1.590.083,18

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

2.850.000,00

1.590.083,18

758.481,60

1.900.000,00
100.000,00

57.545.207,51

7.843.607,51

4.500.000,00

45.201.600,00

57.545.207,51

4.300.000,00

0,00

5.000.000,00

512 Машине и опрема
Извор финансирања за
функ.360:
13 вишак прихода из претх.
године
Укупно функ. 360, глава 2.23

236

0,00

0,00

0,00

0,00

3.960.341,00

3.960.341,00

150.000,00

2.850.000,00

426 Материјал

235

738.912,18
92.689,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

1.900.000,00
100.000,00

52.073.505,46

42.838.570,29

45.201.600,00

57.545.207,51

52.073.505,46

3.925.386,27

0,00

57.545.207,51

4.300.000,00

0,00

423 Услуге по уговору
234/1 425 Текуће поправке и одржавање

234

Штаб за ванредне ситуације

Укупно функ. 620, глава 2.22

Средства за инвестиције
233 511 Зграде и грађевински објектина територији Општине Бачка
Паланка
Извор финансирања за
функ.620:
01 приходи из буџета
13 вишак прихода из претх.
године
14 приходи од приватизације

Укупно функ. 411, глава 2.21

04 сопствени приходи
13. јун 2014. године
Број 15/2014 - страна 581

582 страна - Број 15/2014
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13. јун 2014. године

Члан 15.
Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2013.
годину, исказују се у следећем прегледу:
Ек. ред.
Клас. Број
1

2

Опис

План за 2013.

Извршење
I-XII 2013.

%

3

4

5

6
(5x100:4)

А. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
463

Капитални трансфери другим нивоима власти
1.

ОШ "Бранко Ћопић" Младеново Реконструкција зграде забавишта
Година почетка финансирања пројекта: 2012.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

2.

1.000.000

0,00

0

2.800.000

2.799.999,63

100

1.200.000

0,00

0

350.000

350.000,00

100

ОШ "Браћа Новаков" Силбаш - Реконструкције
електроинсталација у школи у Силбашу и Деспотову
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 2.800.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

3.

ОШ "Алекса Шантић" Гајдобра - Громобранска
инсталација
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Б.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511

Зграде и грађевински објекти
1.

МЗ Товаришево - Пројекат бунара
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 350.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

2.

МЗ Карађорђево - Санација крова објекта на
фудбалском игралишту
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.

13. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 15/2014 - страна 583

Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

500.000

500.000,00

100

1.000.000

0,00

0

-из текућих прихода буџета

6.000.000

5.995.734,00

100

-донације од других нивоа власти

4.000.000

4.892.650,00

122

-из текућих прихода буџета

1.500.000

1.500.000,00

100

-донације од других нивоа власти

6.100.000

0,00

0

1.000.000

1.000.000,00

100

3.000.000

2.990.398,96

100

10.000.000

0,00

0

160.000

160.000,00

100

1.000.000

0,00

0

-донације од других нивоа власти
3.

МЗ Челарево - Бунар за водоснабдевање
Година почетка финансирања пројекта: 2012.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 13.000.000,00
Извори финансирања:

4.

МЗ Нештин - "Савића кућа"-музеј на отвореном
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2014.
Укупна вредност пројекта: 11.800.000,00
Извори финансирања:

5.

МЗ Параге - Изградња парка са дечијим
игралиштем
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2014.
Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

6.

МЗ Деспотово - Атмосферска канализација
Година почетка финансирања пројекта: 2011.
Година завршетка финансирања пројекта: 2016.
Укупна вредност пројекта: 72.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
-донације од других нивоа власти

7.

МЗ Силбаш - Реконструкција зелене пијаце
Година почетка финансирања пројекта: 2009.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
-донације од других нивоа власти

8.

МЗ Гајдобра - Опремање спортске хале
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
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Година завршетка финансирања пројекта: 2014.
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
9.

3.000.000

2.160.000,00

72

1.600.000

1.600.000,00

100

-из текућих прихода буџета

2.000.000

1.913.442,84

96

-донације од других нивоа власти

4.000.000

0,00

0

3.500.000

3.446.520,00

98

1.000.000

1.000.000,00

100

19.000.000

7.128.192,07

38

-из текућих прихода буџета

3.000.000

3.000.000,00

100

-донације од других нивоа власти

4.000.000

0,00

0

МЗ Гајдобра - Изградња паркинга
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

10.

МЗ Дунав - Санација атмосферске канализације у
ул. 20. октобра кат.парц.бр. 7391 КО Бачка Паланка
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2014.
Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00
Извори финансирања:

11. МЗ Нова Гајдобра - Ограђивање месног гробља
Година почетка финансирања пројекта: 2012.
Година завршетка финансирања пројекта: 2015.
Укупна вредност пројекта: 3.700.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
12. МЗ Обровац - Индустријска зона
Година почетка финансирања пројекта: 2008.
Година завршетка финансирања пројекта: 2014.
Укупна вредност пројекта: 69.072.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
-донације од других нивоа власти
13.

МЗ Обровац - Изградња канализације-потисни вод
до пречистача
Година почетка финансирања пројекта: 2012.
Година завршетка финансирања пројекта: 2017.
Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00
Извори финансирања:

14.

Народна библиотека "Вељко Петровић"
-адаптација дворишта и подрума
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
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Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
15.

3.000.000

2.914.153,20

97

1.200.000

857.368,08

71

32.000.000 29.731.695,11

93

100.000.000 49.700.661,39

50

ПУ "Младост" Бачка Паланка - гасна
подстаница Багремара
Година почетка финансирања пројекта: 2013.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

16.

Изградња базенског и спа комплекса у Бачкој
Паланци
Година почетка финансирања пројекта: 2011.
Година завршетка финансирања пројекта: 2015.
Укупна вредност пројекта: 800.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
-донације од других нивоа власти

17.

Зграде и грађевински објекти - реконструкција
вртића "Бамби"
Година почетка финансирања пројекта: 2012.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

18.

7.500.000

7.546.178,60

101

2.500.000

2.499.634,34

100

3.000.000

2.970.000,00

99

Зграде и грађевински објекти - амбуланта "Стари
град"
Година почетка финансирања пројекта: 2011.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 6.600.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета

19.

