СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 24 јун 2015

Година VIII – Број 6

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, члана 77. и
78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009 ,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013 И 142/2014) и члана 39. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/09 и
„Службени лист општине Ивањица“ број 7/2012 и 9/2012), а на предлог Општинског већа општине Ивањица,
Скупштина општине Ивањица је на седници одржаној дана 05. 06. 2015. године

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У билансу стања (консолидованом) на дан 31. 12. 2014. године (Образац 1) утврдјена је укупна актива у
износу од 572.922 хиљада динара и укупна пасива у износу од 572.922
хиљада динара.
I – АКТИВА
1.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
 некретнине и опрема
 природна имовина
 нефинансијска имовина у припреми
 нематеријална имовина
 нефинансијка имовина у залихама

572.922
393.286
359.718
9.792
6.551
14.967
2.798

2.

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
 дугорочна дом. финансијска имовина
 новчана средства
 краткорочна потраживања
 краткорочни пласмани
 активна временска разграничења

179.096
41.314
21.934
23.068
18.137
74.643

II – ПАСИВА
1. ОБАВЕЗЕ
 Дугороцне обавезе
 Краткороцне обавезе
 Обавезе по основу расхода за запослене
 Обавезе по основу ост. расхода
 Обавезе из пословања
 Пасивна временска разграничења

572.922
150.184
23.919
9
44
6.041
72.449
47.722
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2 .ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРДЈИВАЊЕ РЕЗ.ПОСЛ.

Извори капитала

Вишак прихода суфицит

Нераспоређени вишак прихода из ран. година

- Дефицит из ранијих година

24 јун 2015

422.738
409.433
10.591
2.954
- 240

Члан 2.
У билансу прихода и расхода (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
(Образац 2) утврђени су:
I

Укупно остварени текући приходи и приливи (ОП2001)

763.142

II

Укупно извршени текући расходи и издаци(ОП2131)

739.786

III

Вишак прихода – суфицит(ОП2346)

IV

Мањак прихода-дефицит(ОП2347)

V

23.356
0

Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
а) увећање за укључивање:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године (ОП2349)
264
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине
(ОП2350)
0
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године (ОП2351) 0
-

износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП2352) 0
износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода текуће године (ОП2353) 0

б) умањен за укључивање издатака
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавезе
по кредитима (ОП2355) 13.029
утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине (ОП2356)
0
Члан 3.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању (консолидованом) у периоду од 1.јануара до 31.
децембра 2014. године (Образац 3), утврђени су укупни извори у износу од 0 динара и укупни издаци у износу 91.376
хиљада динара
I

ПРИМАЊА
 Примања од задузивања и продаје фин. имовине
 Примања од продаје нефинансијске имовине

II

ИЗДАЦИ
 Основна средства
 Залихе
 Природна имовина
 Издаци за отплату главнице кредита
 Издаци за набавку фин.имовине

0
0
0
1.376
78.229
0
118
13.029
0
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I-II Мањак примања

III
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91.376

Члан 4.
У Извештају о новчаним токовима (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31.децембра 2014. године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 763.142 хиљада динара, укупни новчани одливи у
износу 752.815 хиљада и салдо готовине на крају године 10.327 хиљада динара.
ПРИЛИВИ
Текући приходи у износу од
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
ОДЛИВИ
Текући расходи у износу
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финан.имовине

763.142
763.142
0
0
752.815
661.439
78.347
13.029
0

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПР. СРЕДСТВА У ОБРАЧ.
КОРЕКЦИЈА ПРИЛИВА који се не ев. преко кл. 7,8,9
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ
КОРЕКЦИЈА НОВЧ. ОДЛИВА ЗА ОБР .АМОРТ.
КОРЕКЦИЈА ОДЛИВА који се не евид. преко кл. 4,5,6
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

10.327
8.961
767.030
3.888
754.774
4
1.963
21.217

I

II









Члан 5.
У Извештају о извршењу буџета (косолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (Образац
5), утврђена је укупна разлика у износу од 23.356 хиљаде динара, измеђју укупних прихода и примања у износу од
763.142 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 739.786 хиљада динара по нивоима финансирања
:

1.
2.
3.
4.

Осталих извора у износу суфицита
Републике у износу суфицита
Општине у износу суфицита
УКУПАН СУФИЦИТ

7.338
2.989
13.029
23.356
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Члан 6.
Утврђује се буџетски суфицит/дефицит општине Ивањица у следећим износима и то:
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
Економска
ОПИС

класификација

ИЗНОС

1

2

3

I

УКУПНА СРЕДСТВА (ИИ+ИИИ)

3+7+8+9

772.103

II

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
7+8+9

763.142

7

763.142

8

0

9

0

92

0

3

8.961

4+5+6

752.815

4. Текући расходи

4

661.439

5. Издаци за нефинансијску имовину

5

78.347

финансијске имовине

61

13.029

6.1.Набавка финансијске имовине

62

0

(1+2+3)
1. Текући приходи
2. Приходи од продаје нефинансијске
имовине
3. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине
3.1. Примања од продаје финансијске
имовине
III
IV

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

6. Издаци отплату главнице и набавку

V

УКУПНА СРЕДСТВА -УКУПНИ

(3+7+8+9) -

РАСХОДИ ИЗДАЦИ

(4+5+6)

19.288

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(1+2)-(4+5)

(7+8)-(4+5)

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/

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

ДЕФИЦИТ (ВИ+(3.1-6.1))

(92-62)

23.356
10.327

Члан 7.
Утврдјује се рачун финансирања града, општине Ивањица за 2014. годину и то:
I
II
III
IV
V
VI

Примања од задуживања (911)
Примања од продаје финансијске имовине (921)
Издаци за набавку фин. имовине (домаће хартије од вредности) (621)
Издаци за отплату главнице дуга (611)
Нето финансирање
Укупни фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање

0
0
0
13.029
0
13.029
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Члан 8.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета
општине Ивањица у 2014. години износе у динарима:
1.
2.
3.

Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства:
Укупно извршени текући расходи и издаци и отплата главнице
Разлика укупних примања и укупних издатака (салдо 31.12.)

