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ОПШТИНА ПАРАЋИН

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
1.

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ, ЗАКОНСКА
РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА

И

НОРМАТИВНА

a) Подаци за идентификацију
Пун назив:

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Скраћени назив:

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Овлашћено лице
за заступање:

Начелник општинске управе, Данијела Радоњић дипл. правник

Адреса:

Параћин, ул. Томе Живановића, бр. 10

Делатност:

Делатност државних органа

Шифра делатности:

75110

Подаци о рачуну у банци:

Министарство финансија - Управа за трезор

Број текућег рачуна:

840-123640-39

Порески идентификациони
Број (ПИБ):

100876853

Матични број:

07184654

б) Конституисање општине и њене надлежности
Општина Параћин је јединица локалне самоуправе Републике Србије, која је на основу
чл. 191. Устава Републике Србије и чл. 32. Закона о локалној самоуправи донела Статут
Општине Параћин ("Сл.лист Општине Параћин,"бр.13/2008) којим је ближе уредила
начин,услове и облик вршења права и обавеза из своје надлежности.
На основу члана 13. Статута Општина Параћин у вршењу својих надлежности преко својих
органа, у складу са Уставом Републике Србије и Законом, поред осталих надлежности,
доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун Општине, утврђује стопе
изворних прихода општине као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси
и накнада; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као
и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; стара се о одржавању
стамбених зграда; доноси програме уређења грађевинског земљишта и утврђује висину
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; оснива установе
и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма и прати и обезбеђује њихово
функцијонисање; оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово
функционисање, подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује
висину боравишне таксе; утврђује језике и писма националних мањина који се користе на
територији Општине; прописује прекршаје за повреде општинских прописа; образује
инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих
аката из надлежности Општине; обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане
у складу са Уставом Републике Србије, Законом и Статутом Општине.
Органи Општине Параћин су:





Скупштина општине
Председник Општине
Општинско веће
Општинскe управe

Општина Параћин је у 2017. години имала 102 стално запослена лица, 5 на одређено време,
8 изабраних, 9 постављених и 1 лице накнада 3 месеца.
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в) Законска и нормативна
финансијских извештаја

регулатива

за

састављање

консолидованих

За састављање и презентацију консолидованог годишњег финансијског извештаја општине
Параћин на дан 31. децембра 2017. године, коришћени су следећи прописи:
Ред.
број

Назив прописа

Назив гласила

Број и година гласила

"Службени гласник РС"

54/2009 . . . 142/2014, 103/2015,
99/2016 и 113/2017

1.

Закон о буџетском систему

2.

Закон о локалној самоуправи

3.

Закон о буџету Републике за 2017. годину

"Сл. гласник РС"

4.

Закон о јавном дугу

"Сл. Гласник РС"

5.

Уредба о буџетском рачуноводству

"Службени гласник РС"

129/2007 и 83/2014 - др. Закон
и101/16
99/2016
61/2005; 107/2009; 78/2011;
68/2015

"Службени гласник РС"

Уредба о евиденцији и попису непокретности и
"Сл. гласник РС"
других средстава у државној својини
Правилник о стандардном класификационом оквиру и
"Службени гласник РС"
7.
контном плану за буџетски систем
Правилник о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника
8.
"Службени гласник РС"
буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања
Правилник о начину и роковима вршења пописа и
"Службени гласник РС"
9. усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем
Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и
10.
"Сл. лист СРЈ"
основних средстава са стопама амортизације
"Службени лист општине
11. Статут општине Параћин
Параћин"

125/2003 и 12/2006

6.

27/96
16/2016, 49/2016, 107/2016,
46/2017 и 114/2017
18/2015

118/2013 и 137/2014
17/1997 и 24/2000

20/17

Поред наведених прописа, коришћена су и интерна нормативна акта општине
Параћин:
 Одлука о буџету општине Параћин за 2017. годину
 Одлуку оизменама и допунама Одлуке о буџету – 1. Ребаланс буџета за 2017.
годину
Консолидовани завршни рачун буџета општине Параћин садржи:
1.
2.
3.
4.
5.

Биланс стања;
Биланс прихода и расхода;
Извештај о капиталним расходима и финансирању;
Извештај о новчаним токовима;
Извештај о извршењу буџета
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2.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Извршење буџета општине Параћин обавља се преко рачуна Извршења буџета и подрачуна
индиректних корисника на принципима трезорског пословања, а све у складу са Законом
о буџетском систему.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који су током 2017. године
финансирани путем Извршења буџета општине Параћин су:

1.