Зграде и грађевински објекти - аутобуска
стајалишта
Година почетка финансирања пројекта: 2012.
Година завршетка финансирања пројекта: 2013.
Укупна вредност пројекта: 6.771.600,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Завршни рачун буџета Општине Бачка Паланка садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. год. (Образац 2),
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013. године (Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. год. (Образац 4),
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. год. (Образац 5)
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о примљеним текућим и капиталним трансферима од других нивоа
власти,
8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за 2013.
годину
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1 до 9 овог
става биће достављени накнадно Скупштини Општине јер је у току ревизија
Завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка коју врши Државна ревизорска институција.
Члан 17.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину је
саставни део ове Одлуке.
Члан 18.
Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2013. годину доставити Министарству финансија - Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2014. године.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
листу Oпштине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-400-5/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01.2013. - 31.12.2013. ГОДИНЕ
У поступку израде завршног рачуна буџета врши се консолидација података у
складу са прописима којима је уређен буџетски систем и буџетско рачуноводство: Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ број 125/03 и 12/06), Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава ООСО („Сл.гласник РС“ број 51/07 и 14/08-исправка),
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану („Сл.гласник РС“
број 103/11, 10/12, 18/12 и 120/13) и Одлука о буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 39/2012 и 28/2013).
Одлука о буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину донета је на 7. седници
Скупштине Општине Бачка Паланка одржаној 18. децембра 2012. године. Одлука је објављена у Службеном листу Општине Бачка Паланка број 39/2012. Скупштина Општине
Бачка Паланка је у току године усвојила једну Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину, на 14. седници одржаној 26. августа 2013.
године („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 28/2013). Председник Општине
Бачка Паланка у току године донео је четири Решења о промени апропријација. Таквим
одлукама планирани обим средстава за 2013. годину износиo je 1.515.280.010,84 динара.
У складу са тако планираним приходима билансирани су и расходи по корисницима.
Општи део Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2013.
годину обухвата збир завршних рачуна свих директних и индиректних корисника буџета Општине Бачка Паланка тј. укупан збир евидентираних промена на свим рачунима и
подрачунима директних и индиректних корисника отворених код Управе за трезор.
Посебан део Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2013.
годину обухвата расходе и издатке директних и индиректних корисника буџета Општине по функционалној, економској и организационој класификацији; извештаје о одступањима; примљеним трансферима и донацијама; коришћењу средстава текуће и сталне
буџетске резерве и датим гаранцијама у току фискалне године.
Укупно остварени приходи и примања буџета за период јануар – децембар 2013.
године износе 1.405.442.932,69 динара. У односу на планирани обим средстава приходи
су остварени са 92,76 %.
Структуру прихода и примања буџета у 2013. години по економској класификацији чине:
Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је у износу од
712.519.349,14 динара или 98,51 % у односу на план. Порез на зараде, као најзначајнији
приход остварен је у износу од 606.503.379,15 динара. Средства самодоприноса остварена
су у износу од 11.583.903,44 динара што је 105,31 % у односу на план.
Порез на имовину остварен је у износу од 107.999.882,78 динара или 103,05 % у
односу на план.
Порези на добра и услуге остварени су у износу од 71.654.118,85 динара тј. 239,49%
у односу на план.
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Други порези тј. комунална такса за истицање фирме остварена је у износу од
7.105.573,44 динара тј. 177,64 % у односу на план.
Донације од међународних организација остварене су у износу од 1.272.126,60
динара.
Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 281.734.654,23 динара,
што је 107,86 % у односу на план. Ненаменски трансфери од Покрајине који су утврђени за
2013. годину у износу од 236.998.018 динара, остварени су у износу од 236.998.020 динара.
Текући наменски трансфери од Покрајине остварени су у износу од 24.017.611 динара, што
је 144,27 % у односу на план. Капитални наменски трансфери од Покрајине остварени су у
износу од 20.719.023,23 динара, што је 273,96 % у односу на план.
Приходи од имовине остварени су у износу од 167.897.988,11 динарa са стопом
108,70 %.
Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 31.180.542,63 динара са стопом 73,72 % . Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен
је у износу од 22.980.332,48 динара.
Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 7.924.016,88 динара, са стопом 105,66 %.
Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 6.650.506,73 динара,
са стопом 81,41 %.
Примања од продаје домаће финансијске имовине у извештајном периоду
остварена су у износу од 7.503.838,03 динара, што је 75,04 % у односу на план.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне
године остварене су у износу од 2.000.000 динара.
Текући приходи и примања индиректних корисника буџета остварени су у износу
од 129.555.993,10 динара.
Расходи буџета у току 2013. године реализовани су у складу са остварењем прихода буџета и то према приоритетима. Законом дате обавезе и овлашћења Општине имале
су основни приоритет и испоштоване су, што је као резултат имало несметано функционисање свих индиректних корисника буџета. Наменски трансфери утрошени су према
својој намени која је дефинисана у решењима и уговорима.
У расходном делу извршен је распоред прихода буџета у износу од 1.380.108.258,97
динара, што у односу на планирани обим средстава износи 91,07%. Реализација расхода
у посебном делу Одлуке о буџету за 2013. годину одвијала се кроз два раздела:
I Скупштина општине, Председник и Oпштинско веће,
II Општинска управа.
Скупштина општине, Председник и Општинско веће је евидентирана у разделу I
са следећим главама:
1.01 Извршни и законодавни органи – у оквиру ове главе финансирани су
расходи за рад Скупштине Општине, Председника и општинског већа у укупном
износу од 45.724.581,85 динара, што чини 98,09 % у односу на план. Са позиција 1 и
2 финансиране су зараде Председника Општине, помоћника Председника Општине,
заменика Председника Општине, Председника Скупштине, секретара Скупштине и
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Општинског јавног правобраниоца, Начелника Општинске управе и чланова Општинског
Већа на сталном раду. Позиција 7 - посланички додатак обухвата накнаде одборницима
Скупштине Општине, накнаду заменика Председника Скупштине, накнаде члановима
радних тела Скупштине Општине, као и накнаде члановима комисија. У расходима
Скупштине Општине на позицији 6 евидентирају се трошкови путовања у земљи
и у иностранству за лица која се финансирају у оквиру ове главе. Позиција услуге по
уговору обухвата трошкове репрезентације настале у представљању Општине кроз
манифестације и пријеме делегација, док трошкови материјала обухватају набавку
хране и пића за Скупштину. У оквиру ове главе финансирају се стални трошкови као
и трошкови пријема Вуковаца са позиције 9. Са позиције 10 - специјализоване услуге финансирају се трошкови мртвозорства Д.З. „Др Младен Стојановић“.
1.02 Средства резерве – у оквиру ове главе планирана су средства за текућу
и сталну буџетску резерву. Средства резерви трошена су по решењима Председника
Општине.
1.03 Остали расходи износе 53.763.319,23 динара, што је у односу на планирани
обим средстава 98,96 %. Дому здравља „Др Младен Стојановић“ пренета су средства за
кречење просторија, опремање апотеке, набавку санитетског возила и апарата за радиологију. Са ове позиције издвојена су средства за ангажовање лекара специјалиста у Дому
здравља. Остала друштва и oрганизације, као и традиционалне манифестације финансиране су по решењима Одељења за друштвене делатности, уз сагласност Председника
Општине.
1.04 Социјална заштита обухвата расходе за област социјалне заштите за коју је
издвојено 36.735.618,97 динара што је 94,08% од планираног обима средстава. Средства
су путем Центра за социјални рад усмерена за тренутне социјалне помоћи физичким лицима. Извршени су и издаци за део материјалних расхода Центру за социјални рад, као
и зараде за осам запослених радника. У оквиру планираног обима средства су пренета
Геронтолошком центру. У оквиру ове главе финансиране су стипендије најбољим ученицима и студентима Општине. У оквиру ове главе финансиране су накнаде за свако рођено дете у износу од 12.000 динара по кориснику и поклон пакети у вредности од 3.000
динара у апотеци Дома здравља, а у циљу развоја популационе политике и подстицања
наталитета.
1.05 Изборна комисија – у оквиру ове главе финансиран је рад политичких странака по Закону о финансирању политичких странака. Укупно извршење износи 1.723.131,49
динара, што је 78,32 % у односу на план.
1.06 Буџетски фонд за заштиту животне средине – Распоред и коришћење
средстава вршени су у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине. У оквиру ове главе обезбеђена су средства за орезивање
платана у граду, издвојена су средства за сузбијање крпеља, као и за картирање и
кошење амброзије, такође су издвојена средства за куповину садница и ускладиштење и
депоновање смећа. У оквиру ове главе издвојена су средства за уређење зелених површина
по месним заједницама у општини, обезбеђена су средства за набавку посуда за одлагање
отпада на територији града и у основним школама. Укупно извршени расходи у овој
глави износе 14.529.627,96 динара, што је 80,57 % у односу на план.
1.07 Општински ватрогасни савез Бачка Паланка – у оквиру ове главе
планирана су средства у износу од 2.000.000 динара која су у целости и извршена на име