699.332.702,10
697.325.279,13
2.007.422,97

Члан 9.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Ивањица, планирани и извршени
текући расходи и издаци из буџетских средстава као и средстава из додатних активности буџетских корисника, дати
су у Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину који чини саставни део ове Одлуке.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Завршни рачун општине Ивањица за 2014. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
3. Извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске имовине у
периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
4. Биланс финансирања у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, сачињен тако да приказује
разлику између одобрених средстава и извршења
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.
године.
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.
године.
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
10. Објашњење у вези ревизије финансијских извештаја буџета општине Ивањица за 2014. годину.
11.Извештај о реализацији средстава програма и преојеката који се финансирају из буџета, а односе се на:
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
- Трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода.
Члан 11.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину са свим својим прилозима саставни
је део ове Одлуке.
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2014. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о
буџету општине Ивањица за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године доставити Министарству финансија..
Члан 13.
Ова Одлука ће се објавити у „ Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01Број:-400-27/2015-01
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
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6. ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
У 2014. години највећа одступања између одобрених средстава и извршења су у оквиру следећих економских
класификација:
Раздео 3. Општинска управа, функција 130-опште услуге, економска класификација 421-стални трошкови, планирано
је 25.082.000,00 динара-извршено 11.974.348,43 динара. Ово одступање последица је углавном по основу раније
преузетих обавеза по основу комуналних услуга, а које нису плаћене у 2014. години.
Раздео 3. Општинска управа, функција 130-опште услуге, економска класификација 511-Зграде грађевински објекти,
планирано 69.200.000,00 динара-извршено 7.227.159,60 динара. Ово одступање између одобрених средстава и
извршења је из разлога што није реализована Одлука Скупштине општине Ивањица 01број 06-39/2013 о прибављању
непокретности за потребе општине Ивањице.
Раздео 3. Општинска управа, функција 130-опште услуге, економска класификација 541-Земљиште, планирано
20.000.000,00 динара-извршено 117.936,63 динара. Ово одступање између одобрених средстава и извршења је из
разлога што није реализована Одлука Скупштине општине Ивањица 01број 06-39/2013 о прибављању непокретности
за потребе општине Ивањице.
Раздео 3. Општинска управа, функција 490-Економски послови некласификовани на другом месту, економска
класификација 463-Донације и трансфери осталим нивоима власти, планирано 25.000.000,00 динара-извршено
6.500.000,00 динара. Ово одступање између одобрених средстава и извршења последица је кашњења закључивања
Споразума са Националном службом за запошљавање за реализацију мера активне политике запошљавања у 2014.
години, као неизмирења обавеза по Споразуму за 2013. годину.
Раздео 3. Општинска управа, функција 760-здравство некласификовано на другом месту, економска класификација
463-Донације и трансфери осталим нивоима власти, планирано 16.000.000,00 динара-извршено 1.800.591,00 динара.
Ово одступање између одобрених средстава и извршења настало је зато што се није кренуло у реализацију адаптацију
зграде за дијализни центар у Дому здравља Ивањица.
Раздео 3. Општинска управа, функција 810-услуге спорта, економска класификација 511-Зграде и градјевински
објекти, планирано 5.000.000,00 динара-извршено 0,00 динара. Ово одступање између одобрених средстава и
извршења настало је зато што се нису створили услови за изградњу расвете на градском стадиону.
Раздео 3. Општинска управа, функција 912-Основно образовање, економска класификација 463-Донације и трансфери
осталим нивоима власти, планирано 129.867.000,00 динара-извршено 86.263.546,76,00 динара. Ово одступање између
одобрених средстава и извршења настало је највећим делом због кашњења радова на изградњи фискултурне Сали при
Основној школи “Сретен Лазаревић” Прилике.
7. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА
Град Чачак, општине Ивањица и Лучани учествују на пројекту „ Развој примарне селкеције отпада на територији
Морвачког округа“
Општина Ивањица остварила од реализације овог пројекта у 2014. години остварила приход од 376.105,60 динара.
- На основу члана 33. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, број 61/05) и члана 32 став 15. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 127/07) прибављено је 2009. године мишљење Министарства финансија број 01100-0041/2009-06 од 17.јуна 2009. године и донета је Одлука о задуживању Општине Ивањица број 421-1/08-01 на
седници одржаној 12.06.2009. године за кредит од 800.000,00 еура.
По основу тог кредита у 2014. години отплаћена је главница дуга у износу 11.369.313,84 динара, односно 121.518,96
еура, што чини 12 месечних рата главнице. До 31.12.2014. године отплаћено је укупно кредита у износу од
54.951.683,78 динара, односно 587.341,64 еура, што чини 58 месечних рата главнице, а остатак дуга је 212.658,36 еура
односно 19.896.316,16 динара.
У 2014. години исплаћено је за камату домаћим пословним банкама 1.650.204,03 динара и за негативне курсне
разлике по домаћим кредитима 3.118.150,95 динара.
- У 2011. години, Општина Ивањица је склопила Уговор о комисиону са Министарством животне средине, рударства
и просторног планирања са седиштем у Београду и Фондом за развој Републике Србије са седиштем у Нишу бр.40452/11-01 од 04.08.201. године којим је Општина Ивањица обезбедила на име учешћа износ од 571.950,00 динара, што
износи 10% укупне вредности пројекта, а Комитент Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања је обезбедило је, такође, исти износ од 10%. Преостала средства у висини од 80% вредности пројекта, која
износе 4.575.600,00 обезбедила су се из кредита пословних банака која су пребачена на рачун извођача радова са
којима је Општина Ивањица закључила уговоре у складу са Уредбом. Општина Ивањица је по овом уговору преузела
обавезу од 2.287.800,00 увећано уа референтну каматну стопу НБС плус 2,5% која се обрачунава применом конфорне
методе, што представља 50% од 4.575.600,00 (80% вредности пројекта).
По основу тог кредита у 2014. години отплаћена је главница у износу 582.085,73 динара, а по основу камата
232.063,65 динара, а остатак дуга је 1.589.608,01 динара за главницу и 202.242,31 динара за камату.
- У 2011. години, Општина Ивањица је склопила Уговор о комисиону са Министарством животне средине, рударства
и просторног планирања са седиштем у Београду и Фондом за развој Републике Србије са седиштем у Нишу бр.404-
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53/11-01 од 04.08.201. године којим је Општина Ивањица обезбедила на име учешћа износ од 750.000,00 динара, што
износи 10% укупне вредности пројекта, а Комитент Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања је обезбедило је, такође, исти износ од 10%. Преостала средства у висини од 80% вредности пројекта, која
износе 6.000.000,00 обезбедила су се из кредита пословних банака која су пребачена на рачун извођача радова са
којима је Општина Ивањица закључила уговоре у складу са Уредбом. Општина Ивањица је по овом уговору преузела
обавезу од 3.000.000,00 увећано уа референтну каматну стопу НБС плус 2,5% која се обрачунава применом конфорне
методе, што представља 50% од 6.000.000,00 (80% вредности пројекта).
По основу тог кредита у 2014. години отплаћена је главница у износу 763.291,01 динара, а по основу камата
304.305,87 динара, а остатак дуга је 2.084.458,43 динара за главницу и 265.200,99 динара за камату.
- У 2011. години, Општина Ивањица је склопила Уговор о комисиону са Министарством животне средине, рударства
и просторног планирања са седиштем у Београду и Фондом за развој Републике Србије са седиштем у Нишу бр.40457/11-01 од 04.08.201. године којим је Општина Ивањица обезбедила на име учешћа износ од 309.300,00 динара, што
износи 10% укупне вредности пројекта, а Комитент Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања је обезбедило је, такође, исти износ од 10%. Преостала средства у висини од 80% вредности пројекта, која
износе 2.474.400,00 обезбедила су се из кредита пословних банака која су пребачена на рачун извођача радова са
којима је Општина Ивањица закључила уговоре у складу са Уредбом. Општина Ивањица је по овом уговору преузела
обавезу од 1.237.200,00 увећано уа референтну каматну стопу НБС плус 2,5% која се обрачунава применом конфорне
методе, што представља 50% од 2.474.400 (80% вредности пројекта).
По основу тог кредита у 2014. години отплаћена је главница у износу 314.781,23 динара, а по основу камата
125.495,73 динара, што представља и укупно отплаћену обавезу по овом кредиту, а остатак дуга је 859.630,65 динара
и 109.368,91 динара.
8.ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЂЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ за период
01.01.2014 – 31.12.2014. године
По Одлуци о буџету општине Ивањица за 2014. годину бр.400-125/2013-01 од 25.12.2013. године, за период
01.01.2014-31.12.2014 године, издвојено је за сталну буџетску резерву 500.000,00 динара која у 2014. години нису
коришћена.
Према одредбама члана 69. став 3.Закона о буџетском систему за текућу буџетску резерву се може определити
највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Сходно члану 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину, Одлуку о промени апропријација и преносу
апропријација у текућу буџетску резерву доноси председник општине.
Сходно члану 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину, Одлуку о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве на предлог Општинске управе-Одељења за финансије доноси председник општине.
По Одлуци о буџету општине Ивањица за 2014. годину бр.400-125/2013-01 од 25.12.2013. године, за период
01.01.2014. - 31.12.2014. године, издвојено је за текућу буџетску резерву 7.500.000,00 динара.
Доношења Одлуке о буџета општине Ивањица за 2014. годину трошењем средстава текуће буџетске резерве увећане
су следеће апропријације:
Раздео 2-Општинско веће, председник општине, глава 01-Општинско веће, предсдник општине, функција 110Извршни и законодавни органи, апропријација економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни
расходи
3.000,оо.
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 760-Здравство некласификовано на другом
месту, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање
454.000,оо
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 810-Услуге спорта, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама
600.000,00
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 810-Услуге спорта, економска класификација 481Дотације невладиним организацијама
130.000,00
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама
20.000,оо
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 760-Здравство некласификовано на другом
месту, економска класификација 512-Опрема
218.000,00
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 130-Опште услуге, апропријација економска
класификација 414-Социјална давања запосленима
459.000,оо,
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 130-Опште услуге, апропријација економска
класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи
70.000,оо
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 760-Здравство некласификовано на другом
месту, економска класификација 424-Специјализоване услуге
1.000.000,00
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 483-Новчане казне и пенали
500.000,оо
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 840-Верске и остале услуге заједнице, економска
класификација 481-Дотације невалдиним организацијама
60.000,оо
Раздео 3-Општинска управа, глава 02-Библиотека „Светислав Вуловић“ функција 820-Услуге културе, економска
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класификација 512-Опрема
55.000,оо
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 421-Пољопривреда, економска класификација
451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
1.500.000,оо
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 484-Накнада штете за повреде или штету насталу усред елементарних
непогода или других природних узрока
800.000,00
По Одлуци о ребалансу буџета општине Ивањица за 2014. годину бр.400-125-1/2014-01 од 11.09.2014. године
износ средстава за сталну буџетску резерву остаје исти, а издвајање у текућу буџетску резерву је увећано је за
3.006.000,оо динара, што по овој одлуци стање текуће буџетске резерве износи 4.637.000,оо динара.
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 810-Услуге спорта, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама
200.000,00
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 911-Предшколско образовање, економска
класификација 414-Социјална давања запосленима 126.000,00
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 421-Пољопривреда, економска класификација
423-Услуге по уговору 37.000,00
-Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 810-Услуге спорта, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама 50.000,00
-Раздео 1. – Скупштина општине, глава 01 – Скупштина општине, функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски, фискални и спољни послови, апропријација економска класификација 465- Остале дотације и трансфери
у износу 1.000,00
-Раздео 2. – Општинско веће-председник општине, глава 01 – Општинско веће-председник општине, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални и спољни послови, апропријација економска класификација
465- Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
рездео 3. – Општинска управа, глава 00 – Општинска управа, функција 130-Опште услуге, апропријација економска
класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
-Раздео 3. – Општинска управа, глава 01 – Дом културе, функција 820 – Услуге културе, апропријација економска
класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
-Раздео 3. – Општинска управа, глава 02 – Библиотека „Светислав Вуловић“, функција 820-Услуге културе,
апропријација економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
-Рездео 3. – Општинска управа, глава 03 – Предшколска установа „Бајка“, функција 911-Предшколско образовање,
апропријација економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
-Раздео 3. – Општинска управа, глава 04 – Јавно предузеће „Дирекција за изградњу, функција 620-Развој заједнице,
апропријација економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
-Раздео 3. – Општинска управа, глава 05 – Месне заједнице, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, апропријација економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 2.000,00
-Раздео 3. – Општинска управа, глава 06 – Туристичка организација, функција 473-Услуге туризма, апропријација
економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
-Раздео 4. – Општинско јавно правобранилаштво, глава 01 – Општинско јавно правобранилаштво, функција 330Судови, апропријација економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу 1.000,00
Раздео 3-Општинска управа, глава 00-Општинска управа, функција 760-Здравство некласификовано на другом месту,
економска класификација 424-Специјализоване услуге у износу 226.000,00 динара
Раздео 3-Општинска управа, глава 06-Туристичка организација, функција 473-Услуге туризма, економска
класификација 465-Остале текуће донације и трансфери 1.000,оо динара
Раздео 4-Општинско јавно правобранилаштво, глава 01- Општинско јавно правобранилаштво, функција 330-Судови,
економска класификација 465-Остале текуће донације и трансфери 2.000,оо динара
Од планираних средстава која су била издвојена у текућу буџетску резерву остало је неутрошено 3.984.000,оо динара.
9. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
Одредбама Закона о јавном дугу предвидјено је да само Република може да даје гаранције, па у складу са тим у 2014.
години нису дате никакве гаранције.
10. ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ.
Чланом 92. став. 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/2006) прописано је да
Извршавање свих буџета контролише Државна ревизорска институција.
Чланом 35. Закона о државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ број 101/2005, 54/2007 и
36/2010) прописано је да институција обавља ревизију на основу годишњег програма ревизије, који је дужна да усвоји
пре краја године за наредну календарску годину. У оквиру који поставља закон, Институција самостално одлучује о
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субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије, времену почетка и трајања ревизије, ако овим законом није
другачије одредјено.
Програм ревизије обавезно сваке године обухвата и одговарајући број јединица локалне самоуправе.
Ради извршавања програма ревизије, Институција може да ангажује ревизоре државних институција других
земаља, као и комерцијална предузећа за ревизију.
Чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013,63/2013-исправка и 108/2013) прописано је да екстерној ревизији подлежу и завршни рачуни буџета
локалне власти.
Ревизију из става 2. овог члана врши Државна ревизорска институција, у складу са са законом којом се уредјује
надлежност државне ревизорске институције.
Изузетно од претходног става, екстерну ревизију буџета локалних власти, може уз сагласност државне
ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних, да обави и лице које испуњава услове за обављање
ревизије финансијских извештаја прописане закона којим се уредјује рачуноводство и ревизија.
На основу члана 38. Став. Закона о државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ број 101/05,
54/07 и 36/10, члана 12. Став 2. Пословника Државне ревизорске институције („Службени гласник РС“ број 9/09) и
Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2015. годину број 02-5310/2014-02 од 29. 12. 2014. Годину,
генерални државни ревизор донео је Закључак о спровођењу ревизије консолидованих финансијских извештаја
завршног рачуна буџета општине Ивањица за 2014. годину и пратећих извештаја, као и ревизије правилности
пословања.
Спровођење ревизије почело је 13. Априла 2015. године и трајаће до 30. новембра 2015. године.
Ревизијом ће бити обухваћен период пословања од 01. Јануара до 30. новембра 2014. године.
11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА, А ОДНОСЕ СЕ НА:
1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
2. Трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода
1. У току буџетске 2014. године на рачуне јавних нефинансијских предузећа и осталих организација и установа,
пренет је укупан износ од 24.671.850,75 динара, кроз текуће или капиталне субвенције јавним и нефинахсијским
предузећима и организацијама.
Средства су пренета на основу решења Председника општине, детаљне документације, а намески за реализацију
капиталних инвестиицја из домена водоснадбевања, канализације, заштите животне средине, јавних радова и слично,
а по следећој расподели:
Са економске класификације 451, односно конта 451141 - Текуће субвенције за пољопривреду у 2014. години
пренета су следећа средства:
Средства за рад Фонда за развој пољопривреде у 2014. години, у износу од 15.887.000,00 динара, планирана су
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014. годину („Сл. лист општине Ивањица“,број 5/2012) у оквиру раздела 3.Општинска управа, функција 421-пољопривреда,економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама.
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2013. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 5/2012) у оквиру
раздела 3.- Општинска управа, функција 421-пољопривреда, обезбеђена су средства за исплату накнаде за рад
противградним стрелцима, у износу од 4.387.000,00 динара.
Скупштина општине Ивањица донела је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица у 2014. години, 01 Број: 06-20/2014 од
13.06.2014. године, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, решење број:
401-00-00207/2014-09
од
26.05.2014.
године.
Право на коришћење средстава предвиђених овим Програмом могла су остварити физичка лица-носиоци
комерцијалног пољопривредног газдинстава у активном статусу, која имају пребивалиште на територији општине
Ивањица, и новоформиране земљорадничке задруге које имају седиште на територији општине Ивањица.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ивањица у
току 2014. године планирано је финансирање следећих мера:
1.Субвенционисање набавке опреме за водоснабдевање 2.200.000,00
2.Субвенционисање набавке садница воћа 1.600.000,00
3.Подршка развоју овчарства 1.100.000,00
4.Финансирање развојних иновативних пројеката 1.000.000,00
5.Подршка задругарству 1.500.000,00
6.Организовање и посета сајмовима 100.000,00
7.Набавка противградних ракета 2.500.000,00
8.Исплата накнаде за рад противградним стрелцима 3.950.000,00
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Од планираних мера реализоване су следеће:
1.Подршка развоју овчарства
236.300,00
2.Подршка задругарству
1.200.000,00
3.Набавка противградних ракета
3.962.400,00
4.Исплата накнаде за рад противградним стрелцима 4.386.635,36
5.Финансирање развојних иновативних пројеката
400.000,00
1. Подршка развоју овчарства
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ивањица за
2014. годину планирано је да Општина Ивањица распише Јавни позив за набавку квалитетних приплодних овнова, у
складу са Законом о јавним набавкама, а ближи услови и критеријуми за подношење захтева за доделу грла буду
дефинисани Конкурсом који ће спроводити Служба за пољопривреду и водопривреду Општинске управе општине
Ивањица, међутим како та набавка није уврштена у План јавних набавки за 2014. годину, ова мера је реализована у
виду регреса за куповину грла.
Општинска управа општине Ивањица расписала је Конкурс за регресирање набавке квалитетних приплодних овнова
расе Праменка-сој Сјенички, број: 320-18/2014-03 од 24.06.2014. године.
Конкурс је био отворен од 24. јуна до 29. августа 2014. године, или до утрошка средстава намењених за ове сврхе у
износу од 1.100.000,00 динара.
Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим конкурсом имала су регистрована комерцијална
пољопривредна газдинстава са територије општине Ивањица, ако су у периоду од 01.01.2014. до 29.08.2014. године
извршила набавку квалитетних приплодних овнова расе Праменка-сој Сјенички, и ако поседују најмање 15 грла оваца
старијих од годину дана.
Процентуални износ средства за регрес је 50% од висине приложеног рачуна за набавку квалитетних приплодних
овнова расе Праменка-сој Сјенички, с тим да максимални број грла на које једно газдинство може остварити право на
регрес по овом Конкурсу је 3.
На конкурс је поднето 8 пријава са свом неопходном документацијом и подносиоцима захтева је за ову меру укупно
уплаћено 236.300,00 динара.
2. Подршка задругарству
Општинска управа општине Ивањица расписала је Конкурс за финансирање односно суфинансирање
програма/пројеката земљорадничких задруга за 2014. годину, број: 320-17/2014-03 од 18.06.2014. године.
Конкурс је био отворен од 18.06.2014. до 25.06.2014. године.
Конкурсом је предвиђено финансирање односно суфинансирање:
1. Набавке механизације и опреме;
2. Набавке садног материјала;
3. Набавке сточног фонда;
4. Ангажовања стручног лица у области пољопривредне производње - дипломираног инжењера агрономије, односно
дипломираног инжењера пољопривреде;
5. Других прихватљивих трошкова који се односе на програм/пројекат (плате запослених, комуналне услуге,
трошкови телефона, струја, грејање).
Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим конкурсом имале су земљорадничке задруге са
седиштем на територији општине Ивањица, основане у периоду од 01.01.2011 до 31.12.2013. године.
Конкурсом је предвиђено да предност при одабиру програма/пројекта имају пројекти који обезбеђују:
1. Већу запосленост становништва, а нарочито сеоског становништва;
2. Дуготрајност односно одрживост истог пројекта који се може проширити на већу популацију становништва;
3. Додатно финансирање пројекта од стране корисника или неког трећег учесника у пројекту;
4. Олакшани и сигурнији пласман производа;
5. Удруживање произвођача;
6. Већи степен едукације пољопривредних прозвођача.
На конкурс су поднете 2 пријаве за суфинансирање набавке механизације и опреме, и ангажовања стручног лица у
области пољопривредне производње - дипломираног инжењера агрономије, односно дипломираног инжењера
пољопривреде, са свом неопходном документацијом и подносиоцима захтева је за ову меру укупно уплаћено
1.200.000,00 динара.
3. Набавка противградних ракета
Општина Ивањица је расписала Јавни позив за набавку 76 противградних ракета (објављен на порталу јавних набавки
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дана 14.04.2014. године). По окончању поступка јавне набавке извршена је примопредаја ракета Радарском центру
Сјеница.
Услед нестабилних временских прилика које су наступиле од половине маја месеца 2014. године, и честе појаве града,
знатно је повећан број дејстава што је условило нестанак ракета на појединим станицама, па је Општина Ивањица по
хитном поступку набавила још 50 ракета које су предате Радарском центру Сјеница дана 25.07.2014. године.
Општина Ивањица је у 2014. години укупно набавила 126 противградних ракета и за ову намену је утрошено
3.962.400,00 динара
4. Исплата накнаде за рад противградним стрелцима
Дотирањем рада противградне заштите додатно се стимулишу стрелци са подручја општине Ивањица да током сезоне
противградне одбране своје дужности обављају савесно у циљу постизања што ефикаснијег функционисања система
противградне заштите. Противградна сезона траје 6 месеци (15. април – 15. октобар).
Током противградне сезоне 2014. године исплаћена је дотација у месечном нето износу од 9.000,00 динара по стрелцу
(54.000,00 динара за шест месеци), за 48 стрелаца, на основу списка стрелаца Хидрометеоролошког завода Србије –
Радарски центар Сјеница и на основу Решења председника Општине Ивањица, број 400-44/2014 од 21.07.2014.
године.
Укупно утрошена средства за ову намену износе 4.386.635,36 динара.
5. Финансирање развојних иновативних пројеката
Општинска управа општине Ивањица расписала је Конкурс за коришћење подстицајних средстава за иновативне
пројекте у области пољопривреде за 2014. годину, број: 320-21/2014-03 од 25.07.2014. године.
Конкурс је био отворен од 25.07.2014. до 31.07.2014. године.
Право учешћа на конкурсу имала су удружења грађана регистрована у АПР-у за област пољопривреде са седиштем на
територији општине Ивањица.
Конкурсом је предвиђено финансирање односно суфинансирање развојних иновативних пројеката из области
сточарства и воћарства.
Конкурсом је предвиђено да предност при одабиру имају пројекти у којима имају учешће два или више правних лица
- удружења, односно корисника, регистрованих у АПР-у за област пољопривреде са седиштем на територији општине
Ивањица, и пројекти који обезбеђују:
1. Нове производе који су у складу са стратегијом развоја пољопривредне производње на територији општине
Ивањица;
2. Нове технологије или усавршавање постојећих за унапређење производње пољопривредних производа;
3. Већу запосленост становништва а нарочито угроженог сеоског становништва у руралним подручјима;
4. Дуготрајност односно одрживост истог пројекта који се може проширити на већу популацију становништва;
5. Додатно финансирање пројекта од стране корисника или неког трећег учесника у пројекту;
6.Олакшани и сигурнији пласман производа;
7.Већи степен едукације пољопривредних прозвођача.
На конкурс је поднета 1 пријава за суфинансирање трошкова процеса обезвирушавања кандидат садница малине
сорти Wилламетте и Меекер у оквиру Пројекта оснивања матичног засада малине за производњу безвирусних
садница сорти Wилламетте и Меекер на територији општине Ивањица, са свом неопходном документацијом и
подносиоцу захтева је за ову меру уплаћено 400.000,00 динара.
Од планираних мера нису реализоване следеће:
Р.бр. Мера Планирани износ
1.Субвенционисање набавке опреме за водоснабдевање 2.200.000,00
2.Субвенционисање набавке садница воћа 1.600.000,00
3.Организовање и посета сајмовима 100.000,00
укупно 3.900.000,00
Субвенционисање набавке опреме за водоснабдевање и субвенционисање набавке садница воћа није реализовано због
недостатка финансијских средстава у буџету Општине Ивањица, услед мањег прилива средстава у буџет од
очекиваног.
Мера Организовање и посета сајмовима, која је планирана за организовање посете сајму пољопривреде у Новом Саду,
није реализована због непроходности једног дела ибарске магистрале услед поплава и клизишта дана 23.05.2014.
године за када је била планирана посета пољопривредника
Са економске класификације 451, односно конта 451191 - Текуће субвенције јаввим нефинансијским предузећима
и организаqцијама у 2014. години пренета су следеаћа средства:
- 7.058.067,30 динара ЈИП Ивањички радио по Закључку општинског већа до окончања поступка приватизације и
Уговора о финансирању у 2014. години
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- 4.550.156,69 динара Буџетском фонду за животну средину и то за текуће функционисање предузећа и ЈКП
„Комунално“ Ивањица за отплату кредита којим је набављено возило за превоз смећа.
Са економске класификације 451, односно конта 451291 - Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијком
предузећима и организацијама у 2014. години пренето је 6.908.972,20 динара и то ЈКП “Комунално“ Ивањица за
изградњу водоводне инфраструктуре на територији општине Ивањица.
2. Законом о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник Републике Србије“ 62/2006) уређује се
обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова. Једна од врсте примања јединица
локалне самоуправе су и Изворни приходи јединице локалне самоуправе. Неки од тих прихода су строго наменског
карактера, а неки не. Извори из кога се финансирају активности из области заштите животне средине су наменска и
дефинисана као јавни приходи и то:
- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине која је на дан 31.12.2014. године остварена у износу
9.373.067,23 динара и из тих прихода финансиране су активности из области заштите и унапредјења животне
средине.
Средства су у целости утрошена у текућој години, а по програму Буџетског фонда за животну средину и за
испитивање квалитета ваздуха по уговору са Заводом за заштиту здравља Чачак у износу од 323.976,00 динара,
депоновање смећа у Региолалну депонију “Дубоко” у износу од 19.941.141,61 динара и ЈКП”Комунално” за отплату
возила за превоз смећа у износу од 4.550.156,69 динара.
Сагласно члану 17.Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ 41/2009 и 53/2010.),
јединице локалне самоуправе у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за унапређење безбедности
саобраћаја. Извор прихода из којих се финансира део активности из безбедности саобраћаја су и Приходи од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
-- Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје који су на дан 31.12.2014. године остварени су у износу
7.184.586,02 динара. Средства од уплаћених новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини
од 30% припадају буџету јединица локалне самоуправе чијој територији је прекршај учињен.
Средства остварена у буџету општине Ивањица за 2014. годину од наплаћених казни од саобраћајних прекршаја у
износу 7.184.586,02 динара и неутрошена средства из 2013. године у износу 3.163.947,45 динара утрошена су за
следеће намене:
-Такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано у ОШ „Милан Вучићевић-Зверац“ у
Братљеву..........................................................................................................................................................70.876,71
-Хоризонтална сигнализација...................................................................................................................1.055.956,20
-Вертикална сигнализација..........................................................................................................................679.132,80
-Израда тротоара у улициВ.Маринковића...............................................................................................4.631.057,05
-Израда тротоара поред Гимназије..........................................................................................................2.035.146,24
Крпљење улица.........................................................................................................................................1.800.147,28
УКУПНО:.................................................................................................................................................10.272.316,28
Неутрошена средства у износу 76.217,19 динара преносе се у 2015. годину и биће утрошена по Програму за 2015.
годину.
По основу Текућих наменских трансфера од Републике у корист нивоа општина у 2014. години остварени су
приходи у износу од 20.109.571,75 динара и то
- за елементарне непогоде 1.760,000,00 динара од Владе РС по решењима Министарства финансија,
-за Технички сервиси за личне услуге од Министарства рада и социјалне политике у износу од 1.491.626,00 динара,
-од Министарства пољопривреде за ревитализацију атарских и пољских путева у износу од 13.866.493,00 динара, -од Националне агенције за регионални развој износ од 86.452,75 као рефундација чланарине за Регионалну развојну
агенцију Краљево.
- од Националне агенције за регионални развој износ 1.670.000,00 за атарске путеве.
-од Министарства културе за Сабор у Кушићима 120.000,оо, за ноћ Музеја 615.000,оо, за Сабор двојничара у
Кушићима 120.000,оо, за фестивал Изворне српске песме у износу 180.000,00, за Дом културе за галерију 200.000,оо
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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Борј 6

