
 

 

            

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

        Број 13.                                    29.  мај  2019.  година                                 Година  36.                                                 

 

 
 
 

 На  основу  члана  32. став  1. тачка  2. Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС",  број  129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16  -др.закон и 47/18), члана 77.  Закона о  буџетском  систему  ("Службени  гласник  Републике  

Србије", број 54/09, 73/10…95/18)  и члана 52. став 1. тачка 2. Статута  општине  Лучани ("Службени гласник општине  

Лучани", број  16/2018)           

 Скупштина општине Лучани је на седници одржаној дана   29.05.2019.   године,   донела:   

          

О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
          

 ОПШТИ ДЕО        

       

Члан 1. 

          

  У   завршном  (консолидованом)  рачуну  буџета  општине  Лучани  за  2018. годину  ( у даљем тексту: завршни 

 рачун ), у Билансу стања на дан 31. децембра  2018. године  утврђена је  укупна  актива у  износу од  819.961 хиљада 

 динара и укупна пасива у износу од 819.961 хиљада динара.       

  Према   подацима   добијеним  консолидацијом   података   стање  средстава  и  извора  средстава   је   следеће 

(изражено у 000 динара):             

                    

  ИЗНОС АКТИВЕ И ПАСИВЕ         819.961      

  А)  СТАЊЕ АКТИВЕ - структура активе:     819.961      

                    

  1.   Нефинансијска имовина       264.030        

    - Основна средства       197.601          

    - Култивисана имовина     42          

    - Природна имовина (земљиште)   6.141          

    - Нефинансијска имовина у припреми   57.311          

    - Нематеријална имовина     2.715          

    - Залихе ситног инвентара ипотрошног материјала 220          

                    

  2.   Финансијска имовина       555.931        

    - Домаће акције и остали капитал   426.136          

    - Жиро и текући рачуни     62.008          

    - издвојена новчана средства и акредитиви 1.117          

    - Акредитиви и остала новчана средства   7.651          

    - Краткорочна потражив.(по основу продаје) 11.515          

    - Краткорочни пласмани (дати аванси, депозити и кауције) 386          

    - Активна врем.разгр.(обр.непл.расходи)   47.118          

                    

  Б) СТАЊЕ ПАСИВЕ - структура пасиве:     819.961      

                    



 

 

  1.   Обавезе           67.832        

    - Домаће дугорочне обавезе(по основу кредита) 0          

    - Краткорочне домаће обавезе (по основу кредита) 0          

    - Краткорочне обавезе (по основу гаранција) 30          

    - Обавезе по основу расхода за запослене 2.588          

    - Обавезе по основу субвенција   0          

    - Обавезе по основу трансфера   722          

                    

                    

                    

    - Обавезе за остале расходе     28.620          

    - Обавезе за примљене авансе,депозите и кауције       

    - Обавезе према добављачима   15.686          

    - Остале обавезе из односа буџета и буџ корисника 462          

    - Разганичени приходи и примања         

    - Разграничени плаћени расходи   386          

    -Обрачунати ненаплаћени приходи   7.713          

    - Остала временска разграничења   11.625          

  2. Извори капит.и утврђ.резултата пословања       

                752.129   

    - Извори капитала       719.800     

    - Извори нефин.имовине у сталним средствима 263.811     

    - Извори нефинансијске имовине и залихе 220     

    - Финансијска имовина     426.136     

    - Извори новчаних средстава     1     

    - Утрошена сред.тек.приход у току једне године       

    - Пренета неутрошена средства из ран.година 22.122     

    -Остали сопствени извори     7.510     

                    

  3. Вишак прихода - суфицит     26.325     

                    

  4. Мањак прихода - дефицит буџета   0     

                    

  5. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.004     

                    

  6. Дефицит из ранијих година     0     

                    

  Према  приказаном  стању  активе  и  пасиве  буџетски  корисници и буџет општине у 2018. години исказали су: 

1. Вишак  прихода над  расходима - суфицит у  износу од 26.325 хиљадa динара,  

2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 6.004 хиљада динара и 

3. Дефицит буџета општине из ранијих година  у  износу од 3.459.987,64 динара покривен је из вишка прихода из  

   ранијих година. 

                    

Члан 2. 