590 страна - Број 15/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

13. јун 2014. године

редовних активности ватрогасних домова. На позицију 38 из средстава текуће буџетске
резерве усмерена су средства у износу од 1.500.000 динара.
1.08 Безбедност саобраћаја – у оквиру ове главе планирана су средства у износу
од 5.676.940,26 динара, од чега је 2.176.940,26 опредељено по завршном рачуну. Средства
су пренета на основу програма донетог од стране Комисије за саобраћај у укупном износу
5.007.028,65 динара од којих је финансирана набавка фотокопир апарата, рачунарске,
фотографске и опреме за контролу безбедности саобраћаја за Полицијску станицу
Бачка Паланка, као и опрема за видео надзор и опрема за противпровални систем. У
оквиру ове главе обезбеђена су средстава за набавку електронских буквара за најмлађе
учеснике у саобраћају, као и организација такмичења „Недеља мобилности у саобраћају“.
Постављени су бројачи саобраћаја на саобраћајницама и општинским путевима, као и
двострани катадиоптери.
Средства планирана у расходном делу по корисницима у разделу I у оквиру
директног корисника Скупштина општине, Председник и Општинско веће извршена су
у износу од 160.983.308,15 динара, што је у односу на планирани обим средстава 94,90 %.
У разделу II директни корисник је Општинска управа у оквиру које се поред
органа управе налазе сви индиректни корисници буџетских средстава.
2.01 Општинска управа обухвата расходе настале функционисањем Општинске
управе. У извештајном периоду за наведене расходе утрошено је 210.055.197,58 динара,
што је у односу на планирани обим средстава 97,82%. Средства су према плану
распоређена за зараде и накнаде запослених радника, отпремнине и помоћи, стручно
усавршавање и коришћење стручне литературе. Поред трошкова за запослене у оквиру
управе распоређена су средства за материјалне трошкове који обухватају трошкове
зграде Општинске управе, као и месних канцеларија у насељеним местима Општине
Бачка Паланка. Трошкови се односе на: грејање, електричну енергију, трошкове
телекомуникација, комуналне услуге, трошкове банкарских услуга и друге материјалне
трошкове. Трошкови путовања обухватају трошкове дневница, смештаја и превоза на
службеном путу у земљи и иностранству, запослених у Општинској управи. Вршене
су текуће поправке и одржавање на згради и опреми Општинске управе и месних
канцеларија. Набављена је рачунарска опрема, као и канцеларијски намештај у циљу
побољшања услова рада. Средства опредељена од Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обезбеђена су у износу од 1.500.000
динара ради спровођења пројекта „Израда Стратегије локалног одрживог развоја
Општине Бачка Паланка за период 2014. - 2020. са израђеним акционим плановима за
приоритетне области локалног одрживог развоја“, а реализовано је 1.300.000 динара на
име израде стратешког плана.
2.02 Социјална помоћ угроженом становништву – укупно извршени расходи у
овој глави износе 7.795.237,68 динара, што је у односу на план 81,08 %. У оквиру ове главе
издвојена су средства за помоћ избеглим и расељеним лицима у износу од 5.104.544,96
динара, од којих је извршено 3.759.973.24 динара, што у односу на план износи 73,65%.
Локални акциони план за Роме финансира се са позиције 59, где су планирана средства у
износу од 3.508.639,40 динара, а извршена у износу од 3.064.382,44 динара. Са ове позиције
финансиране су и стипендије ученика ромске популације. Са позиције 60 Канцеларија за
младе извршено је 970.882,00 динара, што 97,09% у односу на план.
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2.03 Незапосленост – у оквиру ове главе планирана је позиција 61 Савет за
запошљавање у износу од 7.133.691 динара, која је извршена у износу од 7.079.591,20
динара за ново запошљавање.
2.04 Економски послови - истраживање и развој - укупно извршени расходи
су 500.000 динара и то на име израде Мастер плана развоја туризма регије која обухвата
Бачку Паланку, Бачки Петровац и Бач, што је у односу на план 50%.
2.05 Основно образовање обухвата расходе за материјалне трошкове школа
којих у Општини Бачка Паланка има укупно дванаест. У оквиру ове главе планирани
су расходи за зараде васпитача по школама у насељеним местима Општине који се
делом финансирају из буџета општине, а делом из средстава минималног програма.
Пошто је оснивач основних школа Република која обезбеђује финансијска средства за
зараде и накнаде запослених, расходи из буџета Општине усмеравају се као трансферна
средства другим нивоима власти. Укупно извршени расходи за ову област износе
93.540.039,94 динара, што је у односу на планирани обим средстава 94,07%. Обезбеђена
су и средства за ужине социјално угрожених ученика. У оквиру ове главе обезбеђена су
средства за реконструкцију оштећеног дела плафона и керамички и зидарски радови на
степеништу, као и израда и постављање рукохвата ради побољшања услова боравка деце
са посебним потребама у ОШ „Херој Пинки“; у ОШ „Здравко Челар“ изведени су радови
на инвестиционом одржавању (радови на електроинсталацијама, набавка и уградња
ПВЦ столарије, глетовање и кречење зидова) јавног објекта ПУ “Снежана“ у Челареву;
обезбеђена су средства на име израде летњиковца са кровном конструкцијом као и
постављање бехатона, ивичњака, набавка и постављање ламината на бини у свечаној
сали у ШОМО „Стеван Христић“; реконструкција фасаде на ОШ „Алекса Шантић“;
обезбеђена су средства за рампу за лица са инвалидитетом у ОШ „Херој Пинки“;
обезбеђена су средства за набавку и уградњу котла за централно грејање у ОШ „Милета
Протић“; обезбеђена су средства за реконструкцију електричне инсталације у ОШ „Браћа
Новаков“ и у издвојеном одељењу у Деспотову; обезбеђена су средства на име извођења
радова на санацији влаге у просторији за дневни боравак деце и канцеларији директора
у ОШ „Свети Сава“, обезбеђена су средства за набавку и уградњу хармоника врата у
издвојеном одељењу ОШ „Вук Караџић“ у Визићу, као и радови на уређењу школског
дворишта у истој школи.
2.06 Средње образовање обухвата расходе за материјалне трошкове три
средње школе у Општини Бачка Паланка. Пошто је оснивач средњих школа Република
и обезбеђује средства за зараде и накнаде запослених, расходи из буџета Општине
усмеравани су као трансферна средства другим нивоима власти. Гимназији „20. октобар“
издвојена су средства за набавку и уградњу ПВЦ столарије. Укупни расходи за средње
образовање износе 25.834.828,49 динара, што је у односу на планирани обим средстава
72,45%.
2.07 Образовање некласификовано на другом месту обухвата расходе за превоз
ученика основних, средњих школа и студената, трошкове смештаја и превоза деце
ометене у развоју, а средства са ових позиција преносе се на основу решења Одељења за
друштвене делатности. Укупни расходи за ову главу износе 34.167.427,70 динара што је у
односу на планирани износ средстава 98,18 %
2.08 Информисање у оквиру ове главе финансирају се расходи везани за
информисање јавности, рекламе и пропаганде, док се путем субвенција финансирају
информативна јавна предузећа „Радио БАП“ и „Телевизија БАП“. Крајем године извршена
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је статусна промена спајања уз припајање у ЈИП „Радио и ТВ БАП“. Укупно пренета
средства за област информисања су 35.006.298,04 динара, што је 98,55 % у односу на
план.
2.09 Народна библиотека „Вељко Петровић“, као индиректни корисник
финансира се делом из средстава буџета, делом из сопствених прихода које је остварио
у укупном износу од 634.017 динара. Из буџета Општине обезбеђена су средства за
зараде 22 запослена радника, материјалне и све остале врсте трошкова, а у складу са
поднетим захтевима и планираним обимом средстава. На позицији 115 – Остала основна
средства обезбеђена су средства у износу 79.400 динара за суфинансирање набавке
књига од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање. Укупно пренета
средства овом кориснику износе 27.002.717,39 динара, што је 93,63% у односу на план. У
извештајном периоду обезбеђена су средства за уређење дворишта градске библиотеке,
као и адаптација просторија библиотеке у Деспотову.
2.10 Културни центар као индиректни корисник, финансира се делом из
средстава буџета, делом из сопствених прихода која су остварена у укупном износу
од 1.660.341,39 динара. Из буџета Општине обезбеђена су средства за зараде 14
запослених радника, материјалне и друге трошкове, а у складу са поднетим захтевима и
планираним средствима. У оквиру специјализованих услуга финансирани су културни
догађаји у граду и то: гостовање етно групе „Траг“; гала концерт балетских звезда,
прваци балета народног позоришта Београд и Константин Костјуков; организовање и
извођење позоришне представе „Тамо и назад“ театар Фави; наступ рок извођача Ђорђа
Давида и групе „Death saw“. Средства су опредељена за постављање алармног система
у просторијама Галерије Културног центра, систем видео надзора у згради музеја,
као и санација просторија биоскопа. Укупно пренета средства овом кориснику износе
16.294.984,77 динара, што је 82,91% у односу на план.
2.11 Туристичка организација као индиректни корисник финансирана је из
средстава буџета Општине, одакле су обезбеђена средства за зараде шест запослених
радника, материјалне трошкове, учешће запослених на наступима и сајмовима у земљи
и иностранству. Укупно пренета средства туристичкој организацији износе 11.303.862,65
динара, тј. 99,31% у односу на план. Сопствена средства су остварена у износу од 46.500
динара. Из буџета Општине индиректном кориснику Туристичкој организацији као
носиоцу манифестације „Дунавски бал“ опредељена су средства у укуном износу од
2.994.048,94 динара и то на име следећих трошкова: постављање и монтажа бине, расвета
и озвучење, као и гостовање разних извођача.
2.12 ЈП СРЦ Тиквара - као индиректном кориснику Општине планирана средства
намењена су за трошкове зарада и доприноса за 28 запослених радника, сталних и
других врста материјалних трошкова. Укупно извршени расходи у оквиру ове главе
износе 41.148.509,08 односно 86,95% у односу на план. Од Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину обезбеђена су средства у износу од 120.000 динара на име реализације
пројекта „Beach Wolley“, која су и реализована. У извештајном периоду средства су
опредељена за поправку електроинсталације, радове на крову, као и постављање паркета
у малој сали и постављање стадионских столица у великој сали. Сопствени приходи
корисника који су изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,
број 93/2012) постали општи приход буџета, планирани су у износу од 2.170.000 динара, а
у извештајном периоду су остварени у износу од 1.286.436 динара, а потрошено у износу
од 1.286.372,64 динара.
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2.13 Физичка култура- услуге спорта - у оквиру ове главе средства распоређује
Комисија за спорт на основу захтева спортских организација у складу са Правилником
о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области
спорта, а на основу решења Одељења за друштвене делатности, уз сагласност Председника
Општине. У оквиру ове главе финансирани су трошкови прегледа и осигурања спортиста
са територије Општине. Укупни расходи за област физичке културе износе 31.771.656,89
динара, тј. 98,56% у односу на план.
2.14 ПУ „Младост“ - ова установа се финансира делом из средстава буџета,
из сопствених средстава у износу од 20.368.164 и средстава минималног програма из
Републичког буџета у износу од 5.924.083 динара. Расходи за ову област из буџета извршени
су у износу од 73.239.548,27 динара, што је у односу на планирани обим средстава 99,19%.
У извештајном периоду обезбеђена су средства за радове на вртићу Калош, набавка и
уградња прозора и врата у централној згради, одржавање електроинсталација, набавка,
уградња и прикључак плинске подстанице и резервоара за гас у комплексу Багремара,
као и набавка рачунарске опреме и уградња клима уређаја.