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. Годину
I УВОДНИ ДЕО
Правни основ за састављање извештаја о извршењу Одлуке о буџету локалне власти садржан је у члану 7. Закона о
буџетском систему и члану 10. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину према коме председник
општине подноси Извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету два пута годишње.
Дирекни корисници буџета општине Ивањица за 2014. годину били су: Скупштина општине, Председник општине и
општинско веће, Општинска управа и Општинско јавно правобранилаштво.
Индиректни корисници буџета општине Ивањица за 2014. годину били су: Установа Дом културе Ивањица,
Библиотека "Светислав Вуловић", Предшколска установа "Бајка", ЈП "Дирекција за изградњу, Месне заједнице,
Туристичка организација и Буџетски фонд за заштиту и унапређење животне средине
Корисници буџета општине Ивањица били су и основне и средње школе и центар за социјални рад.
Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Ivanjica za 2014. sastoje se
А. РАЧУН ПРИМАЊА И ПРИХОДА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине

698.062.415,72

Укупни расходи и издаци за набавку нефинснијске имовине

684.295.807,32

Буџетски суфицит/дефицит

13.766.608,40

Издаци за набавку финснсијске имовине (осим домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит

13.766.608,40

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

0,00

Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од
вредности)

0,00

Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање

13.029.471,81
-13.029.471,81
737.136,59
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
ОПИС

ЕКОНОМСКА

СРЕДСТВА ИЗ

КЛАСИФИКАЦИЈА

БУЏЕТА

УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)

698.062.415,72

1. Порески приходи

71

323.784.714,25

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

226.596.556,53

1.2. Самодоприноси

711180

131.946,15

1.3. Порез на имовину

713

52.558.557,47

1.4. Порез на добра и услуге

714

26.688.405,73

1.5. Остали порески приходи

716+719

17.809.219,57

1.6. Порез на фонд зарада

712

28,80

2. Непорески приходи

74

30.894.296,12

- Приходи од имовине

741

11.945.721,28

- Приходи од продаје добара и услуга

742

5.403.764,97

2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист

743

7.427.791,75

2.2. Остали приходи у корист општине

745

6.117.018,12

3. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

0,00

4. Донације

731+732

376.105,60

5. Трансфери

733+744

343.007.299,75

6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

77

УКУПНИ ИЗДАЦИ

684.295.807,32

1. Текући расходи

4

606.411.284,56

1.1. Расходи за запослене

41

152.652.653,10

1.2. Коришћење роба и услуга

42

245.025.228,96

1.3. Отплата камата

44

5.434.578,15

1.4. Субвенције

45

24.671.850,75

1.5. Социјална заштита из буџета

47

22.990.557,47

48+49

34.632.157,75

2. Трансфери

46

121.004.258,38

3. Капитални издаци
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И

5

77.884.522,76

1.6. Остали расходи

ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ ДУГА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Примања на основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине

92

2. Задуживање

91

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

3. Отплата дуга

61

13.029.471,81

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

13.029.471,81

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

4. Набавка финансијске имовине

621

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)
Вишак прихода из ранијих година

0,00

-13.029.471,81
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1.270.286,38

II ОПШТИ ДЕО
ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНE
ЕК.КЛАС.
321120
711110
711120
711140
711160
711180
711190
712110
713120
713310
713420
713610
714430
714510
714540
714550
714560
716110
732150
733150
733250
741150
741510
741520
741530
741540
741560
742140
742150
742250
742350
743320
743350
743920
744151
745150
791110
813150
911450
921950

ПРИХОДИ
ПЛАН
Пренети вишак прихода из претходне године
1.271.000,00
Порез на зараде
261.250.000,00
Порез на приходе од самосталних делатности
22.976.000,00
Порез на приходе од имовине
9.560.000,00
Порез на приходе од осигурања лица
5.000,00
Самодоприноси
80.000,00
Порез на друге приходе
25.950.000,00
Порез на фонд зарада
0,00
Порез на имовину
45.240.000,00
Порез на наследје и поклон
6.590.000,00
Порез на капиталне трансакције
18.452.000,00
Порез на акције на име и уделе
5.000,00
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
0,00
Порези на моторна возила
18.965.000,00
Накнада за загадјивање животне средине
30.000,00
Концесионе накнаде и боравишне таксе
3.560.000,00
Општинске и градске накнаде
9.530.000,00
Комунална такса на фирму
16.311.000,00
Текуће донације од међународних орг. у корист
опш
650.000,00
Текући трансфери од других нивоа власти у
корист опш.
542.105.000,00
Капитални трансфери од др. нивоа власти у
корист опш.
23.000.000,00
Камата на средства буџета
5.380.000,00
Накнада за коришћење природних добара
446.000,00
Накнада за коришћење шума и пољ. земљишта
3.550.000,00
Накнада за коришћење простора и градј. земљ.
11.150.000,00
Комунална такса за коришћење обале у пос.св.
Коришћење ваздухопл. простора и накнаде за
воде
Приходи од продаје добара и услуга од стране
трж. орг.
Приходи од давања у закуп непокретности
2.136.000,00
Таксе у корист нивоа општина
8.220.000,00
Приходи општинских органа
1.230.000,00
Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
6.514.000,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје у кор.
опш.
400.000,00
Приходи од увећања целокупног пореског дуга
Текући трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодредјени приходи у корист
општина
9.950.000,00
Приходи из буџета
Примања од продаје осталих основних средстава
300.000,00
Примања од задуживања од пословних банака у
зем.
70.000.000,00
Приход од продаје акција
УКУПНО
1.124.806.000,00

ИЗВРШЕНО
%
1.270.286,38
99,94
193.301.430,86
73,99
16.280.899,48
70,86
543.344,07
5,68
2.854,47
57,09
131.946,15 164,93
16.468.027,65
63,46
28,80 #DIV/0!
39.661.926,44
87,67
2.598.362,50
39,43
10.297.450,53
55,81
818,00
16,4
0,0
15.647.333,00
82,51
52.398,00 174,66
1.615.607,50
45,38
9.373.067,23
98,35
17.809.219,57 109,19
376.105,60

57,86

343.007.299,75

63,27

0,00
19,45
0,00
3.879.772,11 109,29
7.019.682,75
62,96
#DIV/0!
1.046.405,83

-139,41 #DIV/0!
#DIV/0!
1.142.178,00
53,47
3.401.054,97
41,38
860.532,00
69,96
7.184.586,02

110,29

214.900,00
28.305,73

53,73
#DIV/0!

6.117.018,12

61,48
#DIV/0!

699.332.702,10

62,17
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III ПОСЕБАН ДЕО

411
412
416
417
421
422
423
465
481

2 2.1
110
411
412
416
421
422
423
465

3. 0.0
090
463
472

130

481 Дотације невладиним организацијама
511 Зграде и градјевински објекти
Укупно функција 090
Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали пос. расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

ИЗВРŠЕЊЕ
ПЛАНА

110

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и закон. органи, фин.,фиск.и
сп.пос.
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запосленима и остали пос. расходи
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Укупно функција 110
УКУПНО РАЗДЕО 1
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и закон. органи, фин.,фиск.и
сп.пос.
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запосленима и остали пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Укупно функција 110
УКУПНО РАЗДЕО 2
ОПШТИНСКА УПРАВА
Социјална зашт. неквалификована на
др.мес.
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Накнада за социјалну заштиту из буџета

ПЛАН БУЏЕТА

1 1.1

ОПИС

ПОЗИЦИЈА
ЕК.КЛАСИФИК
АЦИЈА

ФУНКЦИЈА

ГЛАВА

РАЗДЕО

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ПО КОРИСНИЦИМА - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

1.528.000,00
273.000,00

392.815,00
70.314,00

25,71
25,76

1.800.000,00

1.756.187,61

97,57

900.000,00

854.621,68

94,96

30.000,00
654.000,00
5.185.000,00
5.185.000,00

28.085,00
597.474,25
3.699.497,54
3.699.497,54

91,36
71,35
71,35

3.059.000,00
547.000,00
83.000,00

2.409.034,57
431.219,76
82.727,00

78,75
78,83
99,67

450.000,00
3.750.000,00
62.000,00
7.951.000,00
7.951.000,00

430.146,02
3.449.141,14
59.547,00
6.861.815,49
6.861.815,49

95,59
91,98
96,04
86,30
86,30

16.000.000,00
26.900.000,00

8.035.655,01
22.990.557,47

5.300.000,00
2.500.000,00
50.700.000,00

5.300.000,08
36.326.212,56

50,2
85,47
100,0
0
0,00
71,65

47.189.000,00
8.462.000,00
20.000,00
1.399.000,00
1.300.000,00
467.000,00
25.082.000,00
1.585.000,00
8.067.000,00

45.700.429,82
8.180.974,35
7.566,00
923.615,80
1.261.143,85
466.154,56
11.974.348,43
1.482.974,18
7.857.733,16

96,85
96,68
37,83
66,02
97,01
99,82
47,74
93,56
97,41

%
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424
425
426
465
482
511
512
515
541
621
160
451
463
481
483
484
499
170
441
444
611
421
423
451
482
450
423
490
425
463
630
451
760
424
425
463
512
810

820

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и градјевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Учешће капитала у домаћим неф.
предузећима
Укупно функција 130
Опште јавне услуге некл. на другом месту
Субвенције јавним неф. пред. и организац.
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреду или штету од ел.
не.
Средства резерве
Укупно функција 160
Трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно функција 170
Пољопривреда
Услуге по уговору
Субвенције јавним неф. пред. и организац.
Порези, обавезне таксе и казне
Укупно функција 421
Саобраћај
Услуге по уговору
Укупно функција 450
Економски послови неклас. на др.месту
Текуће поправке и одржавање
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Укупно функција 490
Водоснадбевање
Субвенције јавним неф. пред. и организац.
Укупно функција 630
Здравство неклас. на другом месту
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Опрема
Укупно функција 760
Услуге физичке културе

481 Дотације невладиним организацијама
511 Зграде и градјевински објекти
Укупно функција 810
Услуге културе
424 Специјализоване услуге
463 Донације и трансфери осталим нивоима

Борј 6

1.000.000,00
2.130.000,00
5.300.000,00
1.106.000,00
300.000,00
69.200.000,00
4.650.000,00
50.000,00
20.000.000,00

110.439,00
1.759.476,69
4.528.949,74
923.249,00
118.645,97
7.227.159,60
83.578,00
26.000,00
117.936,63

11,04
82,60
85,45
83,48
39,55
10,44
1,80
0,00
0,59

197.307.000,00

92.750.374,78

47,01
#####
#####
82,51
89,50

4.620.000,00
5.500.000,00

3.811.920,55
4.922.773,54

4.800.000,00
4.484.000,00
19.404.000,00

2.565.025,93
11.299.720,02

53,44
0,00
58,2

2.400.000,00
3.500.000,00
16.249.000,00
22.149.000,00

2.312.069,28
3.122.508,87
13.029.471,81
18.464.049,96

96,34
89,21
80,19
83,4

4.387.000,00
11.500.000,00

4.386.635,36
6.154.654,56

99,99
53,52

15.887.000,00

10.541.289,92

66,35

13.500.000,00
13.500.000,00

12.057.688,10
12.057.688,10

89,32
89,32

21.000.000,00

19.830.900,00

94,43

25.000.000,00
46.000.000,00

6.500.000,00
26.330.900,00

57,24

33.400.000,00
33.400.000,00

6.908.972,20
6.908.972,20

20,69
20,69

2.626.000,00
454.000,00

2.625.276,54
453.300,00

99,97
99,85

16.000.000,00
2.718.000,00
21.798.000,00

1.800.591,00
2.495.000,00
7.374.167,54

91,80
33,83

13.280.000,00
5.000.000,00
18.280.000,00

13.280.000,00
13.280.000,00

100,0
0
0,00
72,6

4.500.000,00
400.000,00

4.388.280,00
299.950,00

97,52
74,99
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власти
830
423
451
840
481
912
422
463
511
920
422
463