Директни корисници:





Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинско правобранилаштво

 Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
 Управа за инвестиције и одрживи развој

2.

Индиректни корисници
 Месне заједнице
 Завичајни музеј ''Параћин''
 Библиотека ДР ''Вићентије Ракић''











Културни центар ''Параћин''
Дом омладине "Параћин"
Позориште "Параћин"
СРЦ ''7. јули'' Параћин
СРЦ ''Јединство'' Параћин
СРЦ ''Борац'' Параћин
Предшколска установа ''Бамби''
Туристичка организација Параћин
Буџетски фонд за заштиту животне средине
Буџетски фонд за развој пољопривреде

Поред Директних и Индректних буџетских корисника средствима буџета општине Параћин
финансирани су и др. буџетски корисници – буџетски корисници другог нивоа власти
(основне школе, средње школе, Центар за социјални рад), Дом здравља и Апотека,
као и остали корисници (ЈП, удружења грађана и невладине организације: Црвени крст,
верске организације, физичка и правна лица по конкурсима директних и индиректних
корисника и др.).

Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија
Систем финансијског управљања и контроле (ФУК), сходно чл. 82. и 83. није уведен
у Општини Параћин, али је покренута процедура за увођење ФУК-а преко пројекта
Швајцарске владе заједно са још пет других општина и према информацијама руководства
очекује се завршетак пројекта до краја године. Интерна ревизија није уведена, али се
препоручује да се некако изнађу могућности за њено увођење.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
Рачуноводствене политике представљају начела, правила и основе које се примењују при
састављању и презентовању рачуноводствених извештаја.
Рачуноводствене политике буџета општине Параћин предтављају збир рачуноводствених
политика корисника буџетских средстава општине Параћин.

Општина Параћин своје пословне књиге и финансијске извештаје води у складу са
Законом и другим прописима којима се уређује ова област.
Општина Параћин своје пословне књиге води у складу са Правилником о буџетском
рачуноводству који је донео председник општине Параћин, по систему двојног
књиговодства, хронолошки, ажурно и у складу са структуром конта која је прописана
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезору општине Параћин,сходно чл. 5
Уредбе о буджетском рачуноводству, воде се по готовинској основи према којој се
трансакције и догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме или
исплате и то на прописаним шестоцифреним суб-аналитичким контима садржаним
у контном плану Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017
и 114/2017).
Уколико прописана субаналитичка конта не задовољавају потребу корисника средстава
буџета, односно трезора општине Параћин, евиденција се обезбеђује на седмоцифреном
и вишем нивоу.
Финансијски извештаји у рачуноводству буџета, односно трезора општине Параћин,
састављају се на готовинској основи, а у складу са међународним стандардима за јавни
сектор на прописаним шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у контном плану
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Директни корисници буџетских средстава Општине Параћин све трансакције евидентирају
преко Јединственог консолидованог рачуна трезора, а индиректни корисници буџета
општине Параћин, имају отворене подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора
општине Параћин и воде своје главне књиге. Подаци из главних књига индиректних
корисника синтетизује се и књиже у главној књизи трезора на основу поднетих и одобрених
захтева за пренос средстава.
Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања
и обавеза обављају се у складу са Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других
средстава у државној својини, као и Правилником о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог са стварним стањем.
Организацијом пописа имовине и обавеза руководи начелник општинске управе, који
посебним решењем образује пописне комисије, именује чланове и заменике, утврђује рокове
у коме су комисије дужне да изврше попис као и рокове за достављање извештаја
о извршеном попису.
Општина Параћин опрему и остала основна средства у државној својини, у својим пословним
књигама евидентирају према набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу
амортизације.
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3.1.

Текући приходи и примања
Текуће приходе и примања буџета општине Параћин чине:
1.
2.
3.
4.

Порези,
Донације и трансфери,
Други приходи и
Меморандумске ставке за рефундацију расхода.

3.1.1.