          

 У  билансу  прихода  и  расхода  у  периоду  од 1. јануара  до 31. децембра  2018. године  утврђени  су: 

          

  1. Укупно остварени приходи и примања (Без класе 9) 660.293      

  2. Укупно извршени расходи и издаци (Без класе 6) 645.002      

3. Вишак прихода и примања - буџетски  суфицит  (ред.бр.1-ред.бр.2) 15.291      

          

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА  

                    

    КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА  19.303   

    -Део нераспоређеног вишка прихода и примања       



 

 

    из ранијих година који је коришћен за покриће       

    расхода и издатака текуће године   29     

    - Део пренетих неутрошених средстава из ранијих       

    година коришћен за покриће расхода и издатака       

    текуће године       19.274     

    ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА -8.269   

                    

                    

    - Утрошена средства текућих прихода и примања       

    од продаје нефинансијске имовине за отплату по       

    кредитима       -4.000     

    - Утрошена средства текућих прихода и примања       

    од продаје нефинансијске имовине за набавку       

    финансијске имовине     -4.269     

    КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА     26.325   

          

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

                   

7 1. Текући приходи и примања         660.293      

710 1.1. Порези           363.990        

  711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке 258.500          

  712 - Порез на фонд зарада     0          

  713 - Порез на имовину       66.182          

  714 - Порез на добра и услуге     22.162          

  716 - Други порези       17.146          

730 1.2. Донације и трансфери       259.815        

  731 Донације од иностраних држава   4.809          

  733 - Трансфери од других нивоа власти   255.006          

740 1.3. Други приходи         35.156        

  741 - Приходи од имовине     9.621          

  742 - Приходи од продаје добара и услуга   14.389          

  743 - Новчане казне и одузета имовинска корист 4.578          

  744 - Добровољни трансф.од физичких и прав.лица 4.637          

  745 - Мешовити и неодређени приходи   1.931          

                    

770 1.4. Меморандумске ставке за рефунд.расхода   788        

                    

791 1.5. Приходи из буџета       0        

  781 Трансфери између корисника на истом нивоу       

  791 - Приходи од Републике           

    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ           659.749      

           

811 1.6. Примања од продаје осталих осн.средстава       

  811 - Примања од продаје непокретности   0          

           

812 1.7. Примања од продаје залиха         

  812 Примања од продаје покретне имовине   26          

                    

841   Примања од продаје земљишта                 518          

  841 Примања од продаје земљишта                       

8 и 9 ПРИМАЊА              544      

    НОВЧАНИ ПРИЛИВИ         660.293      

4 2. Текући расходи           586.300      

           

410 2.1. Расходи за запослене       137.073        



 

 

  411 - Плате и додаци запослених     105.327          

  412 - Социјални допринос на терет послодавца 18.894          

  413 - Накнаде у натури             

  414 - Социјална давања запосленима   4.527          

          

          

                    

  415 - Накнаде за запослене     5.442          

  416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи 2.883          

  417 - Накнаде одборницима           

           

420 2.2. Коришћење услуга и роба и остали расходи   449.227        

  421 - Стални трошкови       42.089          

  422 - Трошкови путовања     2.451          

  423 - Услуге по уговору       52.978          

  424 - Специјализоване услуге     136.558          

  425 - Текуће поправке и одржавање  (попр.и материјал) 15.317          

  426 - Материјал       14.986          

  430 - Употреба основних средстава   0          

  434 - Употреба природне имовине     0          

  440 - Отплата камата       60          

  444 - Пратећи трошкови задуживања   681          

  451 - Субвен.јавним нефин.предуз.и организацијама 17.986          

  460 - Донације и трансфери     95.849          

  470 - Права из социјалног осигурања   30.951          

  480 - Остали расходи       39.321          

5 3. Издаци за нефинансијску имовину       58.702      

          

510 2.3. Основна средства         56.040        

  511 -Зграде и грађевински објекти     49.874          

  512 -Машине и опрема       5.279          

  513 - Остале некретнине и опрема     0          

  515 -Нематеријална имовина     887          

           

520 2.4. -Залихе за даљу продају       0        

  523 Залихе за даљу продају   0        

           

540 2.5. Природна имовина       2.662        

  541 Земљиште       2.662      0        

  543 Воде      0       

    НОВЧАНИ ОДЛИВИ           645.002      

  3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит     15.291      

          

Члан 3. 
                    

  Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит у 2018. години исказан је код: 
                    

      1.  Индиректних  буџетских  корисника у износу од 268 хиљада динара.  

  2.  Буџета општине у износу од 18.243.300,94 динарa.       

      Суфицит буџета општине по завршном рачуну коригује се за износ покривених издатака: 

  2.1. За отплату главнице по дугорочном кредиту у износу од 3.999.994,29 динара,    

  2.2. За набавку финансијске имовине-домаћих акција и осталог капитала у износу од 4.268.769,77 динара 
                    

  3. а остатак у износу од:             

  9.974.536,88 динара расподељује се за расходе и издатке у 2019 години, и то за:   
                    



 

 

  3.1. измирење обавеза према буџету Републике Србије за неутрошена средства за Пројекат у области социјалне  

  заштите који је спроведен 2016. године у износу од 279.265,00 динара;     

  3.2. измирења обавеза према буџету Републике Србије за неутрошена средства за Пројекат у области културе  

  "Драгачевска задруга жена-Рајка Боројевић"-хероина једног времена у износу од 82.363,34 динара; 

                    

                    

                    

  3.3. издатке на разделу 4-Општинска управа општине, програму 7-0701 - организација саобраћаја и саобраћајне 

   инфраструктуре, програмској активности 0002 - управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функције  

  450 - саобраћај, економска класификација  511 - зграде и грађевински објекти-асфалтирање путева-месне заједни- 

  це уз учешће грађана у износу од 9.612.908,54 динара.       
                    

  4. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 3.763.154,04 динара, расходељује се:  
                    

  4.1. издатке на разделу 4 - Општинска управа општине, програму 14 - 1301 - развој омладине и спорта, пројекту 

  1301 - 001 - "Адаптација и санација спортског центра у Гучи", функције 810 - услуге рекреације и спорта, еконо- 

  мска класификација 511 - зграде и грађевински објекти у износу од 3.763.154,04 динара и  
                    

  5. Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 22.114.743,90 динара распоређују се за: 
                    

  5.1. трошкове на разделу 4 - Општинска управа општине, програму 11 - 0901 - социјална и дечија заштита, про-    

  јекту 0901 - 003 - "Подстицајне мере у управљању миграцијама" функције 060 - становање, економска класифи-  

  фикација 472 - накнаде из буџета за социјалну заштиту у износу од 3.015.000,00 динара; 
                    

  5.2. трошкове на разделу 4 - Општинска управа општине, програму 15 - 0602 - опште услуге локалне самоуправе, 

  програмској активности 0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 - опште  

  услуге, економска класификација 482 - порези обавезне таксе, казне, пенали и камате у износу од 7.715.538,50 

  динара;               

                    

  5.3. трошкове на разделу 4 - Општинска управа општине, програму 15 - 0602 - опште услуге локалне самоуправе, 

  програмској активности 0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 - опште  

  услуге, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти у износу од 2.477.832,00 динара; 

                    

  5.4. издатке на разделу 4 - Општинска управа општине, програму 14 - 1301 - развој омладине и спорта, пројекту 

  1301 - 001 - "Адаптација и санација спортског центра у Гучи", функције 810 - услуге рекреације и спорта, еконо- 

  мска класификација 511 - зграде и грађевински објекти у износу од 6.236.845,96 динара и  

                    

  5.5.издатке на разделу 4-Општинска управа општине, програму 7-0701 - организација саобраћаја и саобраћајне 

   инфраструктуре, програмској активности 0002 - управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функције  

  450 - саобраћај, економска класификација  511 - зграде и грађевински објекти-асфалтирање путева-месне заједни- 

  це уз учешће грађана у износу од 2.669.527,44 динара.       
                    

Члан 4. 
                    

  У   извештају  о  капиталним  издацима  и  примањима у  периоду од 1. јануара  до  31. децембра  2018.  

године остварена примања износе 544 хиљада динара, а  укупни издаци износе 66.971 хиљада динара.  