3 0.1
820
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
512

3 0.2
820
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
512

Укупно функција 820
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Субвенције јавним неф. пред. и организац.
Укупно за функцију 830
Верске заједнице
Дотације невладиним организацијама
Укупно функција 840
Основно образовање
Трошкови путовања
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Зграде и градјевински објекти
Укупно функција 912
Средње образовање
Трошкови путовања
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Укупно функција 920
УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА
ДОМ КУЛТУРЕ
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Укупно функција 820
УКУПНО ДОМ КУЛТУРЕ
БИБЛИОТЕКА "СВЕТИСЛАВ
ВУЛОВИЋ"
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема

4.900.000,00

4.688.230,00

95,68

6.000.000,00
7.550.000,00
13.550.000,00

5.782.464,23
7.058.067,30
12.840.531,53

96,37
93,48
94,76

1.560.000,00
1.560.000,00

1.510.000,00
1.510.000,00

96,79
96,79

129.867.000,00

86.263.546,76

129.867.000,00

66,42
#####
86.263.546,76 66,42

20.497.000,00
20.497.000,00
608.799.000,00

15.791.192,61
15.791.192,61
356.426.875,98

77,04
77,04
58,55

9.373.000,00
1.690.000,00
155.000,00

8.252.416,00
1.477.178,00
91.216,00

88,04
87,41
58,85

280.000,00
2.430.000,00

200.868,00
2.329.325,45

71,74
95,86

370.000,00
3.300.000,00
170.000,00

176.134,00
3.272.731,12
166.000,00

99,17

151.000,00
650.000,00
18.569.000,00
18.569.000,00

135.866,00
311.050,00
16.412.784,57
16.412.784,57

89,98
47,85
88,39
88,39

3.163.000,00
574.000,00

3.029.480,00
542.273,00

95,78
94,47

50.000,00
110.000,00
80.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00

24.370,00
101.298,00
25.902,49
46.210,00

48,74

52.782,11

52,78

50.000,00
69.000,00
115.000,00

34.649,60
61.554,00
111.260,00

69,30
89,21
96,75

32,4
92,42

19
24 јун 2015

3 0.3
911

3 0.4
620

640

160

451

520
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515 Нематеријална имовина
Укупно функција 820
УКУПНО БИБЛИОТЕКА "С. ВУЛОВИЋ"
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Услуге предшколског образовања
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали пос. расходи
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
512 Машине и опрема
Укупно функција 911
УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВ.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Развој заједнице
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали пос. расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и градјевински објекти
512 Машине и опрема
Укупно функција 620
Улична расвета
421 Стални трошкови
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и градјевински објекти
Укупно функција 640
Опште јавне услуге некл. на др. месту
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
512 Машине и опрема
Укупно функција 160
Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и градјевински објекти
512 Машине и опрема
Укупно функција 451
Управљање отпадним водама
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и градјевински објекти

Борј 6

400.000,00
4.771.000,00
4.771.000,00

398.051,94
4.427.831,14
4.427.831,14

99,51
92,81
92,81

52.542.000,00
9.405.000,00
1.121.000,00
1.710.000,00
390.000,00
7.300.000,00

52.472.012,95
9.392.516,40
1.095.104,00
1.331.662,04
357.441,98
5.793.643,13

480.000,00
1.300.000,00
921.000,00
1.040.000,00

959.420,15
901.514,00
1.036.829,11

76.209.000,00
76.209.000,00

73.340.143,76
73.340.143,76

99,9
99,9
97,7
77,87
91,7
79,4
#####
0,0
73,8
97,9
99,7
#####
96,24
96,24

6.755.000,00
1.206.000,00
150.000,00
100.000,00
70.000,00
2.110.000,00
100.000,00
4.349.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.160.000,00
111.000,00
1.050.000,00
5.000.000,00
11.500.000,00
2.600.000,00
37.761.000,00

5.488.782,00
982.483,00
36.474,00
72.882,00
1.573.538,65
30.795,00
2.174.556,32
461.163,50
273.380,40
1.063.599,38
102.945,00
528.706,41
937.294,91
1.606.120,00
2.591.000,00
17.923.720,57

81,26
81,47
24,32
72,88
0,0
74,58
30,80
50,00
46,12
54,7
91,69
92,74
50,35
18,75
13,97
99,65
47,47

11.100.000,00
3.885.000,00
14.500.000,00
29.485.000,00

10.602.493,88
3.106.795,00
13.709.288,88

95,52
79,97
0,00
46,50

700.000,00
99.266.000,00
3.500.000,00
1.280.000,00
104.746.000,00

347.800,00
65.076.866,42
315.725,00
512.016,00
66.252.407,42

49,69
65,56
9,02
40,00
63,25

56.005.000,00
94.200.000,00
5.023.000,00
155.228.000,00

31.078.494,28
51.001.063,33
5.022.716,80
87.102.274,41

55,49
54,14
99,99
56,11

3.500.000,00
22.200.000,00

0,00
6.302.889,72

0,00
28,39
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Број 6

3 0.5
160
411
412
424
425
465

3 0.6
473
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512

0.7 560
421
423
424
451
472
481
512

4 0.1
330
411
412
414
416
422
465

Укупно функција 520
УКУПНО ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге некл. на др. месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Остале дотације и трансфери
Укупно функција 160
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Услуге туризма
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Укупно функција 473
УКУПНО ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Субвенције јавним неф. пред. и организац.
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Опрема
Укупно функција 560
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЖИВ.
СРЕД
УКУПНО РАЗДЕО 3
ОПШ. ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали пос. расходи
Трошкови путовања
Остале дотације и трансфери
Укупно функција 330
УКУПНО ОПШ. ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТ.

24 јун 2015

25.700.000,00
352.920.000,00

6.302.889,72
191.290.581,00

24,52
54,20

1.124.000,00
200.000,00
1.050.000,00
10.125.000,00
24.000,00
12.523.000,00
12.523.000,00

1.039.656,00
186.100,00
1.038.614,45
9.116.794,69
21.768,00
11.402.933,14
11.402.933,14

92,50
93,05
98,9
90,04
90,70
91,06
91,06

2.436.000,00
436.000,00
20.000,00

2.394.103,35
428.543,06

98,28
98,29
0,00

30.000,00

21.700,00

260.000,00
490.000,00
3.885.000,00

72,33
#####
149.069,74 57,33
257.845,13 52,62
2.808.464,65 72,29

442.000,00
520.000,00
46.000,00
30.000,00
15.000,00
140.000,00
8.750.000,00

84.942,21
354.293,33
45.898,00
23.487,00
78.680,74
6.647.027,21

19,22
68,13
99,78
78,29
0,00
56,20
75,97

8.750.000,00

6.647.027,21

75,97

20.000.000,00

19.941.141,61

99,71

1.000.000,00
6.000.000,00

323.976,00
4.550.156,69

32,4
75,8

27.000.000,00
1.109.541.000,00

24.815.274,30
684.763.451,10

0,00
61,72

1.734.000,00
310.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
33.000,00
2.129.000,00

1.655.562,00
296.349,00

95,48
95,60
0,00

15.707,00
32.897,00
2.000.515,00

0,00
93,97

2.129.000,00

2.000.515,00

93,97
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УКУПНО РАЗДЕО 4
СВЕГА:

Борј 6

2.129.000,00

2.000.515,00

93,97

1.124.806.000,00

697.325.279,13

62,00

Планирани и извршени расходи по основним наменама - буџетска средства
ЕК.
КЛ.
1
41
411
412
413
414
415
416
417

Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали пос. расходи
Посланички додатак

42
421
422
423
424
425
426

Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

ОПИС
2

ПЛАНИРАНО
3
161.263.000,00
128.903.000,00
23.103.000,00
195.000,00
2.671.000,00
3.190.000,00
1.401.000,00
1.800.000,00

ИЗВРШЕНО
4
152.652.653,10
122.834.291,69
21.987.950,57
98.782,00
2.055.193,80
2.711.757,89
1.208.489,54
1.756.187,61

%
5
94,66
95,29
95,17
50,66
76,94
85,01
86,26
97,57

341.368.000,00
68.362.000,00
3.625.000,00
45.018.000,00
14.576.000,00
197.957.000,00
11.830.000,00

245.025.228,96
52.389.463,38
3.118.299,01
39.040.616,96
12.273.262,72
130.946.949,69
7.256.637,20

71,78
76,64
86,02
86,72
84,20
66,15
61,34

5.900.000,00
2.400.000,00
3.500.000,00

5.434.578,15
2.312.069,28
3.122.508,87

92,11
96,34
89,21

45 Субвенције
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

58.450.000,00

24.671.850,75

42,21

58.450.000,00

24.671.850,75

42,21

46 Донације и трансфери
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
465 Остале дотације и трансфери

210.317.000,00
207.764.000,00
2.553.000,00

121.004.258,38
118.690.935,38
2.313.323,00

57,53
57,13
90,61

47 Права из социјалног осигурања
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета

26.900.000,00
26.900.000,00

22.990.557,47
22.990.557,47

85,47
85,47

Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
484 Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других природних узрока

43.149.000,00
25.414.000,00
1.380.000,00

34.632.157,75
24.499.394,88
670.839,38

80,26
96,40
48,61

11.555.000,00

6.896.897,56

59,69

4.800.000,00

2.565.025,93

53,44

4.484.000,00
4.484.000,00

0,00
0,00

236.726.000,00
219.100.000,00
17.176.000,00
450.000,00

77.766.586,13
66.137.232,65
11.205.301,54
424.051,94

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
441 Отплата домаћих камата
444 Пратећи трошкови задуживања

48
481
482
483

49 Резерве
499 Средства резерве
51
511
512
515

Основна средства
Зграде и градјевински објекти
Машине и опреме
Нематеријална имовина

32,85
30,19
65,24
94,23
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54 Природна имовина
541 Земљиште

20.000.000,00
20.000.000,00

117.936,63
117.936,63

61 Отплата главнице
611 Отплата главнице домаћим кредиторима

16.249.000,00
16.249.000,00

13.029.471,81
13.029.471,81

0,00

0,00

1.124.806.000,00

697.325.279,13

62 Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ

80,19
80,19

62,00

I ПРИХОДИ
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014. годину и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
планирана су примања буџета у износу 1.124.806.000,00 динара.
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства из 2013. године реализована су у износу
699.332.702,10 динара од чега су пренета средства из 2014. године 1.270.286,38 динара, а остварени приходи у 2014.
години 698.062.415,72 динара и то приходи на класи 7-текући приходи.
У структури прихода остварени су порески приходи у износу 323.784.714,25 динара , што је 46,38 %
укупних прихода буџета у 2014. години, непорески приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и
услуга, новчане казне и одузета имовинска корист и остали приходи у корист општине) остварени су у износу
30.894.296,12 динара, што је 4,42 % укупних прихода буџета, приходи по основу трансфера од других нивоа власти
остварени су у износу 343.007.299,75 динара што је 49,13 % укупних прихода буџета општине у 2014. години.
Сагледавајући остварење прихода по групама можемо констатовати да је група пореза на доходак, добит и
капиталне добитке које плаћају физичка лица остварена у износу 226.596.556,53 динара, што је 32,46% укупно
остварених прихода у 2014. години.
Порези на имовину-група 713 остварени су у износу 52.558.557,47 динара или 5,99 % у односу на укупно
остварене приходе.
Порези на добра и услуге-група 714 остварени су у износу 26.688.405,73 динара што је 3,82 % укупно
остварених прихода буџета.
Други порези-група 716 односно комунална такса на фирму остварена је у износу 17.809.219,57 динара или
2,55% укупно остварених прихода.
Приходи од имовине-група 741 (камата на средства буџета, накнада за коришћење грађ. земљишта)
остарени су у износу 11.945.721,28 динара што је 1,71 % укупно остварених прихода буџета.
Приходи од продаје добара и услуга-група 742 (приходи од давања у закуп, општинске административне
таксе, накнада за уређивање грађевинског земљишта, приходи општинских органа управе) остварена је у износу
5.403.764,97 динара што је 0,77 % укупно остварених прихода буџета.
Приходи од казни и одузете имовинске користи-група 743 остварени су у износу 7.427.791,75 динара што
је 1,06 % укупних прихода буџета.
Остали приходи у корист општине (група 745) остварени су износу 6.117.018,12 динара што је 0,87 %
укупно остварених прихода општине у 2014. години.
У структури прихода највеће појединачно учешће у оствареним приходима има порез на зараде који је
остварен у износу 226.596.556,53 динара што је 32,46 % у односу на укупно остварене приходе у 2014. години.
Поред пореза на зараде значајно учешће у приходима буџета имају и текући трансфери од републике у
корист општине који остварени у износу 343.007.299,75 динара или 49,13 % у односу на укупно остварене приходе
буџета.
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II РАСХОДИ
Укупно расходи и издаци у буџету за 2014. годину су 697.325.279,13 динара или 61,99% укупно планираних
расхода.
Неутрошена средства на крају године у износу 2.007.422,97 динара преносе се у наредну годину и користиће
се за финансирање расхода у 2014. години.
Пренос средстава буџетским корисницима вршен је на основу утврђених апропријација у буџету, односно
њихових финансијских планова, а на основу динамике остварења прихода у буџету.
Када се посматрају расходи по основним наменама може се уочити да су расходи за запослене извршени на
нивоу свих буџетских корисника извршени у износу 152.652.653,10 динара што 21,89 % укупних расхода у 2014.
години у шта спадају плате, социјални доприноси, превоз радника на посао и са посла, социјална давања запосленима
и награде, бонуси и остали посебни расходи, као и одборнички додатак.
За коришћење роба и услуга на ниво свих буџетских корисника потрошено је 256.692.877,27 динара где
спадају стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и
одржавање и материјал што је 36,81 %. укупних расхода буџета.
За отплату камата по кредитима и пратеће трошкове задуживања (курсне разлике) код Уни цредит банк
и Фонда за развој Републике Србије утрошено је 5.434.578,15 динара као што је 0,77 % укупних расхода буџета.
За субвенције на нивоу свих буџетских корисника утрошено је 24.671.850,75 динара, што је 3,53 % укупних
расхода буџета.
За донације и трансфере утрошено је 121.004.258,38 динара што је 17,35 % укупних расхода буџета.. Ова
средства су коришћена за финансирање основног и средњег образовања као и за матријалне трошкове Центра за
социјални рад, за остваривање проширених права корисника помоћи Центра, помоћ у кући, трансфер Националној
служби за запошљавање за подстицање запошљавања на територији општине Ивањица и трансфер Дому здравља
Ивањица.
За социјалну заштиту из буџета издвојено је 22.990.557,47 динара што 3,29 % укупних расхода буџета и то
за стипендије ученицима и студентима, помоћ незапосленим породиљама по Општинској одлуци о помоћи
незапосленим породиљама, помоћ деци и породици, награде ученицима носиоцима дипломе „Вук Караџић“, и
једнократна помоћ по решењу.
За остале расходе потрошено је 34.632.157,75 што је 4,96 %од и то за: дотације невладиним организацијама,
за порезе и обавезне таксе и казне, за новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела и за накнаду штете за
повреду или штету насталу услед елементарних непогода.
За основна средства утрошено је 77.884.522,76 динара или 11,16 % укупних расхода буџета у 2014. години.
За отплату главнице кредита утрошено је 13.029.471,81 динара што је 1,86 % укупних расхода буџета.
Извршење буџета по корисницима може се сагледати из табеле „Извршење Одлуке о буџету по
корисницима-будзетска средства“.
РАЗДЕО 1.
За раздео Скупштина општине утрошено је 3.699.497,54 динара што је 0,53 % укупних расхода буџета у
2014. години. У ове расходе спадају плата и социјални доприноси за плате председника скупштине као и накнада за
заменика председника скупштине општине, накнаде одборницима по Одлуци о накнадама и другим примањима
одборника СО Ивањица и путни трошкови одборника, као и средства за финансирање редовног рада политичких
субјеката који имају одборнике у СО Ивањица по Закону о финансирању политичких активности.
РАЗДЕО 2.
За раздео општинско веће и председника општине утрошено 6.861.815,49 динара што је 0,98 % укупних
расхода буџета у 2014. години. У ове трошкове спадају трошкови плата и социјалних доприноса на терет послодавца
за Председника општине, заменика председника општине, путни трошкови, трошкови накнада чланова општинског
већа и услуге по уговору.