Порези

Порези остварени на територији општине Параћин на основу прописа – одлука донетих од
стране Скупштине општине Параћин чине:
 порези на доходак, добит и капиталне добитке (порез на зараде, порез на приходе од
самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе),
 порез на имовину (порез на имовину, порез на наслеђе и поклон, порез на капиталне
трансакције и порез на акције на име и уделе)
 порез на добра и сулуге (комуналне таксе за коришћење релкамних паноа, порези, таксе
и накнаде на моторна возила, накнада за коришћење добара од општег интереса,
боравишна такса и општинске накнаде) и
 други порези (комунална такса за фирму).

3.1.2.

Донације и трансфери

Донације и трансфере општине Параћин чине:
 донације од иностраних држава (текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
општина);
 донације од међународних организација (текуће донације од међународних организација
у корист нивоа општина и
 трансфери од других нивоа власти (текући трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина, други текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина
и капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина).

3.1.3.

Други приходи

Друге приходе општине Параћин чине:
 приходи од имовине – камате на средства консолидованог рачуна трезора општине,
накнада за коришћење природних добара и допринос за уређење грађевинског
земљишта;
 приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара или услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа општина, таксе у корист нивоа општина, такса за
озакоњење објеката у корист нивоа општина и приходе буџета општине од споредне
продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице);
 новчане казне и одузета имовинска корист (приходи од новчаних казни за прекршаје
у корист нивоа општина);
 Доборовољни трансфери од физичких и правних лица (текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа општина) и
 мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина.

3.1.4.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (меморандумске ставке за рефундацију
расхода и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године) односе се на:
 Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате,
тј. прилива средстава на рачун буџета општине.
 Обрачунати не наплаћени текући приходи евидентирају се у оквиру пасивних
временских разграничења.
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 Повраћај неутрошених буџетских средства од стране буџетских корисника евидентира
се у главној књизи трезора као сторно расхода, а у корист потраживања од буџетских
корисника, а код буџетског корисника као сторно прихода и у корист обавезе према
буџету општине.

3.2.

Текући расходи и издаци
Расходи и издаци буџета Општине представљају консолидоване расходе и издатке директних
и индиректних корисника буџета Општине.

3.2.1.

Текући расходи

Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу
функције због које су основани.
Текући расходи обухватају: расходе за запослене, коришћење услуга и роба, амортизацију
и употребу средстава за рад, расходе камата и трошкова задуживања, субвенције, донације,
дотације и трансфере и остале расходе.
Текући расходи и издаци се евидентирају у моменту када је плаћање извршено.
Расходи који су настали, а нису плаћени евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених
расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења.
Расходи који су унапред плаћени сходно готовинској основи евидентирају се у категорији
расхода према одређеној намени.

3.2.2.

Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за: основна средства (зграде
и грађевински објекти, машине и опреме, остале некретнине и опрема, културна имовина
и нематеријална имовина), залихе (робне резерве, залихе производње и залихе робе за дању
продају), драгоцености и природна имовина (земљиште, рудна богатства, шуме и воде).
Евидентирање издатака за нефинансијску имвоину врши се у моменту исплате,
уз истовремено повећање нефинансијске имовине и капитала.

3.3.

Финансијски резултат: укупан вишак прихода и примања - суфицит;
мањак прихода и примања – дефицит
Завршни рачун буџета Општине добија се консолидациом укупног износа прихода, примања,
расхода и издатака директних корисника, индиректних корисника и главне књиге трезора
Општине и искључивањем административних трансфера.
Консолидацијом укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине са укупним износом текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине, утврђује се вишак прихода и примања – буџетски суфицит који се
коригује на следећи начин:
а) Увећан за укључивање – дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године – дела новчаних
средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине




дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године,
износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита,
износа приватизационих примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће
године.

68

ОПШТИНА ПАРАЋИН
б) Умањен за укључивање издатака:



утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за отплату обавеза по кредитима,
утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за набавку финансијске имовине.

Након кориговања вишка прихода и примања – буџетског суфицита на наведени начин,
утврђује се укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит за пренос у наредну
годину.

3.4.

Средства резерве
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име
текуће буџетске резерве.
Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до износа утврђеног Законом о буџетском
систему.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава
током фискалне године.
Средства сталне резерве исказују се на апропријацији намењеној за буџетске резерве.
Користе се за финансирање расхода и издатака Општине у отклањању последица ванредних
околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град,
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно
других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету
већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се највише до износа утврђеног Законом обуџетском
систему. Извештаји о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве достављају се
Скупштини општине уз завршни рачун.