2.15 Општинско јавно правобранилаштво - извршени расходи за рад општинског
јавног правобраниоца износе 260.538,99 динара и представљају 86,84% планираног
обима средстава.
2.16 ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ - као индиректни
корисник финансира се из буџетских средстава, док су сопствена средства остварена
у износу од 1.983.418,15 динара, а потрошена у износу од 1.983.403,71 динар. Усвајањем
Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број
93/2012), је регулисано да сопствени приходи корисника постају јавни прихода буџета.
Из буџета Општине се финансира рад радне заједнице ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ као и расходи за текуће и капиталне субвенције у области
комуналне потрошње, путне привреде и развој града. Средства су према плану и програму
усмеравана за поменуте области. Од Покрајинског секретаријата за образовање, управу
и националне заједнице на име финансирања трошкова израде и постављања табли на
језицима националних мањина обезбеђено је 200.000 динара, а реализовано је 181.776
динара. Од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова обезбеђена су средства у износу од 692.109,48 на име суфинансирања изградње
саобраћајне сигнализације и постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја
у непосредној близини школских и предшколских установа, од чега је реализовано
688.017,12 динара. Од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
обезбеђена су средства у износу од 6.767.739,12 динара намењена за летње одржавање
локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда, која су у
извештајном периоду реализована у износу од 4.911.353,76 динара.
Укупно пренета средства ЈП „Дирекцији за изградњу Општине Бачка Паланка“
износе 218.070.599,85 динара, што је 86,67% у односу на план.
2.17 Развој заједнице – укупно извршени расходи у овој глави износе
166.185.459,33 динара, што је 99,84% у односу на план. Средства директно усмерена на
ЈКП „Комуналпројект“ у оквиру планираног обима средстава за одржавање природних
површина износе 50.185.999,21 динара, што је 99,91% у односу на план. Позиција МЗ
Капиталне субвенције извршена је у износу од 33.888.303,94 динара, што је 99,62% у
односу на план. Позиција Капиталне субвенције комунална потрошња-села извршена
је у износу од 21.992.288,87 динара, што је 99.96% у односу на план, док је за капиталне
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субвенције на територији Општине Бачка Паланка издвојено 60.118.867,31 динара,
односно 99,86%. У оквиру ове главе за ЈКП „Комуналпројект“ издвојена су средства за
набавку половног возила Мерцедес-комби, ауто-смећар подизач, зглобни трактор, Фиат
бенфра, Пикап фургон и путничко возило марке Шкода, реконструкција водоводне
мреже у улицама Бранка Радичевића, Цара Лазара, Војводе Живојина Мишића, Блок
Партизан, као и у МЗ Параге, грађевински радови и грејне инсталације на РЈ Транспорт
и одржавање, откуп земљишта за проширење централног гробља. Санација дивљих
депонија у Челареву, Обровцу, Младенову, Карађорђеву, као и радови на индустријској
зони Обровац и уређење канала у Пивницама. Обезбеђена су средства на име комуналног
одржавања села Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш и Параге, као и азила за псе у Новој
Гајдобри. У оквиру ове главе финансирано је редовно комунално одржавање хигијене,
јавних чесми, црпне станице „Мост“, атмосферске канализације и централног гробља.
2.18 Месне заједнице – као индиректни корисници финансирају се из буџета
општине у целости, а у месним заједницама где постоји самодопринос, финансирају
се и из самодоприноса, с обзиром да самодопринос има карактер јавног прихода. У
оквиру ове главе извршени су расходи за зараде запослених, расходи за материјалне
трошкове месних заједница. У оквиру ове главе обезбеђена су средства на име радова
на спортској хали у МЗ Гајдобра, као и изградњу паркинга; обезбеђена су средства на
изради упојног канала у МЗ Деспотово; адаптација Савићеве куће - музеја на отвореном
у МЗ Нештин; израда ограде на месном гробљу у МЗ Нова Гајдобра; реконструкција
јавне расвете у МЗ Нова Гајдобра; радови на изградњи индустријске зоне у МЗ Обровац;
фекална канализација у МЗ Обровац; изградња парка у МЗ Параге; изградња бунара у
МЗ Челарево.
Од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обезбеђена
су средства у износу од 3.427.930,00 динара на име рекултивације напуштених копова по
пројекту рекултивације деградираног простора „Сеоско гробље“-Младеново, од чега је у
току године реализовано 322.000 динара.
Од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обезбеђена
су средства у износу од 3.546.400,00 динара на име рекултивације напуштених копова по
пројекту рекултивације деградираног простора „Гола добра“- Параге, од чега је у току
године реализовано 300.000 динара.
2.19 Пољопривреда – Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта - у оквиру ове главе издвојена су средства за кошење и
картирање пољопривредног земљишта под амброзијом, трошкови за рад пољочуварске
службе, као и накнаде и опрему за рад противградних стрелаца одржавање атарских
путева по месним заједницама, специјализоване услуге и набавку опреме, као и средства
за спровођење комасације у Деспотову и рад комисије за комасацију. Средства су пренета
у износу од 70.365.216,07 динара што је 66,45% у односу на план. Од Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су средства
намењена за одводњавање пољопривредног земљишта у МЗ Товаришево, МЗ Обровац,
МЗ Гајдобра, МЗ Центар, МЗ Пивнице, МЗ Карађорђево, МЗ Силбаш у укупном износу
13.026.000 динара која су у целости реализована за преко ЈВП Воде Војводине.
2.20 Фонд за развој пољопривреде – у оквиру ове главе планирана су средства
за редован рад фонда од 1.000.000 динара и 9.000.000 динара за подстицање развоја
пољопривреде у виду кредита индивидуалним пољопривредним произвођачима.
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Планиране субвенције у износу од 2.000.000 динара, реализоване су у износу од 800.000
динара на име производње и узгоја јагода.
2.21 Фонд за развој предузетништва - у оквиру ове главе планирана су средства
за редован рад фонда у износу од 800.000 динара и 3.500.000 динара за подстицање
развоја предузетништва у виду кредита предузетницима. У извештајном периоду јануардецембар пренета су у износу од 3.925.386,27 динара.
2.22 Средства за инвестиције – у оквиру ове главе планирана су средства у
износу од 57.545.207,51 динара, а расходи су извршени у износу од 52.073.505,46 што је
90,49% у односу на план. У оквиру ове главе финансирани су радови на амбуланти Стари
Град, на адаптацији вртића „Бамби“ на Синају, као и систем даљинског грејања у Блоку
Партизан. У оквиру ове главе обезбеђена су средства на име трошкова главног идејног
пројекта за базене, геотехничка истраживања и анализу утицаја пројектованих објеката
базенског комплекса „Тиквара“ на стабилност одбрамбеног насипа Дунава код Бачке
Паланке, као и аутобуска стајалишта на територији града и насељених места Општине.
2.23 Штаб за ванредне ситуације - у оквиру ове главе планирана су средства
у износу од 5.000.000 динара по Одлуци о завршном рачуну Општине Бачка Паланка,
а реализована у износу од 1.590.083,18 динара, и то на име хуманитарне помоћи за
потребе угроженог становништва, одбране од поплава и израде пројектне документације
за интегрисани систем радио веза свих јавних служби на територији Општине Бачка
Паланка и прибављање потребних дозвола.
Укупно извршена средства директног буџетског корисника Општинске управе
износе 1.219.124.950,82 динара, што је 90,27 % у односу на планирани обим средстава.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА
У овом делу даје се извештај о одступањима консолидованих података прихода
и примања, расхода и издатака директних и индиректних корисника буџета Општине
Бачка Паланка са Извештајем о извршењу буџета. Одступања реализованих расхода у
односу на годишњи план, између осталог, настала су и из разлога пристизања наменских
трансфера других нивоа власти, која нису била позната у моменту планирања Одлуке о
буџету.
ЈП СРЦ Тиквара- глава 2.12 има одступање из извора финансирања 04- Сопствени
приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 2.628.170 динара, а извршени
на следећи начин: износ од 9.000 динара за путни трошак на име јавних радова; износ од
29.688,40 динара за платни промет; износ од 10.648,82 динара на име услуга по уговору;
износ од 580.681,66 динара на име специјализованих услуга; износ од 159.688,01 динар
на име материјала; износ од 139.808,79 динара на име пореза, обавезних такси, казни
и пенала; износ 719.704,13 динара на име залиха робе за даљу продају. Образложење
одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Силбаш - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 2.078.183,95
динара, а извршени на следећи начин: износ од 802.559 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 143.655 динара на име социјални доприноси на терет послодавца;
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износ од 385.280,77 динара на име сталних трошкова; износ од 6.000 динара на име
трошкова путовања; износ 40.600 динара на име услуга по уговору; износ 16.309,44
динара на име специјализованих услуга; износ 48.183,82 динара на име текућих
поправки и одржавања; износ од 429.274,60 динара на име трошкова материјала; износ
од 57.710 динара на име донација невладиним организацијама; износ од 24.500 динара
на име новчаних казни и пенала по решењу судова; износ од 206.195,95 динара на име
издатака за зграде и грађевинске објекате; износ од 65.000 динара на име култивисане
имовине. Разлика између извршених средстава и остварених прихода реализована је из
пренетих неутрошених средстава из претходне године. Месна заједница Силбаш је на
име средстава за јавну расвету остварила приход у износу од 829.324,28 динара од ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања достављено
је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Обровац - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 7.934.155,58
динара, а извршени на следећи начин: износ од 1.625.244,82 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 1.006.132,96 динара на име социјалних доприноса на терет послодавца;
износ од 17.200 социјална давања запосленима; износ од 1.922.976,44 динара на име сталних
трошкова; износ од 81.610 динара на име трошкова путовања; износ 678.919,91 динара на
име услуга по уговору; износ 116.356,21 динара на име специјализованих услуга; износ
671.550,23 динара на име текућих поправки и одржавања; износ од 545.139,09 динара на
име трошкова материјала; износ 15.855,80 на име капиталних субвенција; износ од 81.407
динара на име донација невладиним организацијама; износ од 261.639 динара на име
пореза, обавезних такси, казни и пенала; износ од 522.352,77 динара на име новчаних
казни и пенала по решењу судова; износ од 573.991,56 динара на име издатака за зграде и
грађевинске објекате; износ од 85.982 динара на име машина и опреме. Разлика између
извршених средства и остварених прихода реализована је из пренетих неутрошених
средстава из претходне године. Месна заједница Обровац је на име средстава за јавну
расвету остварила приход у износу од 880.424,87 динара од ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања достављено је од стране индиректног
корисника.
Месна заједница Нештин - глава 2.18 има одступање из извора финансирања 04
- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 39.960 динара,
а извршени на следећи начин: износ од 8.236,83 динара на име сталних трошкова; износ
од 15.750 динара на име трошкова путовања; износ 20.096 динара на име услуга по
уговору; износ 30.000 динара на име текућих поправки и одржавања; износ од 92.346,89
динара на име трошкова материјала; износ од 50.000 динара на име донација невладиним