24
Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

24 јун 2015

РАЗДЕО 3.
За раздео Општинска управа утрошено је 356.426.875,98 динара.
извршавани су у оквиру више функционалних класификација и то:

Расходи у оквиру овог раздела

- Функција 090-социјална заштита некласификована на другом месту-36.326.212,56 динара од чега за
трансфер центру за социјални рад –економска класификација 463-8.035.655,01 динара од чега 1.128.337,74 динара за
материјалне трошкове Центра за социјални рад, 797.984,29 динара за Технички сервис „Помоћ у кући“ и 6.109.362,98
динара за једнократне помоћи.
Економска класификација 472-Социјална заштита некласификована на другом месту утрошено је
22.990.557,47 динара и то за:
- помоћ незапосленим породиљама у износу 14.974.510,34 динара,
- награде ученицима носиоцима дипломе „Вук Караџић у износу 416.000,00 динара,
- студенске стипендије у износу 2.250.000,00 динара,
- ученичке стипендије у износу 234.662,00 динара,
- исхрана и смештај ученика у домове у износу 450.177,00 динара,
- превоз ученика у домове у износу 216.960,00 динара,
- накнаде из буџета за становање 237.942,45 динара и
- једнократне помоћи у износу 4.210.305,68 динара.
481- дотације невладиним организацијама пренета су средства Друштву за церебралну парализу за дневни
боравак по Уговору за дневни боравак „Сунце“ и Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама за
дневни боравак у укупном износу 5.300.000,08 динара.
- Функција 130-Опште услуге-утрошено је 96.345.254,38 динара. У оквиру ове функције извршавани су
расходи на више економских класификација и односе се на трошкове локалне администрације и свих других
трошкова неопходних за несметано функционисање локалне управе и то:
Економска класификација 411-плате и додаци запослених утрошено је 45.700.429,82 динара за 12 плата за
запослене у општинској управи.
Економска класификација 412-социјални доприноси на терет послодавца утрошено је 8.180.974,35 динара.
Економска класификација 413-накнаде у натури утрошено је 7.566,00 динара за паркирање.
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима утрошено је 923.615,80 динара и то за
боловање преко 30 дана и то 1,53 динара, отпремнине за случај отпуштања са посла у износу 458.387,00 за једног
запослена радника, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу 217.729,00 динара и помоћ у
медицинском лечењу запосленог или члана породице у износу 247.497,89 динара.
Економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене у износу 1.261.143,85 динара и односи се на
трошкове превоза запослених у општинској управи на посао и са посла.
Економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи утрошено је 466.154,56 динара
и односи се на исплату јубиларних награда запосленима у општинској управи у складу са Анексом посебног
колективног уговора за државне органе.
Економска класификација 421-стални трошкови утрошено је укупно 11.974.348,43 динара и односи се на
трошкове платног промета за рачун извршење буџета општине Ивањица у износу 657.775,49 динара, трошкове
електричне енергије за објекте општине Ивањица 1.687.368,80 динара, дрва за потребе месних канцеларија у износу
183.250,00 динара, трошкове набавке лож уља за зграду општине у износу 2.562.457,71 динара, услуге водовода и
канализације у износу 435.511,43 динара, трошкове фиксних телефона, у износу 1.066.551,13 динара, интернет у
износу 154.031,77 динара, услуге мобилних телефона у износу 1.090.151,32 динара, услуге поште и доставе у износу
1.552.219,82 динара, осигурање зграда у износу 123.080,93 динара, осигурање возила у износу 527.705,63 динара,
осигурање опреме у износу 68.361,83 динара, осигурање запослених у случају несреће на раду у износу 198.602,00
динара, осигурање од одговорности према трећим лицима у износу 23.200,00 динара, закуп осталог простора у износу
7.000,00 динара, закуп опреме за образовање културу и спорт у износу 1.200.000,00 динара, радио-телевизијску
претплату у износу 8.000,00 динара и чланарину СКГО и НАЛЕД у износу 429.080,57 динара.
Економска класификација 422-трошкови путовања утрошено је 1.482.974,18 динара и односи се на трошкове
дневница на службеном путу у земљи у износу 1.113.945,38 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у
износу 1.630,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 42.400,00 динара, накнаду за
употребу сопственог возила 16.627,00 динара, остале трошкове за пословна путовања у земљи у износу 31.778,00
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динара и трошкове службених путовања у иностранство у износу 276.593,80 динара.
Економска класификација 423-услуге по уговоре утрошено је 7.857.733,16 динара и односи се на услуге
превођења у износу 14.458,00 динара, услуге одржавања софтвера у износу 923.302,82 динара, остале компјутерске
услуге 168.781,60 динара, , котизације за семинаре у износу 311.413,02 динара, , издатке за стручне испите у износу
22.500,00 динара, остали издаци за стручно образовање 30.000,00 динара, услуге вештачења у износу 40.000 динара,
накнада члановима комисија у износу 705.541,64 динара, остале стручне услуге у износу 1.172.141,43 динара и остале
опште услуге у износу 4.469.594,65 динара.
Економска класификација 424-специјализоване услуге утрошено је 110.439,00 динара и то за геодетске услуге
и услуге службе за катастар непокретности.
Економска класификација 425-текуће поправке и одржавање утрошено је 1.759.476,69 динара и то:централно
грејање 261.036,31 динара, 54.532 динара за поправку електроинсталација, 9.130,00 динара за остале материјале и
поправке, 408.484,80 динара за поправке и одржавање објеката, 537.743,58 динара за поправке и одржавање
службених возила, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 209.100 динара,195.310,00 динара за поправке и
одржавање рачунара, 69.190,00 динара за поправку опреме за комуникацију, 14.950,00 динара за поправку остале
административне опреме.
Економска класификација 426-Материјал утрошено је 4.528.949,74 динара и то за следеће намене:
канцеларијски материјал за потребе органа општине Ивањица у износу 2.006.992,78 динара, остали расходи за одећу,
обућу и униформе у износу 5.020,00 динара, цвеће и зеленило 51.560,00 динара, остали административни материјал
4.032,00 динара, стручна литература за редовне потребе запослених у износу 97.190,01 динара, бензин 51.916,99
динара, дизел гориво за потребе службених возила 1.790.803,08 динара, мазива 267,00 динара, остали материјали за
превозна средства 28.647,52 динара, средства за одржавање хигијене 212.738,00 динара, потрошни материјал
115.141,26 динара, резервни делови 1.450,00 и остали материјал за посебне намене 163.191,00 динара.
Економска класификација 465- Остале донације и трансфери утрошено је 923.249,00 динара за уплату
разлику по Закону о привременом уредјењу основица за исплату плата код корисника буџетских средстава.
Економска класификација 482-порези,обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 118.645,97 динара и то за
регистрацију возила 106.654,00 динара, остали порези 861,99 динара, републичке таксе 5.419,98 динара, општинске
таксе 680,00 динара, судске таксе 5.030,00 динара.
Економска класификација 511-зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 7.227.159,60 динара и то за
капитално одржавање објеката 3.594.879,60 динара и пројектна документацију 3.632.280,00 динара.
Економска класификација 512-машине и опрема утрошено је укупно 83.578,00 динара и то за намештај
35.558,00 динара, , рачунарску опрему у износу 7.380, динара, штампаче у износу 30.050,00 динара, телефоне
2.190,00 динара, мобилне телефоне у износу 7.950,00 динара.
Економска класификација 515- утрошено је 26.000,00 динара за софтвер за потребе Одељења за друштвене
делатности.
Економска класификација
земљишта.

541-земљиште утрошено 117.936,63 динара и то за куповину грађевинског

- Функција 160-опште јавне услуге некласификоване на другом месту утрошено је укупно 11.299.720,02
динара, у оквиру економске класификације 481 – дотације невладиним организација, извршене су дотације
удружењима грађана у укупном износу 2.211.920,55 динара, од чега 1.600.000,00 динара за ОО Црвеног крста,
Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 4.922.773,54 динара.
Економска класификација 484- накнада штете од елементарних непогода и других природних узрока у износу
2.565.025,93 динара
- Функција 170- трансакције јавног дуга утрошено је укупно 18.464.049,96 динара, од чега за отплату
главнице по кредиту 13.029.471,81 динара, камату 2.312.069,28 динара и за негативне курсне разлике 3.122.508,87
динара.
- Функција 421-пољопривреда-утрошено је укупно 10.541.289,92 динара од чега 4.386.635,36 динара за
исплату стимулативних накнада противградним стрелцима у складу са одлуком Скупштине општине, и 6.154.654,56
динара за субвенције за пољопривреду.
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- Функција 450- Саобраћај-економска класификација 423-услуге по уговору утрошено је 12.057.688,10
динара за јавни превоз на територији општине по Одлуци СО.
- Функција 490- економски послови некласификовани на другом месту утрошено укупно 26.330.900,00
динара.
Економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је укупно 19.830.900,00 динара за
ревитализацију атарских и пољских путева.
Економска класификација 463- донације и трансфери осталим нивоима власти утрошено је укупно
6.500.000,00 динара по споразуму са Националном службом за запошљавање за подстицај запошљавања на
територији општине Ивањица.
- Функција 630- водоснадбевање утрошено је укупно 6.908.972,20 динара. Ова средства су пренета КЈП
„Комунално“ за изградњу водоводне инфраструктуре на територији општине.
- Функција 760- здравство некласификовано на другом месту утрошено је укупно 7.374.167,54 динара.
Економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је укупно 2.625.276,54 динара за
мртвозорство и ауторске уговоре са лекарима специјалистима.
Економска класификација 425- текуће поправке утрошено је укупно 453.300,00 динара за адаптацију
просторије за ренген апарат у Дому здравља.
Економска класификација 512- опрема утрошено је укупно 2.495.000,00 динара за ултразвук апарат за Дом
здравља у износу 2.277.000,00 динара и уградни ормар за електричну енергију у Дому здравља за потребе ренген
апарата.
- Функција 810- услуге физичке културе утрошено је укупно 13.280.000,00 динара и то за дотације
спортским клубовима преко Спортског савеза општине Ивањица.
- Функција 820- услуге културе утрошено је укупно 4.388.280,00 динара и то на економској класификацији
424-специјализоване услуге за организацију „Нушићијаде“ 2014. године. по уговору са удружењем КУДЕС
позоришна представа поводом дечје недеље.
- Функција 830- услуге емитовања и штампања утрошено је укупно 12.840.531,53 динара.
Економска класификација 423- услуге по уговору утрошено је укупно 5.782.464,23 динара од чега остале
услуге штампања 512.449,80 динара, услуге рекламе и пропаганде 33.840,00 динара, објављивање тендера, огласа и
одлука 420.676,80 динара, остале услуге рекламе и пропаганде 55.000,00 динара, медијске услуге радија и телевизије
4.629.497,63 динара и остале медијске услуге 131.000,00 динара.
Економска класификација 451- субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошено
је укупно 7.058.067,30 динара за субвенције ЈП „Ивањички радио“.
- Функција 840- верске и остале услуге заједнице утрошено је укупно1.510.000,00 динара.
- Функција 912- основно образовање укупно утрошено 86.263.546,76 динара што је 12,37 % укупних расхода
буџета и то:
-

ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица
25.007.608,00 динара,
ОШ „Кирило Савић“ Ивањица
16.986.286,79 динара,
ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике
10.023.397,00 динара,
ОШ „Мићо Матовић“ Катићи
5.318.827,33 динара,
ОШ „Мајор Илић“ Кушићи
3.402.032,00 динара,
ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје
4.232.554,93 динара,
ОШ „Милан Вучићевић-Зверац“ Братљево
2.747.905,50 динара,
ОШ „Проф.др. Недељко Кошанин“ Девићи
10.684.305,00 динара и
ОШ „Светозар Марковић“ Ковиље
1.548.969,33 динара.

- Функција 920- средње образовање утрошено је укупно 15.791.192,61 динара што је 1,98 % укупних расхода
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буџета и то
-

Техничка школа
Гимназија

6.683.757,41 динара и
8.432.603,00 динара.