3.5.

Ванбилансна актива и пасива
Ванбилансна актива обухвата основна средства у закупу, примљену туђу робу и материјал,
хартије од вредности ван промета, авале и друге гаранције и осталу ванбилансну активу.
Ванбилансна пасива обухвата обавезе за основна средства у закупу, примљену туђу робу
и материјал, хартије од вредности ван промета, авале и остале гаранције и осталу
ванбилансну пасиву.
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
4.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Исказане текуће приходе чине:
(у хиљадама динара)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.1.

Порези
Донације, помоћи и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију
Укупно:

2017.

2016.

792.197
359.643
103.810
5.883
1.261.533

738,415
363,970
147,679
5,775
1.255.839

% учешћа
у текућим
приходима

62,80
28,51
8,23
0,46
100,00

Порези
(у хиљадама динара)







Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Укупно:

2017.
478.768
6
223.695
52.864
36.864
792.197

2016.
442.398
9
214.035
49.786
32.187
738.415

Текући приходи Буџета Општине Параћин, обезбеђују се из:






Изворних јавних прихода;
Уступљених јавних прихода,
Трансферних средстава,
Примања по основу задуживања и
Други приходи и примања.

Изворни јавни приходи остварују се на основу прописа – одлука донетих од стране
Скупштине Општине Параћин, а значајнији су:





Општинске административне таксе;
Локалне комуналне таксе;
Накнада за коришћење грађевинског земљишта;
Накнада за уређење грађевинског земљишта, и сл.

Уступљени јавни приходи остварују се на основу закона донетих од стране Републике Србије.
Посебним законима Републике Србије утврђује се део који се уступа буџету Општине,
а значајнији су:





Порез на доходак грађана;
Порез на имовину;
Порез на наслеђе и поклоне;
Порез на пренос апсолутних права, и сл.

Трансферна средства чине уступљена средства која се утврђују посебним годишњим Законом
о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и Одлуком о Буџету
Општина Параћин. У Одлуци о буџету општине Параћин планирана су трансферна средства
од других нивоа власти – Републике.
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4.2.

Донације, помоћи и трансфери
(у хиљадама динара)

 Донације од иностраних држава
 Донације и помоћи од међународних организација
 Трансфери од других нивоа власти-текући
Укупно:

4.3.

2017.

2016.

359.643
359.643

363.970
363.970

Други приходи
(у хиљадама динара)

а)
б)
ц)
д)
е)

2017.
34.181
44.009
6.627
9,507
9.486
103.810

Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
Укупно:

2016.
62.211
54.299
7.441
9.840
13.888
147.679

У овој групи прихода највећа ставка су приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација, таксе и накнаде идруго.
б) Приходи од продаје добара и услуга
 Приходи од продаје добара или закупа од стране
тржишних организација
 Таксе и накнаде
 Споредне продаје добара и услуга који врше
државне нетржишне јединице
Укупно:

2017.

2016.

23.810

26.636

9.317

16.768

10.882

10.885

44.009

54.299

д) Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Исказани добровољни трансфери у износу од 9.507 хиљ. динара (2016. – 9.840 хиљ.
динара) и то од Комесаријата за избеглице за куповину сеоских кућа са окућницом
у износу 8.992 хиљ. динара, од компаније ЦРХ у износу од 515 хиљ. динара
за постављење соларне клупе

е) Мешовити и неодређени приходи
Исказани приходи у износу од 9.486 хиљ. динара (2016. – 13.888 хиљ. динара).

4.4.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке у износу од 5.883 хиљ. динара (2016. – 5.775 хиљ. динара).

5.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(у хиљадама динара)

1.
2.
3.

Опис
Приходи од продаје непокретности
Приходи од продаје залиха
Приходи од продаје природне имовине
Укупно:

2017

2016

28.747
1.236
2.863
32.846

1.033
4.667
5.700

% учешћа
у укупним
примањима

87,52
3,76
8,72
100,00

Приход од продаје природне имовине односи се на продају општинског земљишта.
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6.

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
2017.
1.261.533
32.843
1.294.379

 Текући приходи
 Примања од продаје нефинансијске имовине
Укупно:

7.

2016.
1.255.839
5.700
1.261.539

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Структура текућих расхода је следећа:
(у хиљадама динара)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.1.