  Према  приказаном  стању  у  обрасцу  Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од  

 01.01. 2018. до 31.12.2018. године структура извора финансирања и издатака је:  

          

  1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА         544      

8   Примања од продаје нефинансијске имовине     0      

810 1.1. Примања од продаје основних средстава    

  811 Примања од продаје непокретности         

  812 Примања од продаје покретне имовине         

           

840 1.3. Примања од продаје природне имовине     26      

                   



 

 

  841 Примања од продаје земљишта         

9   Примања од задуживања и продаје фин.имов.     518      

          

          

                    

910 1,1 Примања од задуживања    0       

  911 -Примања од задуж од пословних банака у земљи       

920 1.2. Примања од продаје финансијске имовине       0      

  921 - Примања од продаје домаће фин.имовине       

  2. И  З  Д  А  Ц  И           66.971      

           

5   ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     58.702      

510 2.1. Основна средства         56.040        

  511 - Зграде и грађевински објекти     49.874          

  512 - Машине и опрема       5.279          

  513 - Остале некретнине и опрема     0          

  515 - Нематеријална имовина     887          

520 2.2. Залихе           0        

  523 Залихе робе за даљу продају           

540 2.3. Природна имовина       2.662        

  541 Земљиште       2.662          

  543 Воде               

6  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ    

    ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ         8.269      

610 2.2. Отплата главнице         4.000        

  611 - Отплата главнице домаћим кредиторима 4.000          

620 2.3. Набавка финансијске имовине     4.269        

  621 - Набавка осталог капитала     4269     

  3. М А Њ А К   П Р И М А Њ А         -66.427      

          

Члан 5. 

          

   У  извештају  о новчаним  токовима  у  периоду  од  01.01. до  31.12. 2018. године,  утврђени  су новчани   

приливи у износу од 660.293 хиљада  динара, укупни новчани одливи у износу од 653.271 хиљада динара и салдо 

готовине на крају године у износу од 70.776 хиљаде динара.    

  Према  приказаном стању  у  обрасцу  Извештаја  о новчаним  токовима у  периоду од  01.01. до  31.12. 

2018. године, структура новчаних прилива и новчаних одлива и салдо готовине на крају године је: 

          

  А. СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ПРИЛИВА       660.293      

  1. Текући приходи         659.749        

  2. Примања          544        

                    

  Б. СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ОДЛИВА    653.271      

  1. Текући расходи         586.300        

  2. Издаци за нефинансијску имовину     58.702        

  3. Изаци за отплату главнице       4.000        

  4.  Изаци за набавку финансијске имовине     4.269        

  В. ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА    7.022      

  Г. САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ   59.579      

  Д. САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ       70.776      

          

Члан 6. 

           

  У  извештају  о  извршењу  буџета  у  периоду  од  01.01.2018.  до  31. 12. 2018.године, утврђен  је  укупан 

вишак  прихода  и  примања у износу од 15.291 хиљада динара,  као разлика између укупних  прихода и примања 



 

 

 у износу од 660.293 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 645.002 хиљада динара, по нивоима 

финансирања и то, из:       

          

          

  1. Републике (вишак прихода и примања)       23.208 

  2. Општине ( вишак прихода и примања)       4.004 

  3. Донација вишак прихода и примања)       4 

  4. Из средстава општине (мањак новчаних прилива)     4.265 

  5. Из осталих извора (мањак прихода и примања)     11.925 

          

Члан 7. 

          

  Завршни рачун садржи и:       

  1) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења; 

  2) Извештај  о примљеним  донацијама  и  кредитима,  домаћих  и иностраних и  извршеним отплатама 

      дугова;       

  3) Извештај о коришћељу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;  

  4) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;   

  5) Извештај о реализацији средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима 

  6) Извештај о реализацији средстава из Националног инвестиционог плана   

  7) Извештај о реализацији наменских јавних прихода     

  8) Извештај о учинку програма за 2018. годину       

  Извештаји и Одлука по тачкама из става 1. овог члана саставни су делови ове Одлуке.  

          

  ПОСЕБАН ДЕО       
Члан 8. 