01.Буџетски корисник: Установа дом културе „Ивањица“
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014 годину ( С.Гласник Ивањица број 10 /2013), усвојен је
финансијски план Установе Дом културе „Ивањица“ за 2014 годину на износ од динара 18.568.000,00. Коришћење
средстава из текуће буџетске резерве било је по решењу 400-2-16/14-01 од 01.12.2014 године, на износ динара
1.000,00 на апропријацији 465111, за остале дотације и трансфере, тако да је првобитни план увећан на износ од
динара 18.569.000,00.
План за 2014. години реализован је у износу 16.412.784,57 динара што је 88,388%.
Средства за исплату плата планирана су и извршена за дванаест месеци на бази броја запослених у 2014.
години у складу са за Законом о платама у државним органима и јавним службама и уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у култури и уговорене цене рада за 2014. годину за запослене у култури и Закона
о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава.
- Плате по основу цене рада планирано је 9.373.000,00 а исплаћено 8.252.416,00;
- Допринос за ПИО планиран је 1.043.000,00, а исплаћено 948.406,00;
- Допринос за здравствено осигурање планирано је 576.000,00, а исплаћено је 466.883,00;
- Допринос за незапосленост планирано је 71.000,00 а исплаћено 61.889,00.
Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је у укупном износу од динара 155.000,00
исплаћено је 91.216,00 Планом је планирано 5 радника да користе превоз. У Дому културе 3 радника користе превоз
из Прилика и 2 радника са Лучке Реке. Цена превозне карте из Прилика у оба правца износи 100,00 динара по дану,
са Лучке Реке 60,00 динара.
Средства на конту 416112 планирана су за исплату јубиларних награда, у висини 280.000,00, исплаћено
је 200.868,00. Два радника су стекла право на јубиларну награду поводом 30 година рада, висина те накнаде
исплаћена је на основу Посебног колективног уговора за запослене у култури, који је важио до 29.01.2015. године.
Запосленом припада право на исплату јубиларне награде и то за 30 година рада проведених у радном односу 150%
просечне бруто плате.
На конту 421111 трошкови платног промета планирани су у вредности 130.000,00, извршено је 30.000,00
динара. Средства која су планирана на овој апропријацији су доста већа од реализованог, слаба процена ових
трошкова.
У оквиру апропријације 421211 планирани су трошкови електричне енергије у вредности од динара
2.300.000,00. Извршено је 2.299.325,45. Маса за ову намену је у потпуности искоришћена јер је трошак електричне
енергије већи због више корисника: ЈИП „Ивањички радио, Библиотека „Светислав Вуловић“, Канцеларија за младе
Ивањица, Телевизија „Голија“, „КУДЕС“ Ивањица и Клуб за младе Ивањица. Средства су планирана у висини
трошкова 2013.године увећана за повећање цена електричне енергије.
На конту 423911 планирано 370.000,00 а извршено је 176.134,00. Ангажован је један радник по уговору о
делу, у првој половини године на радном месту спремачице.
На апропријацији 424221 – Услуге образовања и културе: планирана су средства у вредности од
3.300.000,00. Од ове масе средстава исплаћено је 3.272.731,12
Планом и програмом за 2014. годину предвиђене су значајне активности из области културе, које су
реализоване током 2014 године.
Када је позоришна делатност у питању одржано је 6 позоришних представа за одрасле и 3 представе за децу.
Одржане су следеће представе:
- Београдско народно позориште - премијера позоришне представе „Љубавници“,
- Ужичко народно позориште „Необична пошиљка“,
- Шабачко народно позориште „Клара, десило се нешто неочекивано“
- Београдско позориште „Пукла брука“
- Београдско позороште „Др. Нушић“
- Крушевачко позориште „Рођендан Г.Нушића“
- Дечија представа „Стоп насиљу“
- Дечија балетска представа „Лабудово језерце“.
- Краљевачко позориште „Чудесна шума“
Смотре и фестивали – аматерска делатност. Организоване су следеће манифестације:
- Општинска смотра народног стваралаштва „Звуци Голије, Јавора и Мучња“
- Културно уметнички програм поводом дана месне заједнице Буковица
- Слава манастира Ковиље
- Фестивал српске изворне песме-Прилике
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- Сабор двојничара и старих инструмената-Кушићи
Ликовна делатност
У току 2014 до 30.06.2014 године организоване су следеће изложбе:
Изложба Уметничке школе из Ужица (изложба радова ученика школа)
Изложба Раше Ђукића
Изложба Петар Бојовић „Живот и победе“
Изложба у центру града Дома културе у сарадњи са Арлемоном
Изложба Дарка Вукића
Изложба Дани јапанске културе
Музичка делатност
Организовано је неколико концерата:
Концерт фолкорног ансамбла Дома културе
Концерт панчевачког српског фолкорног друштва
Хуманитарсни концерт за помоћ страдалима у поплави
Хуманитарни концерт „Срцем за Марка“
Књижевна делатност.
Расписан конкурс за најлепшу дечију песму и најлепшу љубавну песму за одрасле
Свечана додела награда деци учесницима конкурса за најлепшу дечију песму
Књижевно вече Аљоша Миленковић, промоција књиге „Последњи завет“
Предавање и трибина на тему „Нови светски поредак и крађа историје“
Предавање Дејана Булића „Споменичко наслеђе Ивањице“
Књижевно вече Матија Бећковић
Дања Ђокић „Сведан за све моје“, награда првонаграђеном песнику на конкурсу за најлепшу љубавну
песму „Жубори 2013“
„Пупољци“ збирка дечијих песама – конкурс 2014.
Конкурс за најлепшу љубавну песму „Жубори 2013“
Део средстава је испаћен за рад фолклорног ансамбала Дома културе, ансамбла КУД -у„Ђердан“ и КУД
Стари влаx удружење изворних песама, као и трошкови организације и вођење градског хора.
На конту 425111 планирана су средства у вредности од 170.000,00, а исплаћено је 166.000,00. Средства су
искоришћена за санирање дела крова.
На конту 512212 планирано је 650.000,00, исплаћено 311.050,00.
Средства су искоришћена за:
- уградњу грејања у плавој сали
- набавку столица.
Напомена: Извршење буџета се односи на дванаест месеци 2014. године.
Сопствени приходи у 2014.години планирани су укупном износу од 2.200.000,00 динара, извршено је до 31.12.2014
године 2.410.255,05, део расхода финансиран је из пренетих средстава на рачуну из претходне године.
02.Буџетски корисник: Библиотека „Светислав Вуловић“Ивањица
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014. годину (С.лист општине Ивањица број 10/2013), усвојен је
финансијски план за Библиотеку „Светислав Вуловић“ за 2014. годину на износ од динара 4.715.000,00 који је
увећан решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-2-9/14-01 од 09.07.2014. године за износ од
55.000,00 динара, коришћење средстава из текуће буџетске резеве је било по решењу број 400-0-16/14-01 од
01.12.2014. године на износ од 1.000,00 за остале донације и трансфере на апропријацији 465112.
Укупан финансијски план је 4.771.000,00.
План за дванаест месеци у 2014. години реализован је у износу 4.427.831,14 динара што је 92,807%.
Средства за исплату плата планирана су и извршена за дванаест месеци на бази броја запослених у
2014.години у складу са за Законом о платама у државним органима и јавним службама и уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у култури и уговорене цене рада за 2014. годину за запослене у култури и Закона
о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава.
- Плате по основу цене рада планирано су 3.163.000,00, а исплаћено 3.029.480,00.
- Допринос за ПИО планирано је 353.000,00, а исплаћено 348.055,00.
- Допринос за здравствено осигурање планирано је 197.000,00, а исплаћено је 171.503,00.
- Допринос за незапосленост планирано је 24.000,00, а исплаћено 22.715,00.

Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је у укупном износу од динара 50.000,00,
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извршено је 24.370,00. Планом је планирано 2 радника да користе превоз. У Библиотеци два радника користе превоз,
један радник са Буковице, а један са Лучке Реке. Цена превозне карте је 60 динара..
Средства на конту 416112 планирана су за исплату јубиларних награда, у висини 110.000,00. Један
радник има право на јубиларну награду поводом 30 година рада, висина те накнаде исплаћена на основу Посебног
колективног уговора за запослене у култури, на износ од динара 101.298,00 када је радник напунио 30 година рада.
На конту 421111- трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 70.000,00, извршено је
16.000,00 динара. Средства су реализована у доста мањем износу од планираног јер је дошло до промене тарифе
банке.
На конту 421411-Услуге комуникације - планирана су средства у висини од 10.000,00 динара а
извршено је 9.902,49. Средства су искоришћена за плаћање телефонских рачуна и интернета.
На конту 422100 - Трошкови службеног путовања у земљи - планирана су средства у висини од
50.000,00 динара извршено је 46.210,00
Библиотека „Светисалав Вуловић има обуку кадрова у Цообису-2, обавезно присуство неколико пута
годишње.
На конту 423211 - компијутерске услуге планирано је 10.000,00 није извршено ништа.
На апропријацији 424221 - Услуге образовања и културе - планирана су средства у вредности од
100.000,00 а извршено је 52782,11
Средства су утрошена на одржавање књижевних вечери:
13.06.2014.- одржана је трибина „Лепота ће уништити свет и вера у савременом свету“ Давор Џалто. У
оквиру Дечје недеље 10.октобра одржана ја промоција књиге „Куда иде наша омладина“ ауторке Биљане Спасић
На апропријацији 426111-Канцеларијски материјал - планирана су средства у вредности од 40.000,00
извршено је 34.649,60. У оквиру ове апропријације највише је утршено за набавку налепница за књиге.
На конту 426811 – Материјал - планирана су средства у износу од 10.000,00 а није извршено ништа.
На конту 465111 планирана су средства у висини 69.000,00. Средства на овој апропријацији планирана су у складу
са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату код корисника јавних средстава,смањење плата
за 10%.
На конту 512212 - Административна опрема - планирано је 115.000,00 а извршено је 111.260,00,набављене
су полице за књиге, рачунарски сто и штампач ГК 420т.
На конту 515121 - Књиге у библиотеци - планирано је 400.000,00 извршено је 398.051,94. Набавка књига је
урађена крајем године када је сајам књига у Београду. Набаком књга повећан је фонд књига.
Напомена: Извршење буџета се односи на 2014. годину.
Сопствени приходи у 2014 години планирани су укупном износу од 250.000,00 динара извршено је до 31.12.2014
године 310.513,41, део расхода финансиран је из пренетих средстава на рачуну из предходне године.
03. Буџетски корисник: Дечји вртић
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014. годину ( Сл. Гласник Ивањица број 10/2013 ) усвојен је финансијски
план П.У. “Бајка” Ивањица, за 2014. годину на износ од 77.582.000,00 дин.
Ребалансом буџета по одлуци број 400-125-1/2014-01 од 19.09.2014. год., финансијски план је умањен за
1.500.000,00 дин. на апропријацији 512111 – аутомобили због уштеда по препоруци Владе Републике Србије.
Коришћење средстава из текуће буџетске резерве било је по решењу број 400-2-16/14-01 од 01.12.2014. год.
на износ од 1.000, 00 дин. на апропријацији 465111-остале текуће донације, дотације И трансфери. Апропријација
број 414311-отпремнина приликом одлска у пензију увећана је за износ од 126.000,00 дин. због непланираног одласка
у инвалидску пензију раднице Невенке Аврамовић, такође из буџетске ресерве, тако да је првобитан план увећан на
износ од 76.209.000,00 дин.
01 – приходи из буџета ...........................................................76.209.000,00 дин.
04 – сопствени приходи...........................................................17.670.000,00 дин.
07 – други текући трансфери од Републике........................... 9.250.000,00 дин.
Коначан финансијски план за 2014. годину износи 103.129.000,00 динара. Укупно извршење плана до
31.12.2014. године је 92.453.496,75 динара, сто у процентима износи 89,64%.

Извор 01 – БУЏЕТ ОПШТИНЕ
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411100 – Плате и додаци запослених
планирано
52.542.000,00

извршено
52.472.012,95

Средства за плате планирана су према броју запослених у 2013. години у складу са Законом о платама у
државним органима и јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама, и уговорене цене рада за 2014. годину и Закона о привременом уређивању основице зе обрачун и исплату
плата код кориснинка јавних средстава
412100 – Допринос за ПИО на терет послодавца
планирано
6.303.000,00

извршено
6.040.672,13

421200- Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца
планирано
2.705.000,00

извршено
2.958.303,81

412300-Допринос за незапосленост на терет послодавца
планирано
397.000,00

извршено
393.540,46

Маса за исплату социјалних доприноса планирана је и исплаћена по истом критеријуму као И маса за
исплату бруто зарада.
414300 - Отпремнине и помоћи
планирано
1.121.000,00

извршено
1.095.104,00

Отпремнина је за 6 радника који су испунили услов за одлазак у пензију, која је у висини од три просечне
бруто плате по раднику.
415100 – Накнада за запослене
планирано
1.710.000,00

извршено
1.327.456,78

Средства за исплату путних трошкова планирана су на основу броја радника и висине цене карте. Превоз на
посао И са посла користи 47 радника у висини цене превозне карте према важећем ценовнику за одговарајућу
релацију.
416100 – Награде и бонуси
планирано
390.000,00

извршено
357.441,98

Услов за јубиларну награду стекло је 4 радника. За 30 година – 3 радника ( 1,5 просечна плата), за 20 година
– 1 радник (1 просечна плата). Основица за испату јубиларних награда је просечна бруто плата која је износила
59.782,00 динара по последњем објављеном статистичком податку у Републици Србији.
421100 – Трошкови платног промета И банкарских услуга
планирано
100.000,00

извршено
20.000,00

У оквиру овог конта планирани су трошкови за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за
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трезор.
421200 – Енергетске услуге
планирано
7.200.000,00

извршено
5.773.643,13

У оквиру овог конта планирани су трошкови електричне енергије, дрва и лож уља за објекте “Ђурђевак”,
“Звончица” и “Пахуљица”.
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
планирано
480.000.00

извршено
/

426800 – Материјал
планирано
1.300.000.00

извршено
950.420,15

На апропријацији 426823 – намирнице за исхрану, планирана су средства за исхрану и боравак за 69 деце која
се финансирају као треће, четврто И свако наредно дете у породици по одлуци СО Ивањица.
465100- Остале текуће дотације, донације И трансфери
планирано
921.000,00

извршено
901.514,00

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун И исплату плата, односно зарада, И других
сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14), са економских класификација 411 И
412 средства се опредељују на економску класификацију 465111.
483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова
планирано
1.040.000,00

извршено
1.036.829,11

На апропријацији 483100 планирана су средства за неизмирене обавезе по решењу Пореске управе у складу
са чланом 24, став 1 и 2 Закона о професионалној рехабилитацији И запошљавању особа са инвалидитетом за период
од 01.06.2010. до 30.11.2011.

Извор 07 – ДРУГИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ
411100 – Плате И додаци запосленима
планирано
7.633.600,00

извршено
4.753.090,00

412100 – Допринос за ПИО на терет послодавца
планирано
839.700,00

извршено
540.772,00

421200- Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца
планирано
469.500,00

извршено
274.384,00
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412300- Допринос за незапосленост на терет послодавца
планирано
57.200,00

извршено
35.648,00

Ова новчана средства су намењена за исплату зарада радницима у ППП за 13 група.
414100 – Исплата накнада за време одсуствовња посла
планирано
200.000,00

извршено
523.133,00

Због великог броја радника који су одсуствовали дуже од 30 дана дошло је до прекорачења планираних
средстава, јер је то било немогуће предвидети.
421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга
планирано
50.000,00

извршено
89.812,88

Ова средства су утрошена за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор. До одступања
планираних и извршених средстава дошло је из разлога што се буџетска средства и средства од министарства налазе
на истом жиро рачуну, а управа за трезор аутоматски наплаћује провизију и због тога долази до неслагања.

Извор 04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
411100 – Плате и додаци запосленима
планирано
1.696.400,00

извршено
/

412100 – Допринос за ПИО на терет послодавца
планирано
186.600,

извршено
/

412200 – Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца
планирано
104.300,00

извршено
/

412300- Допринос за незапосленост на терет послодавца
планирано
12.700,00

извршено
/

414100 – Исплата накнаде за време одсуства
планирано
/

извршено
1.410.107,58

На овој апропријацији су књижени трошкови за породиљско боловање које није било могуће планирати, а
иначе их рефундира Министарство рада и социјалне политике - породиљска права.
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414300- Отпремнине И помоћи
планирано
/

извршено
62.000,00

Ова средства су утрошена за помоћ запосленом због смрти члана породице, а по Правилнику о раду П.У.
“Бајка”.
414400-Помоћ у медицинском лечењу запосленог
планирано
150.000,00

извршено
110.000,00

Помоћ за лечење користило је 4 радника, а по Правилнику о раду установе.
421100 – Трошкови платног промета
планирано
150.000,00

извршено
34.404,93

421200 – Енергетске услуге
планирано
150.000,00

извршено
69.250,00

421300 – Комуналне услуге
планирано
770.000,00

извршено
468.835,61

421400 – Услуге комуникација
планирано
195.000,00

извршено
170.609,63

421500 – Трошкови осигурања
планирано
700.000,00

извршено
764.264,26

Средства на апропријацији 421000- Стални трошкови- утрошена су за платни промет, природан
гас,комуналне услуге, ПТТ услуге и осигурање.
422100- Трошкови службеног путовања у земљи
планирано
305.000,00

извршено
92.317,00

У оквиру овог конта средства су искоришћена за исплату дневница, путних трошкова и употребу сопственог
возила у службене сврхе.
423100-Административне услуге
планирано
70.000,00

извршено
30.244,00

423200-Компјутерске услуге
планирано
90.000,00

извршено
102.600,00
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423300-Услуге образовања и усавршавања запослених
планирано
520.000,00

извршено
443.934,97

423400-Услуге информисања
планирано
11.000,00

извршено
75.552,00

423500-Стручне услуге
планирано
30.000,00

извршено
66.700,00

423700-Репрезентација
планирано
50.000,00

извршено
/

423900- Остале опште услуге
планирано
20.000,00

извршено
11.100,00

На апропријацији 423000-Услуге по уговору- су: услуге одржавања рачунара, образовања и усавршавања,
стручне услуге и објављивање тендера.
424200-Услуге, образовања, културе и спорта
планирано
20.000,00

извршено
10.750,00

424300-Медницинске услуге
планирано
600.000,00

извршено
686.455,00

424900-Остале специјализоване услуге
планирано
40.000,00

извршено
38.940,00

У оквиру апропријације 424000-Специјализоване услуге- средства су утрошена за пуњење плинских боца,
санитарне прегледе радника, узорковање хране и за карте за позоришне представе.
425100-Текуће поправке И одржавања зграда и објеката
планирано
810.000,00

извршено
384.926,38

425200-Текуће поправке и одржавање опреме
планирано
320.000,00

извршено
307.878,60

Ови трошкови обухватају зидарске, молерске, столарске радове, радове на водоводној инсталацији,
одржавање опреме за домаћинство, административне, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, образовање…
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426100 – Административни материјал
планирано
310.000,00

извршено
246.994,10

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених
планирано
500.000,00

извршено
406.491,95

426400-Материјал за саобраћај
планирано
112.000,00

извршено
77.866,77

426800-Материјал за домаћинство и угоститељство
планирано
8.700.000,00

извршено
5.843.036,75

426900-Материјал за посебне намене
планирано
580.000,00

извршено
551.482,52

На овој апропријацији су новчана средства планирана и извршена за: намирнице за исхрану, средстава за
хигијену, радну обућу и одећу, ситан инвентар, канцеларијски материјал, стручну литературу и дизел гориво.
482100 – Остали порези
планирано
7.000,00

извршено
3.254,00

482200- Републичке таксе
планирано
/

извршено
8.340,00

Овај конто обухвата трошкове регистрације возила, републичких казни и републичких такси.
512200 - Машине и опрема
планирано
300.000,00

извршено
189.062,32

512600-Опрема за образовање
планирано
/

извршено
45.120,00

512900-Опрема за производњу, моторна, непокретна
планирано
160.000,00

извршено
188.200,00

У оквиру конта 512000-Машине и опрема- средства су утрошена за набавку: индукционог штедњака, столова,
два компјутера, тепиха,усисивача, телевизора, агрегата, телефона и пегле.