организацијама; износ од 15.990 динара на име машина и опреме. Разлика између
извршених средства и остварених прихода реализована је из пренетих неутрошених
средстава из претходне године. Месна заједница Нештин је на име средстава за јавну
расвету остварила приход у износу од 373.771,99 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине
Бачка Паланка. Образложење одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Стари Град - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04 - Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 60.947,04
динара, а извршени на следећи начин: износ од 14.000 динара на име социјалних давања
запосленима; износ од 4.000 динара на име сталних трошкова; износ 17.900,80 динара
на име услуга по уговору; износ од 33.414,31 динара на име трошкова материјала.
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Разлика између извршених средства и остварених прихода реализована је из пренетих
неутрошених средстава из претходне године. Образложење одступања достављено је од
стране индиректног корисника.
Месна заједница Деспотово - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04 - Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 251.502
динара, а извршени на следећи начин: износ од 71.300,13 динара на име сталних
трошкова; износ од 26.331 динара на име трошкова путовања; износ 43.313 динара на
име услуга по уговору; износ од 39.574,81 динара на име трошкова материјала. Месна
заједница Деспотово је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу
од 1.197.988,59 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка. Образложење
одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Параге - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04 - Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 69.459,50
динара, а извршени на следећи начин: износ од 9.139 динара за путни трошак износ од
14.331,12 динара на име сталних трошкова; износ од 10.400 динара на име трошкова
путовања; износ 9.803,01 динара на име услуга по уговору; износ 3.000 динара на име
текућих поправки и одржавања; износ од 3.968,04 динара на име трошкова материјала.
Месна заједница Параге је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу
од 414.384,90 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење
одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Нова Гајдобра - глава 2.18 има одступање из извора
финансирања 04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу
од 987.384,62 динара, а извршени на следећи начин: износ од 182.472,39 динара на име
сталних трошкова; износ од 3.960 динара на име трошкова путовања; износ 2.670 динара
на име услуга по уговору; износ од 1.760,28 динара на име трошкова материјала; износ
од 226.476 динара на име донација невладиним организацијама; износ од 2.500 динара
на име пореза, обавезних такси, казни и пенала; износ од 779.135 динара на име издатака
за зграде и грађевинске објекате. Разлика између извршених средства и остварених
прихода реализована је из пренетих неутрошених средстава из претходне године. Месна
заједница Нова Гајдобра је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу
од 427.331,85 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење
одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Гајдобра - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 3.550.339,93
динара, а извршени на следећи начин: износ од 158.048 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 27.050 динара на име социјални доприноси на терет послодавца;
износ од 643.468,23 динара на име сталних трошкова; износ од 110.751 динара на име
трошкова путовања; износ 89.237,47 динара на име услуга по уговору; износ 22.643,64
динара на име специјализованих услуга; износ 26,61 динара на име текућих поправки
и одржавања; износ од 66.435,92 динара на име трошкова материјала; износ од 5.000
динара на име донација невладиним организацијама; износ од 5.310 динара на име
пореза, обавезних такси, казни и пенала; износ од 2.836.255,25 динара на име издатака
за зграде и грађевинске објекте. Разлика између извршених средстава и остварених
прихода реализована је из пренетих неутрошених средстава из претходне године. Месна
заједница Гајдобра је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу
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од 995.566,85 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење
одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Товаришево - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 5.754.157,61
динара, а извршени на следећи начин: износ од 1.919.407,95 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 341.270,34 динара на име социјални доприноси на терет послодавца;
износ од 72.600 на име трошкова за награде запосленима и остали посебни расходи;
износ од 1.229.176,75 динара на име сталних трошкова; износ од 730 динара на име
трошкова путовања; износ 516.035,10 динара на име услуга по уговору; износ 954.716,52
динара на име специјализованих услуга; износ 209.870,99 динара на име текућих
поправки и одржавања; износ од 610.795,37 динара на име трошкова материјала; износ од
1.614,90 на име казни за кашњење; износ од 229.000 динара на име донација невладиним
организацијама; ; износ од 27.145,64 динара на име пореза, обавезних такси, казни и
пенала; износ од 3.000 динара на име новчаних казни и пенала по решењу судова; износ
од 52.019,47 динара на име машина и опреме. Месна заједница Товаришево је на име
средстава за јавну расвету остварила приход у износу од 892.226,27 од ЈП „Дирекција за
изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања достављено је од стране
индиректног корисника.
Месна заједница Пивнице - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 144.987,86
динара, а извршени на следећи начин: износ од 85.428,14 динара на име сталних трошкова;
износ од 2.170 динара на име трошкова путовања; износ 23.105 динара на име услуга по
уговору; износ 8.000 динара на име текућих поправки и одржавања. Месна заједница
Пивнице је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу од 1.700.690,01
од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања
достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Карађорђево - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 1.945.913
динара, а извршени на следећи начин: износ од 1.151.009 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 194.155 динара на име социјални доприноси на терет послодавца;
износ од 69.539 динара на име сталних трошкова; износ од 30.354 динара на име трошкова
путовања; износ 10.923 динара на име услуга по уговору; износ 203.689 динара на име
специјализованих услуга; износ 122.191 динара на име текућих поправки и одржавања;
износ од 157.899 динара на име трошкова материјала; износ 14.594 на име текућих
субвенција; износ од 20.000 динара на име накнада из буџета; износ од 34.000 динара
на име донација невладиним организацијама; износ од 47.026 динара на име издатака
за зграде и грађевинске објекате. Разлика између извршених средстава и остварених
прихода реализована је из пренетих неутрошених средстава из претходне године. Месна
заједница Карађорђево је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу од
813.455 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања
достављено је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Визић - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 279.924,22
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динара, а извршени на следећи начин: износ од 32.000 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 6.100 динара на име социјални доприноси на терет послодавца; износ
од 19.739 динара на име сталних трошкова; износ 9.150 динара на име услуга по уговору;
износ 47.518,92 динара на име текућих поправки и одржавања; износ од 80.053,22 динара
на име трошкова материјала. Разлика између извршених средства и остварених прихода
реализована је из пренетих неутрошених средстава из претходне године. Месна заједница
Визић је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу од 142.688,83 од ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања достављено
је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Челарево - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 19.378.472,18
динара, а извршени на следећи начин: износ од 3.653.265,51 динара на име плата по
основу цене рада; износ од 653.923,93 динара на име социјални доприноси на терет
послодавца; износ од 195.495 социјална давања запосленима; износ од 6.082.918,76
динара на име сталних трошкова; износ од 461.286,05 динара на име трошкова
путовања; износ 2.110.542,79 динара на име услуга по уговору; износ 1.465.865 динара
на име специјализованих услуга; износ 4.813.807,76 динара на име текућих поправки и
одржавања; износ од 1.297.900,30 динара на име трошкова материјала; ; износ од 27.935,09
на име казни за кашњење; износ од 668.370 динара на име трансфера осталим нивоима
власти; износ од 939.689,07 динара на име донација невладиним организацијама; износ
од 144.217,51 динара на име новчане казне и пенали по решењу судова; износ од 210.300
динара на име издатака за зграде и грађевинске објекте; износ од 165.695,87 динара на име
машина и опреме. Разлика између извршених средства и остварених прихода реализована
је из пренетих неутрошених средстава из претходне године. Месна заједница Челарево
је на име средстава за јавну расвету остварила приход у износу од 1.910.411,25 од ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“. Образложење одступања достављено
је од стране индиректног корисника.
Месна заједница Младеново - глава 2.18 има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 4.869.061
динара, а извршени на следећи начин: износ од 1.344.090,26 динара на име плата по основу
цене рада; износ од 270.891,77 динара на име социјални доприноси на терет послодавца;
износ од 1.236.541,35 динара на име сталних трошкова; износ 776.961,73 динара на име
услуга по уговору; износ 48.836 динара на име специјализованих услуга; износ 13.500
динара на име текућих поправки и одржавања; износ од 682.836,36 динара на име
трошкова материјала; износ од 219.490 динара на име осталих донација и трансфера;
износ од 100.000 динара на име новчаних казни и пенала по решењу; износ од 1.400.000
динара на име издатака за зграде и грађевинске објекате. Разлика између извршених
средстава и остварених прихода реализована је из пренетих неутрошених средстава
из претходне године. Месна заједница Младеново је на име средстава за јавну расвету
остварила приход у износу од 1.088.724,37 од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка. Образложење одступања достављено је од стране индиректног корисника.
Фонд за изградњу станова солидарности - има одступање из извора финансирања
04- Сопствени приходи буџетских корисника који су остварени у износу од 356.967,20
динара, а извршени на следећи начин: износ од 606 динара на име сталних трошкова.
Образложење одступања достављено је од стране индиректног корисника.
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Фонд за развој пољопривреде - глава 2.20 има одступање између средстава
одобрених буџетом и средстава приказаних у обрасцима. Одступања се односе се на
разлику која се појављује на име пласираних и враћених кредита, као и остварених
камата. Средства остварена на име камата у текућој години у износу од 1.393.086,24
динара приказана су као суфицит који је распоређен Одлуком управног одбора Фонда.
Средства у износу 30.075.572,38 динара представљају враћена акумулирана средства дата
на име кредита из претходних година која су евидентирана на конту 921600- Примања од
отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи. У расходовном делу
јавља се одступање из извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника и то: износ