          

  Према Одлуци о буџету општине Лучани за  2018. годину извршење је следеће,  (у хиљадама динара): 

                    

   1. Укупно остварени текући приходи и примања   648.203 

   2. Укупно распоређени текући приходи    629.939 

       3. УКУПНО ( 1-2) :           18.264 

      Вишак прихода и примања - суфицит    18.264 

       4. ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ         8.269 

   1. ПРИМАЊА       

    2. Трошкови отплате кредита пословним банкама   4.000 4.000      

    3. Набавка финансијске имовине     4.269   

      ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА БУЏЕТА (( 3 +( 1- 4))   23.385 

           

Члан 9. 
          

    Суфицит буџета општине у  2018. години утврђен  је  у  износу  од 18.243.300,94 динара. 

    Остварени вишак прихода и примања - суфицит, користити ће се у складу са чланом 3. ове Одлуке. 

    Изменом Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину вишак прихода распоредити по наменама из 

    из члана 3. ове одлуке.           
                    

Члан 10. 
                    

    Укупно  планирани  и  остварени  текући  приходи и примања у Завршном рачуну за  2018. годину износе 

(у хиљадама динара):             

                    

  А. Б У Џ Е Т А              

    Укупни план прихода и примања................................................................... 745.207 

    Остварени текући приходи и примања........................................................... 648.203 

    Проценат извршења...................................................................................... 86,98% 

    Апсолутан износ-разлика............................................................................... 97.004 



 

 

                    

                    

                    

  Б. Б У Џ Е Т С К И Х   К О Р И С Н И К А          

    Укупан план прихода и примања из осталих извора....................................... 1.410 

    Остварени текући приходи и примања из ост.извора...................................... 2.134 

    Проценат извршења...................................................................................... 151,35% 

    Апсолутни износ-разлика............................................................................... -724 

                    

Члан 11. 
                    

    Укупно  планирани  и  извршени текући  расходи  и  издаци  у Завршном рачуну  за  2018. годину  износе 

(у хиљадама динара):             

                    

  А. Б У Џ Е Т А   О П Ш Т И Н Е           

    Укупно планирани текући расходи и издаци................................................... 745.207 

    Укупно извршени текући расходи и издаци.................................................... 645.002 

    Проценат извршења...................................................................................... 86,55% 

    Апсолутан износ-разлика............................................................................... 100.205 

  Б. Б У Џ Е Т С К И Х   К О Р И С Н И К А          

    Укупно планирани текући расходи и издаци из осталих извора....................... 1.410 

    Укупно извршени текући расходи и издаци из осталих извора........................ 5.090 

    Проценат извршења...................................................................................... 360,99% 

    Апсолутни износ разлика............................................................................... -3.680 

                    

Члан 12. 

    Укупно  планирани  и  извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну према корисницима исказани  

су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2018. годину, који су саставни део ове Одлуке. 
                    

    З А В Р Ш Н Е   О Д Р Е Д Б Е           

                    

Члан 13. 

    Финансијски  извештај  о  извршењу  буџета  и извештај  о  учинку програма  за  2018. годин, саставни су део  

Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Лучани за 2018. годину.     

                    

Члан 14. 

    У складу  са  чланом  92. став 3. Устава  Републике  Србије ("Службени гласник РС", број 98/06) и чланом92.  

став  3. Закона  о  буџетском систему  ("Службени гласни РС", број  54/09 ..124/14)  екстерну  ревизију  Завршног  рачуна 

врши Државна  ревизорска  институција.            

    У   складу   са   Одлуком  Скупштине   општине  о  ангажовању  ревизора  за   обављање  екстерне ревизије  

Завршног рачуна буџета оптине  Лучани   2018. годину, број  06-16-7/2019-I od 26.02.2019. године и сагласности Државне  

институције број  400-492/2019-04  од  01.02.2019. године, ревизију Завршног рачуна обавиће Институт за јавне финансије  

и рачуноводство д.о.о. Ниш, на основу уговора 404/1-151/2019-03 од 01.04.2019. године.   
                    

Члан 15. 

    Одлуку  о  Завршном рачуну буџета општине Лучани  за  2018. годину, заједно са  Финансијским извештајем  

о  извршењу  буџета  општине и  Годишњим  извештајем  о  учинку програма  за  2018. годину,  доставити Министарству 

финансија Републике Србије- Управи за трезор, одмах по усвајању.      
                    

Члан 16. 

    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Лучани" 

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-2/2019-I 

                    

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                 Весна Стамболић, с.р. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 