04.Буџетски корисник: ЈП »Дирекција за путеве, градјевинско земљиште и изградњу« Ивањица
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ЈП "Дирекција за изградњу" општине Ивањица у 2014.години пословала је као индиректни корисник буџетских
средстава. План и програм рада за 2014.годину усвојили су ндалежни органи Дирекције и на исти је добијена
сагласност Скупштине општине Ивањица.
Планирани приходи из буџета за 2014 годину износили су 352.919.000,00 и 20.000.000,00 динара из осталих извора
(учешће грађана и Месних заједница), што укупно износи 372.919.000,00 динара колико је био и план расхода.
Укупан пренета средства из буџета до 31.12.2014.године износила су 191.280.811,02 динара односно 54,19% од
планираних буџетских прихода.
Дуг према добављачима на дан 31.12.2014 износио је 20.906.283,16 динара.
Приходи од грађана и Месних заједница у току ове године остварени су у износу од 12.704.792,47 динара што је
уплаћено добављачима, а на рачуну Дирекције налазе се уплаћена средства у износу од 7.452.874,10 динара која ће се
утрошити у наредној години, и то од:
1) МЗ Лиса средства уплаћена за поправку пута за Оцокољиће 50.000,00
2) МЗ Прилике за Стрменице 871.168,10,Камента-Радаљево 1.832.900,00, за Љупчу Реку 300.000,00,за Марјановиће
162.000,00,за Мојсиловиће 250.000,00 динара,за Рогуљаш 636.980,00.динара.
3) МЗ Буковица .за пут Рашчићи-Нешовићи 200.000,00 динара
4) МЗ Међуречје за Лишане 50.464,00 и за Радивојевиће 783.840,00 динара,
5) МЗ Брусник- наставак за Сариће 17.680,00 динара.
6) МЗ Луке- за Богосављевиће 247.768,00 и за Коџопељиће 106.524,00 динара
7) МЗ Придворица- за пут за Тутиће 560.000,00 динара
8) МЗ Брезова- за Бјеликовац 1.382.000,00 динара

Из остварених прихода финансирани су следећи трошкови:
- По функцији 620 - Развој заједнице финансиране су плате и додатци запослених у складу са Уредбом
Владе о ограничењу зарада у јавним предузећима и усвојеним програмом рада Дирекције на који је сагласност дала
Скупштина општине Ивањица (исплаћено је 81,25% планираних средстава) и социјални доприноси на терет
послодавца. Поред ових трошкова по овој функцији финансирани су и превоз радника на посао, стални трошкови (
платни промет, електрична енегија у згради,трошкови воде и канализације, услуге чишћења пословних просотрија ,
ПТТ услуге, поштанксе марке, трошкови осигурања,), дневнице за службена путовања, услуге по уговору (одржавање
рачунара, стручно усавршавање, услуге доставе,остале стручне услуге (технички пријем објеката,техничка контрола
пројеката, стручни надзори и сл.),репрезентација), специјализоване услуге (премер и обележавање земљишта,текуће
поправке административне опреме и Ладе Ниве, набавка материјала (канцеларијски материјал, бензин,стручна
литература, хигијенски производи, извршена је исплата судских и административних такса и пореза.
У оквиру ове фукције су предвиђена средства за плаћање накнаде за заузето земљиште и накнаде по извршним
судским пресудама за штету нанету трећим лицима у случајевима када је Дирекција као управљач и тужена страна у
обавези да исте исплати. У 2014 је исплаћен је износ од 937.294,91 динара.
Извршена је набавка једног возила марке Дачија Дастер за потребе Дирекције као и набавка десет чистача снега који
су уступљени Месним заједницама на коришћење.
По функцији 640: вршена је исплата утрошене електричне енергије у јавној расвети у Ивањици,Буковици и
Приликама и утрошена електрична енергија у месним заједницама које имају јавну расвету у износу од 10.602.493,88
динара као и поправка и одржавање објеката јавне расвете коју је вршило предузеће МБ Електирка из Ивањица у
висини од 2.482.905,00 динара.Извршена је исплата реконструкције јавне расвете у улици В.Маринковића у износу од
613.890,00 динара.
- По функцији 160- Опште јавне услуге
У оквиру ове функције финансирано је одржавање градске чистоће које је вршило ЈКП "Комунално" из Ивањице у
складу са програмом и планом одржавања, уз свакодневни надзор Дирекције и за ове намене утрошено је
22.251.697,94 динара.а планирани износ за комунално одржавање је 25.000.000,00.Остала је неизмирена обавеза за
извођење ових радова у износу од 5.335.312,08 динара..
Извршена је набавка цвећа и зеленила у висини од 499.655,65 динара.За декорацију града за време новогодишњих
празника исплаћен је износ од 347.800,00 динара. Извршена је набавка 4 парковске клупе и 24 канте за смеће.
За зимско одржавање локалних путева планиран је износ од 8.500.000,00 динара а утрошено је 3.465.361,80 динара а
за летње одржавање планирано је 7.000.000,00 динара а исплаћено 5.132.2501,49 динара а радове је изводило ЈКП
„Комунално“ из Ивањице а у складу са одлуком СО Ивањица.
У току ове године рађена је реконструкција локалног пута за Братљево . Вредност радова је 9.133.789,11 динара и
реконструкција локалног пута за Глијечу у висини од 4.371.991,22 динара.
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Извршено је и обележавање хоризонталне сигнализације за износ од 1.055.956,20 динара динара као и набавка
потребних саобраћајних знакова у висини од 679.132,80 динара.
Вршене су интервенције по налозима инспекцијских служби као и отклањање непредвиђених оштећења на путној
инфратстуктури услед елементарних непогода зашта је утрошено 18.986.685,86 динара и пренета обавеза у износу од
2.499.987,66 динара која ће се измирити у току наредне године.

-

Функција 520-ОТПАДНЕ ВОДЕ
У оквиру ове функције планирана је изградња атмосферских колектора у висини од 12.400,000,00 динара од чега
је реализовано 3.998.364,60 динара и то на Мркочевцу у износу од 2.003.422,68 динара и код Гимназије у износу
од 1.994.941,92 динара. За фекалне колекторе планирана су средства у износу од 9.800.000,00 динара а утрошена
су средства у висини од 2.304.525,12 динара и то за колектор „Сточни пијац“.

- Функције 451-Друмски саобраћај
У оквиру ове функције вршена је поправака и одржавање сеоских путева уз учешће средстава грађана и месних
заједница и то за асфалтирање 1:2 а за поправку 1:1. За ове намене из буџета је утрошено 22.989.658,58 динара и из
средстава месних заједница 12.704.792,47 динара што укупно износи 35.694.451,05 динара. За текуће оџавање улица и
мостова планирана су средства у износу од 17.005.000,00 динара а утрошено 8.088.835,70 динара и то за улицу
Б.Рајковић поред МУП-а 1.313.455,14 динара, поправку крака В.Маринковића у износу од 485.392,92 динара, крак
улице М.Кушића 799.940,04 динара, крака ул.ИИ Пролетерске у Лугу 826.750,68 динара, поправка тротоара код
Гимназије 2.035.146,24 динар, крпљњење улица у граду 1.800.147,28 и одржавање мостова у висини од 125.704,40
динара. За капитално одржавање улица и путева планирано је 94.200.000,00 динара а утрошено 51.001.063,33 динара и
то: изградња улице Милана Зарића 13.324.196,09 динара, улица Р.Карапетровића 15.870.253,60 динара, улица на
Мркочевцу 1.085.356,00 динара,улица у Јесеништу 9.812.816,99 динара и пут за Милутиновиће у Осоници
6.277.383,60 динара. Изведени су радови на уређењу дечијих игралишта и градском парку и у Ратковцу у висини од
5.022.716,80 динара.
Вредност уговорених а неизвршених радова у 2014 години износи 103.161.895,80. Наведени радови дати су у
следећој табели:
р.бр.
1.

Набавка услуге израде пројектне документације

Уговорена вредност
са ПДВ-ом
1,603,706.40

2.

Набавка услуге израде пројектне документације

1,448,400.00

1,448,400.00

3.

Набавка услуге израде пројектне документације – израда
ГИС-а

1,500,000.00

1,500,000.00

4.

Набавка радова на изградњи јавног осветљења
(ул.М.Зарића,Ђурића пут и Шумљанска)

4,000,000.00

4,000,000.00

5.

Набавка радова на уређењу водотокова (поток код Шпика и
Шљивића поток)

900,000.00

900,000.00

6.

Набавка радова на изградњи атмосферског колектора у
Оточкој улици

6,500,000.00

6,500,000.00

7.

Набавка радова на изградњи фекалног колектора Глијечки
поток

1,000,000.00

1,000,000.00

8.

Набавка радова на реконструкцији пута Страра фабрикаБиоча

10,000,000.00

10,000,000.00

9.

Набавка радова на реконструкцији пута Венац-Вучковица

7,000,000.00

7,000,000.00

Набавка радова на реконструкцији улице Сењак-Топали

9,000,000.00

9,000,000.00

11.

Назив

Пренето у
2015. годину
1,603,706.40
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11.

Набавка радова на реконструкцији пута за Ђуриће

3,800,000.00

3,800,000.00

12.

Набавка радова на реконструкцији пута за Ајдачиће

3,000,000.00

3,000,000.00

13.

Набавка радова на реконструкцији пута Луке-Лазовићи

2,300,000.00

2,300,000.00

14.

Набавка радова на реконструкцији улице Друге пролетерске
на Видику

3,337,217.40

3,337,217.40

15.

Радови на изградњи фекалног колектора(Сточни пијац-друга
фаза)

6,500,000.00

6,500,000.00

16.

Набавка радова на реконструкцију пута Палибрчки гроб,крак
ка Радивојевићима

2,351,520.00

2,351,520.00

17.

Набавка радова на реконструкцији пута у насељу Кључ

641,448.00

641,448.00

18.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Луке,крак
Зорнићи

734,016.00

734,016.00

19.

Набавка радова на реконструкцији пута у Љупча ријеци,крак
ка Марковићима

874,572.00

874,572.00

20.

Набавка радова на реконструкцији пута Радаљево-РогуљашТошовићи

7,409,640.00

7,409,640.00

21.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ
Придворица,крак Тутићи

1,092,960.00

1,092,960.00

22.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Луке,крак
Коџопељићи-Тепрч

783,048.00

783,048.00

23.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ
Луке,Богосављевићи

745,536.00

745,536.00

24.

Набавка радова на реконструкцији пута Рашчићи-Нешовићи

386,136.00

386,136.00

25.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Лиса,крак ка
Оцокољић Рацу

98,580.00

98,580.00

26.

Набавка радова на реконструкцији атмосферске канализације
и одвода

3,500,000.00

3,500,000.00

27.

Набавка радова на реконструкцији улице за
Балмазовиће,Буковица

4,200,000.00

4,200,000.00
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28.

Набавка радова на реконструкцији улице Друге
пролетерске,крак у Црњеву

1,000,000.00

1,000,000.00

29.

Набавка радова на уређењу гробаља

3,000,000.00

3,000,000.00

30.

Набавка радова на реконструкцији тротоара и пешачких
стаза

3,000,000.00

3,000,000.00

31.

Набавка радова на реконструкцији пута Венац-Робаје

3,500,000.00

3,500,000.00

Набавка радова на реконструкцији улице Николе
Рабреновића

1,500,000.00

1,500,000.00

33.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ
Прилике,Стрменице

1,878,000.00

1,878,000.00

34.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Прилике,крак
Мојсиловићи

735,504.00

735,504.00

35.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Остатија,пут за
Пауновиће

1,663,920.00

1,663,920.00

36.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Прилике,пут за
Марјановиће

324,648.00

324,648.00

37.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ Међуречје,пут
за Мијајиловиће

117,540.00

117,540.00

38.

Реконструкција улице у Јесеништу

1,000,000.00

1,000,000.00

39.

Набавка радова на реконструкцији пута у МЗ
Прилике,Стрменице

735,504.00

735,504.00

103,161,895.80

103,161,895.80

32.