од 4.626,16 динара на име сталних трошкова; износ од 8.506,62 динара на име услуга
по уговору; износ од 236.260, 29 динара на име осталих пореза; износ од 37.827.681,27
динара на име пласираних кредита датих од акумулираних средстава пласираних на име
кредита из претходних година.
Фонд за развој предузетништва - глава 2.21 има одступање између средстава
одобрених буџетом и средстава приказаних у обрасцима односе се на разлику која се
појављује на име пласираних и враћених кредита, као и остварених камата. Средства
остварена на име камата у текућој години у износу од 100.559,34 динара приказана су као
суфицит који је распоређен Одлуком управног одбора Фонда. Средства у износу 4.009.598
динара представљају враћена акумулирана средства дата на име кредита из претходних
година која су евидентирана на конту 921800- Примања од отплате кредита датих
физичким лицима и домаћинствима у земљи. У расходовном делу јавља се одступање
из извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника и то: износ од 341 динара на
име сталних трошкова; износ од 3.960.000 динара на име пласираних кредита датих од
акумулираних средстава пласираних на име кредита из претходних година.
Слободна новчана средства Трезора Општине Бачка Паланка пласирана су по
основу Уговора о ороченом новчаном overnight депозиту број 29/13 и 30/13 у току 2013.
године и приказана у Обрасцу 1 на конту 123900/291900.
Средства на Рачуну депозита Општине Бачка Паланка (840-722804-54) на дан
31.12.2013. године, јесу средства која су уплатила лица за учешће на лицитацији за закуп
пољопривредног земљишта, а за која до краја буџетске године није склопљен уговор са
Министарством пољопривреде, као и укупна сума депозита од другог круга лицитације
одржаног 07.11.2013. године. Средства на рачуну депозита у износу од 1.975.003 динара
евидентирана су у Обрасцу 1 на конту 123200/291200.
Разлика унутар структуре укупног салда готовине на крају године (Образац
4) узрокована је средствима на Рачуну консолидованог рачуна трезора која нису
евидентирана преко класа 700000, 800000, 900000, а односе се на рачуне удружења
које је отворила Управа за трезор без сагласности локалног органа управе надлежног за
финансије, као и рачуне осталих посебних корисника јавних средстава, такође и стањем
средстава у пословним банкама.
Разлика која се појављује између консолидованих образаца и евидентираних
прихода и расхода у Одлуци о буџету Општине Бачка Паланка, односи се на приходе
и расходе који су остварени и извршени на подрачунима отвореним при директним
корисницима Општине Бачка Паланка.
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Утврђена су појединачна одступања евидентирана приликом консолидације
завршних рачуна индиректних корисника, а настала су услед неисправности у
евидентирању насталих пословних промена у пословним књигама индиректних
корисника.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ТЕКУЋИМ И КАПИТАЛНИМ ТРАНСФЕРИМА
ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
На основу Закона о буџетском систему, државни органи могу примати трансферна
средства од других нивоа власти.
У корист општинског буџета обезбеђена су средства у износу од 281.734.654,23
динара. У томе су садржани текући трансфери у износу од 261.015.631,00 динара и
капитални трансфери у износу од 20.719.023,23 динара.
На име ненаменских трансфера обезбеђено је 236.998.020,00 динара по Закону о
расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије. За 2013. годину трансферна
средства су се градовима и општинама на територији АП Војводине преносила са рачуна
за извршење буџета АП Војводине, као текући трансфер.
На име реализације мера активне политике запошљавања – јавни радови и стручна
пракса од Покрајинског секретаријата за привреду запошљавање и равноправност полова
обезбеђено је 3.000.000 динара.
Од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој обезбеђена су
средства у износу од 3.833.611,00 динара која су опредељена за превоз студената и
средњошколаца.
Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
обезбеђена су средства у износу од: 1.770.000 динара намењена за одводњавање
пољопривредног земљишта у месној заједници Товаришево, 1.408.000 динара намењена за
одводњавање пољопривредног земљишта у месној заједници Обровац, 1.000.000 динара
намењена за одводњавање пољопривредног земљишта у месној заједници Гајдобра,
3.632.000 динара намењена за одводњавање пољопривредног земљишта у месној заједници
Центар, 3.658.604,79 динара намењена за одводњавање пољопривредног земљишта у
месној заједници Пивнице, 3.058.000 динара намењена за одводњавање пољопривредног
земљишта у месној заједници Карађорђево; 57.395,21 динара намењена за одводњавање
пољопривредног земљишта у месној заједници Пивнице; 1.500.000 динара намењена за
одводњавање пољопривредног земљишта у месној заједници Силбаш.
Од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обезбеђена су средства у
износу од 120.000 динара на име реализације пројекта „Beach Wolley“.
Од Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
обезбеђена су средства у износу од 780.000 динара ради спровођења пројекта „Израда
Стратегије локалног одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014. - 2020.
са израђеним акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја“.
Од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице
на име финансирања трошкова израде и постављања табли на језицима националних
мањина обезбеђено је 200.000 динара.
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Од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање обезбеђено
је 79.400 динара на име суфинансирања набавке књига јавне општинске библиотеке –
Народна библиотека „Вељко Петровић“ Бачка Паланка.
Од Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
обезбеђена су средства у износу од 720.000 динара ради спровођења пројекта „Израда
Стратегије локалног одрживог развоја Општине Бачка Паланка за период 2014. - 2020.
са израђеним акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја“.
Од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова обезбеђена су средства у износу од 692.109,48 на име суфинансирања изградње
саобраћајне сигнализације и постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја
у непосредној близини школских и предшколских установа.
Од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обезбеђена
су средства у износу од 3.427.930,00 динара на име рекултивације напуштених копова по
пројекту рекултивације деградираног простора „Сеоско гробље“-Младеново.
Од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обезбеђена
су средства у износу од 3.546.400,00 динара на име рекултивације напуштених копова по
пројекту рекултивације деградираног простора „Гола добра“- Параге.
Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
обезбеђена су средства на име реализације пројекта „Постројење за производњу и
дозирање натријум-хипохлорита у води за пиће-Хлороген“ у износу од 3.106.634,40
динара.
Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
обезбеђена су средства на име реализације пројекта „Главни пројекат реконструкције и
изградње водоводне мреже у насељу Параге“ у износу од 2.378.810,23 динара.
Од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе обезбеђена су
средства у износу од 6.767.739,12 динара намењена за летње одржавање локалне путне
мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда.
На наменски подрачун Помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије на име побољшања услова становања интерно
расељених лица док су у расељеништву обезбеђено је 6.647.000 динара.
Индиректни корисник ЈП СРЦ „Тиквара“ је на сопствени рачун остварио наменски
трансфер од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине у износу од 200.000 динара на име суфинансирања капиталних и текућих
улагања. Капитално улагање у набавку основног средства (мотор) износи 100.000 динара
док је део за суфинансирање текућих улагања у износу од 100.000 динара опредељен за
уређење и одржавање обале Тиквара и набавке административног материјала.
Од Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад на сопствени рачун
индиректни корисник ЈП СРЦ Тиквара је остварио средства у износу од 1.935.527,20
динара на име спровођења јавних радова-санација дивљих депонија и уређење реке
Дунав.
Од Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад на посебан издвојен
подрачун индиректни корисник Народна библиотека „Вељко Петровић“ је остварила
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средства у износу од 83.394,01 динара на име спровођења јавног рада „Заштита фонда и
прикупљање завичајног материјала“.
Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка је
на сопствени рачун остварила наменски трансфер од 32.000 динара од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде на име
организовања манифестације „Дан Дунава“.
Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка је на
сопствени рачун остварила наменски трансфер од 500.000 динара од Министарства
финансија и привреде на име суфинансирања пројекта „Дунавски бал“.
Сва трансферна средства која су добијена од других нивоа власти, наменски су
трошена и повратно правдана. Надлежним секретаријатима достављени су извештаји о
утрошку средстава са комплетном пратећом документацијом.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2013. ГОДИНУ
Према члану 69. и 70. Закона о буџетском систему у буџету се билансирају
и обезбеђују средства за сталну и текућу буџетску резерву. У оквиру буџета део
планираних средстава не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће и сталне
буџетске резерве. Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве доноси
Председник Општине. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране
сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже
да апропријације нису биле довољне.
Средства текуће буџетске резерве, која је била планирана у износу од 10.000.000
динара, у току године ребалансом који је објављен у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“ број 28/2013 повећана су на 12.000.000 динара, а распоређена су по решењима
Председника Општине, којих је донето 70 у току године, у укупном износу од 11.998.151,89
динара на следеће позиције:
-- на позицију 11/1 (ек. класификација 621 - Набавка домаће финансијске имовине)
на име оснивачког улога јавних предузећа у износу од 3.000 динара.
-- на позицију 14 (ек. класификација 463 – Дом Здравља „Др Младен Стојановић“)
на име извршене услуге дератизације и дезинсекције у износу од 92.400,00
динара,
-- на позицију 15 (ек. класификација 481 – Дотације Црвеном крсту) на име
додатних средстава за социјални програм у износу од 360.000,00 динара,
-- на позицију 18 (ек. класификација 481 – Дотације невладиним организацијамаманифестације) распоређена су средства у укупном износу од 826.000 динара
на име: 60.000 динара пренето је „Оријентационом клубу“ Нештин за потребе
одржавања тридесетог међународног Дунавског купа; износ од 86.000 динара
опредељен је за плесну групу „Free-Style“ за учешће на светском првенству
у Мађарској; износ од 200.000 динара опредељен је салону венчаница „Сара“
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за потребе организовања традиционалне манифестације „Колективно
венчање“; износ од 10.000 динара одобрен је Активу жена Силбаш за потребе
организовања традиционалне манифестације „Чари вишње 2013“; износ од
300.000 динара опредељен је за организацију и одржавање традиционалне
манифестације „Петровданске свечаности“; износ од 30.000 динара одобрен је
месној заједници Товаришево за одржавање манифестације „Златни котлић“;
износ од 40.000 динара одобрен је месној заједници Нештин за одржавање
манифестације „Дан ослобођења Нештина“; износ од 100.000 динара одобрен
је Коњичком клубу Деспотово за манифестацију „Касачки дани“.