Опис
Расходи за запослене
Коришћење услуга и робе
Амортизација непокретности и опреме
Отплата камата и пратећи трошкови
задужења
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална
заштита
Остали расходи
Укупно:

2017

2016

235.891
466.974

261.551
375.016

4.332

10.743

6.348
323.505

13.844
339.166

24.188

26.329

93.024
1.154.262

90.184
1.116.833

% учешћа
у укупним
примањима

20,44
40,46
0,37
0,55
28,03
2,10
8,05
100,00

Расходи за запослене
(у хиљадама динара)
2017.
2016.

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно плате, додаци и накнаде

191.567
191.567

206.836
206.836

22.982
9.863
1.436
34.281

24.314
10.421
1.518
36.843

1.049

1.452

354

6.288

1.713

1.278

124

149

2.191

7.715

Накнаде трошкова за запослене

4.439

5.169

Награде запосленима и остали посебни расхоси

2.364

3.536

235.891

261.551

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
 Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање
 Доприноси за здравствено осигурање
 Доприноси за незапосленост
Укупно социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
 Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на
терет фондова
 Отпремнине и помоћи
 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице
Укупно социјална давања запосленима

Посланички додаци
Укупно расходи за заполсене:

Расходи за запослене обухватају расходе за измирење зарада запослених, социјалних
доприноса на терет послодавца и накнада запослених за све индиректне и директне буџетске
кориснике у општини, накнаде у натури,социјална давања запосленима,награде и остало.
Општинска Управа Параћин обрачунавала је плате изабраним,постављеним и запосленим
лицима у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама.
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7.2.

Коришћење услуга и роба
(у хиљадама динара)

а)
б)
в)
г)
д)
ђ)

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Укупно:

2017.
119.855
1.391
109.899
71.612
130.217
34.000
466.974

2016.
111.596
1.503
89.873
58.015
76.679
37.350
375.016

а) Стални трошкови
(у хиљадама динара)









Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Укупно:

2017.
2.512
72.565
33.050
10.058
1.529
126
15
119.855

2016.
3.526
64.706
31.440
9.535
1.524
735
130
111.596

Трошкови енергетских услуга су највећи у сталним трошковома износе 72.565 хиљ. динара.

b) Трошкови путовања
(у хиљадама динара)







Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранству
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта
Укупно:

2017.
856
401
134
1.391

2016.
1052
335
116
1.503

в) Услуге по уговору
(у хиљадама динара)










Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Укупно:

2017.
761
1.549
531
20.901
61.918
3.210
2.876
18.153
109.899

2016.
451
1.277
643
20.087
41.584
2.708
3.936
19.187
89.873
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7.2.

Коришћење услуга и роба (наставак)
г) Специјализоване услуге
(у хиљадама динара)






Пољопривредне услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медецинске услуге
Услуге одржавања националних паркова и природних
површина
 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге
 Остале специјализоване услуге
Укупно:

2017.

2016.

658
6.168
1.328

1.046
6.589
1.212

-

210

34.202

25.412

29.256
71.612

23.546
58.015

Услуге образовања, културе и спорта обухватају издатке за активности у вези организовања
манифестација из ових области – делатности 6.168 хиљ. динара.
Расходи за специјализоване услуге очувања животне средине се односе на пренета средства
Управи за инвестиције и одрживог развоја за изградњу у износу од 34.202 хиљ. динара
највећим делом за одржавање и уређење јавних зелених површина(27.877 хиљ. динара),
а остале специјализоване услуге, Оптинској управи за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове за сузбијање крпеља и комараца на територији општине и хватање
и збрињавање паса луталица 29.256 хиљ. динара.

д) Текуће поправке и одржавање
(у хиљадама динара)

 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
 Текуће поправке и одржавање опреме
Укупно:

2017.
125.828
4.389
130.217

2016.
73.028
3.651
76.679

Текуће поправке и одржавање односе се на поправке и одржавање објеката у власништву
општине и то: Управи за инвестиције одрживог развоја износ од 43.738 хиљ. динара: поправка
коловоза на територији Општине, одржавање семафора, одржвање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одржавање канализације и друго. Буџетски фонд за развој пољопривреде
износ од 12.724 хиљ. динара за одржавање некатегорисаних путева, СРЦ ''7. Јули'' износ од
3.500 хиљ. динара за кошење траве и одржавање спортских терена, реконструкција гасне
инсталације, Буџетски фонд за заштиту животне средине за Уређење антиерозивних запрека
и водотокова 3.388 хиљ. динара као и за остала одржавања и поправке имовине.
Док се поправка и одржавање опреме у већем износу односи на одржавање опреме за
саобраћај (код директних корисника ) и опреме за јавну безбедност 1.581 хиљ. динара (код
Управе за инвестиције и одрживог развоја).
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7.2.