УКУПНО

06. Буџетски корисник: Установа „Туристичка организација општине Ивањица“
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014. годину („С.лист општине Ивањица“ број 10/2013),усвојен је
финансијски план Установе „Туристичка организација општине Ивањица“ за 2014. годину на износ од динара
10.748.000,00.
Одлуком о ребалансу буџета од 30.09.2014 средства на позицији 424221 – Услуге културе у износу од
2.000.000,00 су брисана па је укупан буџет остао у износу од 8.748.000,00 динара
Првобитни план од 10.748.000,00 ребаласном је смањен тако да је коначан финансијски план за 2014. годину остао у
износу од 8.748.000,00 динара, од кога је укупно извршено до 31.12.2014 = 6.647.027,21 динара - процентуално
75,97 %
Средства за исплату плата са доприносима планирана су и извршена до 31.12.2014.године на бази броја запослених у
2014.години у складу са за Законом о платама у државним органима и јавним службама и уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у општини Ивањица у износу од 2.822.647,00.
Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је у укупном износу од динара 30.000,00 , а до
31.12.2014.године извршено је 21.700,00. Планом је планирано 2 радника да користе превоз.. У Туристичкој
организацији 2 радника користила су превоз са релације ШПИК Ивањица. Цена превозне карте у оба правца износи
50,00 динара по дану.
У оквиру апропријације 421111 планирани су трошкови платног промета у износу од 90.000,00 а извршено је
16.015,00.
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У оквиру апропријације 421400 планирана средства су 170.000,00, а извршена у износу од 133.054,00 динара.
У оквиру апропријације 422100 планирана средства су 370.000,00, а извршена у износу од 234.578,00 динара.
У оквиру апропријације 422200 планирана средства су 120.000,00, средства до 31.12.2014. су извршена у
износу од 23.267,00 динара.
У оквиру апропријације 423200 планирана средства су 135.000,00, а извршена у износу од 67.920,00 динара.
У оквиру апропријације 423300 су предвиђени трошкови за учествовање на сајмовима и манифестацијама и
планирана средства су 720.000,00, а извршена у износу од 548.474,00 динара.
У оквиру апропријације 423400, а одноци се на трошкове штампања пропагандног и рекламног материјала и
медијске трошкове и планирана средства су 2.650.000,00, а извршена у износу од 2.001.967,00 динара, од чега су
средства за медијску промоцију у износу од 185.500,00 динара. У оквиру апропријације 423500 планирана средства су
150.000,00, а извршена у износу од 24.000,00 динара и односе се на одржавање презентације, програмсог пакета за
књиговодство.
Трошкови репрезентације су планирани на позицији 423711 у износу од 150.000,00 динара, а извршени су у
износу од 124.232,00 динара, а највећи трошак на овој позицији је био за време одржавања манифестације
Нушићијада.
У оквиру апропријације 423900 планирана средства су 80.000,00, а извршена у износу од 41.872,00 динара.
У оквиру апропријације 424200 – Услуге образовања, културе и спорта планиран износ средстава у износу од
2.000.000,00 динара је ребалансом буџета брисан.
У оквиру апропријације 425100 планирана средства су 200.000,00, средства до 30.09.2014. су коришћена само
у износу од 1.940,00динара.
За текуће поправке и одржавање опреме предвиђено је на позицији 425200 - 242.000,00 динара, а потрошен
износ је 83.002,00 динара и то за сервис за аутомобила у износу од 33.112,00, и за одржавање рачунарске и ИТ опреме
у износу од 49.890,00 динара
У оквиру апропријације 426100 планирана средства су 70.000,00, а извршена у износу од 53.763,00 динара.
За стручну литературу и часописе предвиђено је на позицији 426300 - 20.000,00 динара, а потрошен износ је
6.690,00 динара.
У оквиру апропријације 426400 – трошкови горива предвиђена средства су од 400.000,00 динара, а утрошена
279.241,00 динара и то за трошкове горива за аутомобил износ од 230.481,00 динар и за набавку гума за возило износ
од 48.760,00 динара.
У оквиру апропријације 426800 планирана средства су 30.000,00, а извршена у износу од 14.599,00 динара.
Уредбом Владе РС предвиђена средства на апропријацији 465111 су 45.898,00 динара
У оквиру апропријације 482100 планирана средства су 30.000,00, а извршена у износу од 23.487,00 динара и
односе се на регистрацију путничког моторног возила.
У оквиру апропријације 483100 планирана средства су 15.000,00, и средства на тој позицији нису трошена до
31.12.2014.године.
У оквиру апропријације 512200 планирана средства у укупном износу од 140.000,00 су потрошена у износу
од 78.680,00 динара.
На неким позицијама на којима није било довољно средстава из буџета интервенисало се средствима из
сопствених прихода која су обезбеђена продајом агенцијских аранжмана – субагентуром и посредовањем у продаји
приватног смештаја у Ивањици и околини туристима.
07.Буџетски корисник: Фонд за животну средину
За фонд за животну средину утрошено је укупно 24.815.274,30 динара.
Економска класификација 421-Стални трошкови у износу 19.941.141,61 динара и то за депоновање смећа у
ЈКП „Депонија Дубоко“
Економска класификација 424- специјализоване услуге у износу од 323.976,00 динара за испитивање
квалитета ваздуха.
Економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном
износу од 4.550.156,69 динара и то за субвенције ЈКП „Комунално за отплату ауто смећаре .
РАЗДЕО 4.
Буџетски корисник: Општинско јавно правобранилаштво
Општинско јавно правобранилаштво је утрошило 2.404.940,37 динара што је 0,28 % укупних средстава у
2014. години и то:
Економска класификација 411- плате и додаци запослених у укупном износу 1.655.562,00 динара.
Економска класфикација 412- социјални доприноси на терет послодавца у износу од 296.349,00 динара.
Економска класификација 422- трошкови путовања у износу 15.707,00 динара.
Економска класификација 465-остале дотацијеи трансфери у износу 32.897,00 динара.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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На основу члана 21. став 7. Закона о
приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и
46/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.закон),
члана 39. Статута Општине Ивањица („Службени
гласник РС“, број 79/08 и ,,Службени лист“ општине
Ивањица број 7/12, 9/12 и 13/13“) и Предлога
Министарства привреде за доношење одлуке о моделу,
методу и мерама за растерећење субјекта приватизације
ЈИП „Ивањички радио“, број 023-02-02352/2014-05 од
29.12.2014. године, Скупштина општине Ивањица, на
седници одржаној дана 23.06.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЈИП ,,ИВАЊИЧКИ РАДИО“

Борј 6

(„Службеном листу општине Ивањица“, број
3/2015).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БРОЈ: 06-27/2015-01
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 4.7.8. и 10. Закона о култури (
„ Службени гласник РС“ бр. 72/2009) ), члана 14.
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“
број 79/08), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној _05.06.2015_године донела је
ОДЛУКУ

Поступак приватизације ЈИП ,,Ивањички
радио“, спровешће се кроз модел продаје
капитала, методом јавног прикупљања понуда
са јавним надметањем.

О МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИВАЊИЦА

2.

Проценат јавног капитала који се приватизује
износи 100% капитала субјекта приватизације,
у власништву Општине Ивањица.

3.

Почетна цена на првом јавном прикупљању
понуда са јавним надметањем из тачке 1. ове
Одлуке износи 100 % процењене вредности
капитала субјекта приватизације на дан
31.12.2014. године, који се приватизује.

Овом
Одлуком
одређују
се
сталне
манифестације од општег интереса за општину
Ивањица, организовање, управљање и финансирање
сталних манифестација у области културе.
Сталне манифестације у области културе од
значаја за општину Ивањица су оне које својим
значајем и садржајем афирмишу општину Ивањица и
задовољавају културне потребе грађана Ивањице.

1.

4.

У случају да се капитал који се приватизује не
прода за цену из тачке 3. ове Одлуке, почетна
цена на другом јавном прикупљању понуда са
јавним надметањем износи 70 % процењене
вредности капитала субјекта приватизације на
дан 31.12.2014. године, који се приватизује.

5.

Одлуку доставити Министарству привреде
Републике Србије, Министарству културе и
информисања Републике Србије, Агенцији за
приватизацију,субјекту
приватизације,
примерак оставити у архиви ове Скупштине.

6.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ивањица “.

7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о моделу и методу приватизације
ЈИП“Ивањички
радио“
објављена
у

Члан 1.

Члан 2.
Сталне манифестације у области културе од
општег интереса за општину Ивањица су :
 Фестивал „Нушићијада“
 Фестивал изворне српске песме Прилике
 Смотра народног стваралаштва "Звуци
Голије, Јавора и Мучња"
 Јаворски сабор двојничара и старих
музичких инструмената Србије –
Кушићи
 Селу у походе – манифестације
фолклора и народног певања Међуречје
Потенцијалне
манифестације
у области
културе, туризма и заштите животне средине
од општег интереса за општину Ивањица:
 Обнова
старих сабора у месним
заједницама на територији општине
Ивањица
 Успостављање
и
организација
манифестација: Дани малине и Дани
кромпира;
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 Успостављање и организација
манифестације Дани Голије;
Члан 3.

У случају да се појави потреба за
организациојом још неких манифестација које су од
локалног значаја и интереса грађана општина Ивањица
ће учествовти у њиховом финансираљу сходно
предложеном ефекту на буџет Општине од стране
носиоца културне активности.
Члан 4.
Нушићијада је фестивал који се одржавао у
Ивањици од 1968. до 1972. године у организацији
ивањичког Дома културе. Био је то фестивал филмске
комедије, трајао је 6 дана, одржавао се у првој недељи
септембра и привлачио културни свет тадашње
Југославије. Памти се, како по културним садржајима,
тако по доброј атмосфери, кафани и шали, јер је то био
«празник хумора и весеља»
У октобру 2009. Скупштина општине Ивањице
донела одлуку о обнови фестивала, а на основу
грађанске петицијечији су иницијатори формирали
удружење грађана КУДЕС. Фестивал се одржава сваке
године последњег викенда августа или првог
викенда септембра и траје три дана.
Пет обновљених Нушићијада које су до сада
одржане оствариле су изузетан успех. Комбиновале су
многобројне културне садржаје: музичке концерте,
позоришне представе, изложбе, филмске пројекције,
и још много садржаја попут едукативних програма за
младе, плесних уличних представа или разноврсних
изложби. Нови фестивал задржао је своја стара обележја
попут глумца у улози Бранислава Нушића, фудбалске
утакмице и шарене параде па ивањичка чаршија и
њени грађани у три фестивалска дана попримају изглед
с краја 19. и почетка 20. века.
Организатори
и реализатори
фестивала
„Нушићијада“ су Општина Ивањица, Дом културе
Ивањица, Туристичка организација општине
Ивањице и удружење грађана КУДЕС.
Члан 5.
Фестивал изворне српске песме - село Прилике
одржава се од 2003. године и окупља најбоље женске и
мушке певачке групе из Србије и окружења. Одржава се
у Приликама код Ивањице сваке године 17. августа, два
дана уочи народног сабора „Преображење“. На овом
фестивалу наступа преко 70 певачких група које
презентују изворне песме из краја из кога долазе.
Манифестација је увек допуњена ревијалним делом, где
се могу видети и чути разни видови народног
стваралаштва.
Организатори ове манифестације су Месна
заједница Прилике, КУД „Прилички кисељак”,
Основна школа Прилике, Туристичка организација
општине Ивањица и Дом културе Ивањица.
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Члан 6.

Смотра народног стваралаштва "Звуци Голије,
Јавора и Мучња" је најстарија менифестација у
ивањичком крају која се ове године одржава по 40-ти
пут а на њој се презентују стари народни обичаји
моравичког краја. Поред интерпретације старе народне
песме, на смотри је могуће чути свираче старих
инструмената, казиваче и здравичаре. Манифестација
окупља преко 100 учесника из свих месних заједница
општине Ивањица, а одвија се под покровитељством
Дома културе у Ивањици.
Организатор и реализатор је Дом културе
Ивањица, општина Ивањица, иудружење изворних
певачких група „Стари Влах“ и ТО Ивањица.
Члан 7.
Сабор
двојничра
и
старих
музичких
инструмената Србије се организује у селу Кушићи у
подножју планине Јавор већ 19 година. Свирачи долазе
из свих крајева Србије, а у такмичарском делу су
обавезни да свирају нумере из свог краја. Такмичар који
три пута за редом освоји признање победника, стиче
звање „мајстор двојница“.
Организатори и реализатори ове манифестације
су Дом културе Ивањица, Месна заједница Кушићи
и Туристичка организација општине Ивањица.
Члан 8.
Поред сталних манифестација , Дом културе је
из подршку општине Ивањица организује обнову
сабора у месним заједницама где су некада постојали.
За сада се одржава поводом црквене славе манастира
Ковиље – 7 векова постојања и саборовања на празник
и славу манастира 26. Јул. Такође, и сабор на Буковици
је
финансијски планиран и подржан од стране
скупштине општине Ивањица.
Члан 9.
Сталне манифестације се организују у складу
са правилима о организацији и раду манифестације које
доноси Скупштина општине Ивањица.
Правила о организацији и раду манифестације
ближе се одређују карактери и циљ манифестације,
органи и тела манифестације, задаци и начин њиховог
рада.
Члан 10.
Установе и удружења која су организатори и
реализатори сталних манифестација дужни су
најкасније до 15. септембра текуће године, утврде
предрачун трошкова потребних за реализацију сталне
манифестације, ради планирања средстава у буџету
општине Ивањица за наредну годину.
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Члан 11.
Сталне
манифестације
финансирају
се
средствима буџета, надлежног Министарства, из
прихода од продатих улазница, од спонзора, донатора и
других извора у складу са Законом.
У
финансирању
програма
сталних
манифестација могу учествовати правна и физичка лица
у циљу промоције имена, заштитног знака, угледа,
активности или производа, осим политичких странака,
коалиција и других политичких органа.

области
противпожарне
заштите у
сарадњи са
ватрогасно
спасилачком
јединицом
Ивањица“

3.

4.

Ивањица

Ивањица

Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БРОЈ:

Ивањица
5.

6.

7.

Ивањица

Ивањица
Ивањица

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

8.

Ивањица

Општинско веће, на основу члана 65. Статута
општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08
и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и
13/13), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2015.
годину (Службени лист општине Ивањице, број 14/14),
Правилника о начину, критеријумима и поступку
доделе средстава удружењима цивилног друштва за
избор програма /пројеката који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени
лист општине Ивањица бр. 2/15) , Предлога комисије за
избор програма/пројеката за доделу средстава удружења
грађана у 2015. години, број 400-19/15-01 од 25.05.2015.
године, који је разматран на седници Општинског већа
одржаној 01. јуна 2015. године, доноси

9.

Ивањица
10.

Ивањица
11.

Ивањица
12.

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У2015.
ГОДИНИ
Члан 1.
У 2015. години средствима буџета општине Ивањица,
суфинансираће се реализација пројеката – програма
удружења цивилног друштва грађана у износима:
Ред.
бр.

1.

2.

Место

Ивањица

Ивањица

Назив удружења
Одред извиђача
„Ратко
Софијанић“
Ивањица
Општински
ватрогасни савез
Ивањица

Назив
пројекта/програ
ма
„Прича извиђачагодишњи план
рада“
„Eдукација
грађанства, обука
и такмичење
свих категорији
од јуниора до
сениора из

Борј 6

Удружење
произвођача
малина и другог
јагодичастог воћа
„Виламет“
Кинолошко
друштво Ивањица
Организација
резервних војних
старешина
Ивањица

„Едукација
пољопривредних
произвођача“
“Специјалка паса
гонича-испит
урођених
особина“

30.000,00

„На сцену са
Нушићем“

150.000,00

„Школа страних
језика“

40.000,00

„ Организација
акција
добровољног
давања крви “

50.000,00

„„Програм за
побољшање
станишних
услова медведа
кроз изградњу
ловно-техничких
објеката у
ловишту
„Чемерница““

150.000,00

„Ивањички
одгајивачи
голубова“

30.000,00

„Ноћ музеја
2015”

150.000,00

„До бољег
живота кроз игру
и едукацију“

100.000,00

Удружење
добровољних
давалаца крви
Ивањица

Удружење
одгајивача
голубова српских
високолетача
„Дарчин СС-253
Ивањица“

„Организација
32250“ Ивањица

Удружење
параплегичара и
квадриплегичара
„Голија“
Ивањица

80.000,00

„План и програм
рада ОРВС
општине
Ивањица“

„Аматерско
позориште
младих“ Ивањица
“
Фондација „Деца
за децу“ Ивањица

Ловачко
удружење
„Чемерница“

80.000,00

Члан 2.
На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће
се програми – пројекти у 2015. години, суфинасирати
средствима општинског буџета, биће закључен уговор
којим ће се регулисати намена, услови и начин
суфинансирања.
Члан 3.

Износ

За извршење ове одлуке надлежна је
Општинска управа општине Ивањица.

150.000,00

Члан 4.
150.000,00

О преосталим захтевима, ако се стекну услови,
у зависности од средстава у буџету општине Ивањица,
одлучиће Општинско веће посебном одликом.
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Члан 5.
Одлуку објавити на званичној интернет страници
општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs
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