-- на позицију 19 (ек. класификација 481 – Дотације невладиним организацијамаудружења) распоређена су средства у укупном износу од 485.000,00 динара
на име: износ од 150.000 динара Друштву чланова „Матице српске Бачка
Паланка“ за потребе посете Хашким притвореницима; износ од 35.000 динара
опредељен је удружењу жена „Мајчино крило“ за манифестацију „Дани жетве“;
износ од 40.000 динара опредељен је удружењу младих „СОК“ из Силбаша
за организовање турнира у баскету; износ од 100.000 динара опредељен је
удружењу „Хумана“ за потребе учествовања у реализацији пројекта „Мирно
море 2013.“; износ од 100.000 динара опредељен је Удружењу младих лидера
за потребе реализације пројекта „Street Football Srbije“, износ од 10.000 динара
Удружењу „Хумана“ за реализацију истраживачког рада ученика о култури
и наслеђу Словака, износ од 50.000 динара Друштву мултипле склерозе
Војводине за потребе набавке помагала члановима друштва,
-- на позицију 20 (ек. класификација 481 – Дотације невладиним организацијама
-култура)
износ од 10.500 динара Друштву за очување баштине и
колекционарства „Панонија“ из Бачке Паланке за штампање књиге „Споменица
великанима Паланке“.
-- на позицију 21 (ек. класификација 481 - Дотације невладиним организацијама
(услуге превоза)) распоређена су средства у укупном износу од 54.600,14
динара: износ од 20.000 динара пренет је за стручно усавршавање у Кини;
износ од 34.600,14 динара пренет је Општинском удружењу инвалида за превоз
чланова на једнодневни излет у Београд .
-- на позицију 25 (ек. класификација 463 ЦСР – Тренутне социјалне помоћи )
распоређена су средства у укупном износу од 224.180,00 динара: износ од
8.000 динара опредељен је за потребе боравка Ракин Милени у Истраживачкој
станици Петница код Ваљева; износ од 51.200 динара на име лечења за
Карачоњи Миланку; износ од 10.000 динара опредељен је за потребе боравка
Јелене Јандрић у Истраживачкој станици Петница код Ваљева; износ од 40.000
динара опредељен је породици Чех за потребе лечења и операције; износ од
24.980 динара опредељен је Душку Захорецу оболелом од леукемије за потребе
куповине лека; износ од 30.000 динара опредељен је породици Чех за куповину
књига и школског материјала; износ од 20.000 динара опредељен је породици
Јелене Пудар за набавку огрева и школовање деце; износ од 40.000 динара
опредељен је Жељки Милошев за лечење родитеља;
-- на позицију 28 (ек. класификација 463 – Прихватилиште) опредељен је износ
од 553.570 динара на име додатних средстава за позицију Прихватилиште.
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-- на позицију 38 (ек. класификација 463 – Општински Ватрогасни савез Бачка
Паланка) опредељена су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара
на име: износ од 800.000 динара опредељен је за набавку ватрогасног камиона
за потребе рада Добровољног ватрогасног друштва Деспотово; износ од
700.000 динара опредељен је за набавку ватрогасног камиона за потребе рада
Добровољног ватрогасног друштва Пивнице.
-- на позицију 48 (ек. класификација 422 – Опште услуге) опредељена су средства
у укупном износу од 409.320,00 динара на име: износ од 271.320 динара
опредељен је Синдикату управе Србије за учешће радника Општинске управе
Општине Бачка Паланка на радничким спортским играма у Соко Бањи;
износ од 138.000 динара опредељен је ДОО „Adut Travel“ за превоз деце на
манифестацију „Ала волем коло да играм“ у Товаришеву;
-- на позицију 52/1 (ек. класификација 465 – Остале текуће дотације по закону)
у износу од 120.058,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа
са инвалидитетом сагласно Закону о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС бр.36/09 и 32/13)
-- на позицију 54 (ек. класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова) у износу од 500.000,00 динара стечајном дужнику АД „Меркур“ на име
предујма за вођење стечајног поступка.
-- на позицију 61/1 (ек. класификација 423 - Незапосленост) у износу од 86.000,00
динара на име трошкова полагања стручног испита за приправнике ангажоване
у оквиру програма стручне праксе за период 2012/2013. година.
-- на позицију 69 (ек. класификација 463 – Основно образовање-трошкови
путовања) у износу од 250.000,00 динара ОШ „Здравко Челар“ за потребе
студијског путовања ученика и наставника „Путевима српских великана“ у
Будимпешту.
-- на позицију 70 (ек. класификација 463 – Основно образовање-услуге по уговору)
у износу од 111.000,00 динара на име трошкова услуга стручног пратиоца у
ОШ „Вук Караџић“,
-- на позицију 137 (ек. класификација 423 – Туристичка организација-услуге по
уговору) у износу од 348.000,00 динара за одржавање манифестације „Дунавски
бал“ 2013. године.
-- на позицију 152 (ек. класификација 424 – ЈП СРЦ Тиквара-специјализоване
услуге) у износу од 354.400,00 динара за организацију и одржавање турнира
„Beach Volley“.
-- на позицију 158 (ек. класификација 481 – Физичка култура-услуге спорта
дотације спортским организацијама) у укупном износу од 1.235.000,00 динара,
износ од 150.000 динара опредељен је ОФК Бачка за плаћање електричне
енергије и нафте за котларницу, превоз играча и путне трошкове; износ од
70.000 динара опредељен је Рукометном клубу „Бачка Паланка“ за потребе
одласка на државно првенство у Аранђеловац; износ од 20.000 динара
опредељен је ФК Крила Крајине за организацију традиционалног сусрета
ветерана; износ од 100.000 динара опредељен је Општинском рукометном
савезу Бачка Паланка за организацију и одржавање турнира у рукомету на
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песку „Bap Open 2013.“; износ од 200.000 динара опредељен је Спортском
савезу Општине Бачка Паланка за организацију Петровданског мини маратона
у оквиру „Петровданских свечаности“; износ од 200.000 динара опредељен
је ФК Бачка за превоз пионира, кадета и првог тима, за службена лица, за
трошкове електричне енергије, нафту и остале трошкове; износ од 150.000
динара опредељен је ФК „Борац 46“ из Обровца за потребе организације две
меморијалне спортске манифестације („Богдан Петровић – Браца“ и ноћни
турнир у малом фудбалу) у Обровцу; износ од 100.000 динара опредељен је
ФК „Бачка“ за потребе котизације такмичења првог тима и трошкове судија
и делегата; износ од 50.000 динара ФК Бачка за трошкове котизација судија
за сениорске и пионирско-кадетске екипе; износ од 20.000 динара ФК Стари
град за зимски турнир у малом фудбалу; износ од 155.000 динара Спортском
савезу Општине Бачка Паланка за одлазак два врхунска такмичара на светско
првенство (Славко Зец и Бојана Младежић); износ од 20.000 динара ОК „Соко“
за набавку спортских дресова,
-- на позицију 166 (ек. класификација 422 – ПУ Младост-трошкови путовања) у
износу од 100.000,00 динара опредељен је ПУ „Младост“ за потребе одржавања
стручног скупа Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије.
-- на позицију 209 (ек. класификација 423 – Месне заједнице-услуге по уговору)
у износу од 98.280,00 динара МЗ Карађорђево за потребе ангажовања судског
извршиоца ради наплате новчаних потраживања на име комуналних услуга;
-- на позицију 211 (ек. класификација 425 – Месне заједнице-текуће поправке
и одржавање) у износу од 1.357.906,75 динара износ од 371.697,60 динара
опредељен је МЗ Обровац на име радова на електричним инсталацијама у
Дому културе; износ од 99.967,44 динара опредељен је МЗ Деспотово за потребе
поправке електричних инсталација; износ од 369.900 динара опредељен је МЗ
Обровац за потребе санације кухиње и санитарног чвора у Дому културе;
износ од 399.995,71 динара опредељен је МЗ Пивнице на име завршетка радова
за ваздушно грејање велике кино сале; износ од 116.346 динара опредељен је
МЗ Карађорђево за потребе одржавања изворишта воде;
-- на позицију 212 (ек. класификација 426 – Месне заједнице-материјал) у износу
од 150.000,00 динара, МЗ Центар за организацију турнира у малом фудбалу за
пионире;
-- на позицију 217 (ек. класификација 511-Месне заједнице-зграде и грађевински
објекти) у износу од 2.161.476,00 динара МЗ Нова Гајдобра за реконструкцију
јавне расвете;
-- на позицију 218 (ек. класификација 512-Месне заједнице-машине и опрема)
распоређена средства у укупном износу од 405.861,00 динара на име: износ од
330.000 динара опредељен је МЗ Деспотово за куповину тракторске приколице;
износ од 75.861 динара опредељен је МЗ Младеново за потребе куповине
тримера за кошење јавних површина.
-- на позицију 233 (ек. класификација 511 – Средства за инвестиције-Зграде и
грађевински објекти) у износу од 201.600,00 динара „Универзал“ Гајдобра за
радове на атмосферској канализацији у прихватилишту за псе.
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У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, средства сталне буџетске
резерве, користе се за финансирање расхода и издатака на име учешћа јединице локалне
власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава,
суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу
да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Средства сталне буџетске резерве која је била планирана у износу од 2.000.000
динара, распоређена су по решењима Председника Општине, којих је донето 9 у току
године, у укупном износу од 1.761.633 динара на следеће позиције:
-- на позицију 15 (ек. класификација 481 – Дотације Црвеном крсту) у износу од
100.000,00 динара, на име помоћи угроженима од поплаве.
-- на позицију 25 (ек. класификација 463 – ЦСР-Тренутне социјалне помоћи)
распоређена средства у укупном износу од 761.813,00 динара на име: износ
од 60.000 динара опредељен је за помоћ породици Чех којима је у потпуности
потонула кућа; износ од 60.000 динара опредељен је за помоћ Бајчетић Љубиши
коме је услед пожара нанета материјална штета; на основу извештаја Комисије
за процену штете од олујног невремена, износ од 641.413 динара пренет је
преко Центра за социјални рад, за финансијску помоћ физичким лицима ради
санације настале штете.
-- на позицију 52 (ек. класификација 426 – Опште услуге-материјал) распоређена
су средства у укупном износу од 510.480,00 динара на име: износ од 450.000
динара предузећу АД „Радник“ Бачка Паланка за рефундацију средстава за
ванредну ситуацију у зимском периоду; износ од 60.480 динара опредељен
је фирми „Фрутекс“ ДОО за потребе отклањања последица елементарних
непогода у виду набавке песка за пуњење врећа.
-- на позицију 194 (ек. класификација 424 – ЈП Дирекција за изградњу Општине
Бачка Паланка-специјализоване услуге-комунална потрошња) у износу од
389.340,00 динара ЈП „Дирекцији за изградњу Општине Бачка Паланка“ за
отклањање одроњене земље на пољском путу „сурдук“ у Нештину узроковано
обилним падавинама у зимском периоду.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист
СРЈ“, број 53/2001, 61/2001-исп. и 36/2002 и „Службени гласник РС“ број 101/2005-др.Закон)
државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге
организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне
организације могу примати донације и хуманитарну помоћ.
Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013)
дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу
писаног уговора између даваоца и примаоца донације.
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-- Индиректни корисник Културни центар је остварио донацију на сопствени
рачун од ДОО „Платнер“ у износу од 16.500,00 динара и од ДОО „Ћосић“ у
износу од 16.500,00 динара на име одржавања меморијалног концерта „Блуз
рок фестивал Милан Ћурчић Ћуре“.
-- Индиректни корисник МЗ Нештин је остварило донацију од „Архитектура
проинг“ у износу од 30.000,00 динара на име побољшања животних услова у
селу и исту утрошио на име изградње стазе на гробљу.
-- Индиректни корисник Месна заједница Пивнице је остварило капиталну
међународну донацију на сопствени рачун у износу од 1.000.000 динара.
Национални савет словачке националне мањине је донирао 1.000.000 динара
на име уређења Дома културе у Пивницама која ће бити реализована током
2014. године.
--

Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка је
остварило донацију на сопствени рачун у износу од 75.000 динара од ЈИП „Радио
БАП“ на име промовисања града Општине Бачка Паланка и манифестације
„Дунавски бал“.

-- Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка
је остварила донацију на сопствени рачун у износу од 40.000 динара од
Омладинског клуба Бачка Паланка на име штампања брошуре „Мој град
очима младих“.
-- Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка је
остварила донацију на сопствени рачун у износу од 100.000 динара од ЈИП
„Радио БАП“ на име помоћи у организацији манифестације „Дунавски бал“.
-- Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка је
остварила донацију на сопствени рачун у износу од 100.000 динара од ЈИП
„Телевизија БАП“ на име помоћи у организацији манифестације „Дунавски
бал“.
-- Индиректни корисник Туристичка организација Општине Бачка Паланка је
остварила донацију на сопствени рачун у износу од 250.000 динара од ДОО
Нектар на име спонзорисања традиционално –културне манифестације
„Дунавски бал“.
-- Индиректни корисник Месна заједница Челарево је остварила донацију на
сопствени рачун у износу од 5.000.000 динара на име финансирања пројекта
изградње бунара у МЗ Челарево.
-- Индиректни корисник Месна заједница Челарево је остварила донацију на
сопствени рачун у износу од 4.000.000 динара за изградњу канализације у
Челареву и 1.000.000 динара за реконструкцију кошаркашког терена у Челареву.
-- Индиректни корисник Месна заједница Челарево је остварила донацију на
сопствени рачун у износу од 2.600.000 динара на име финансирања прославе
Дани места – Челарево фест.
-- На име пројекта „Унапређење међународне бициклистичке дунавске руте –
Cycling Danube” добијена су средства која представљају последњу траншу
остварену након усвајања финалног извештаја у износу од 11.585,02 евра,
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конвертовањем средстава на подрачун и након испуњавања заосталих обавеза,
износ од 1.272.126,60 динара уплаћен је на уплатни рачун буџета Општине
Бачка Паланка-донације од међународних организација.
ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
Чланом 34. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“ број 61/2005,107/2009, 78/2011),
дефинисано је да локалне власти не могу давати гаранције. Сходно наведеном члану у
2013. години Општина Бачка Паланка није имала датих гаранција.
Руководилац
Одељења за финансије и буџет,
Ана Срдић, с.р.
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