Коришћење услуга и роба (наставак)
ђ) Материјал
(у хиљадама динара)











Административни материјал
Материјал за пољопривреду
Материјал за образовање и усавршавање запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за очување животне средине и науку
Материјал за образовање, културу и спорт
Медецинску и лабораторијски материјал
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство
Материјал за посебне намене
Укупно:

2017.
7.685
20
700
6.949
1.317
36
14.115
3.178
34.000

2016.
7.130
288
748
7.402
1.171
41
14.570
6.000
37.000

Исказани расход на групи конта 426100 – канцеларијски и аминистративни материјал,
превасходно се односи на расход директних корисника буџета, 7.685 хиљ. динара.

7.3.

Отплата камата и пратећи трошкови задужења
Исказани износ односи се на отплату камата домаћим полсовним банкама и домаћим
кредиторима у износу од 1.959 хиљ. динара и пратећи трошкови задуживања 2.373 хиљ.
динара што укупно износи 4.332 хиљ. динара.

7.4.

Субвенције
Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради
подстицања пружања услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима
и институцијама у износу од 6.348 хиљ. динара и то:
 средства субвенције планирана су у оквиру директног корисника, Управе за
урбанизам. Финансије,скупштинске и опште послове Општине Параћин, корисник
ЈП"Пословни центар Параћин"

7.5.

Донације, дотације и трасфери
(у хиљадама динара)

 Трансфери осталим нивоима власти
 Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
 Остале текуће дотације и трансфери
Укупно:

2017.
250.390

2016.
261.998

52.759

56.173

20.356
323.505

20.995
339.166

Дотације и трансфери су вршени организацијама, удружењима и другим буџетским
корисницима.

7.6.

Социјално осигурање и социјална заштита
Ове накнаде су исплаћене за следеће намене.
(у хиљадама динара)

 Накнада из буџета за децу и породицу
 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт
 Остале накнаде из буџета
Укупно:

2017.
2.280

2016.
6.407

11.081

10.938

10.827
24.188

8.984
26.329

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт односе се на превоз ученика
у јавом саобраћају, студенске стипендије и награде и др.
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7.7.

Остали расходи
(у хиљадама динара)






Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штете услед
елементарних непогода
 Накнада штета за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Укупно:

8.

2017.
77.658
9.882
5.484

2016.
82.383
5.414
2.387

-

-

-

-

93.024

90.184

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Ови издаци су исказани како следи:
(у хиљадама динара)

Основна средства:
 зграде и грађевински објекти
 машине и опрема
 остале некретнине и опрема
 нематеријална имовина
Свега ОС
Залихе:
 залихе за даљу продају
Природна имовина:
 земљиште
Укупно:

2017.

2016.

142.483
15.017
1.045
158.545
667
667
1.724
160.936

223.011
12.005
1.431
236.447
539
539
2.168
239.168

Структуру издатака за зграде и грађевинске објекте чини:
(у хиљадама динара)
2017.
2016.






Куповина зграда и објеката
Изградњазграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Укупно:

420
112.169
21.499
8.395
142.483

0
114.758
104.066
4.187
223.011

Машине и опрема
Структуру издатака за набавку машина и опреме чини:
(у хиљадама динара)
2017.
2016.








Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за пољопривреду
Опрема за образовање, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна
Укупно:

1.337
8.051
160
1.013
1.474

1.900
4.368
0
623
1.605

2.982

3.509

15.017

12.005

На основу извршеног узорковања и тестирања све горе наведен билансне позиције су
иксправно формиране и нема материјално значајних грешака, набавке су рађене у складу са
Законом о јавним набавкама.
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9.

УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
 Текући расходи
 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно:

10.

2017.
1.154.262
160.936
1.315.198

2016.
1.116.833
239.154
1.355.987

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
(у хиљадама динара)

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који се користи за покриће расхода и издатака
текуће године
 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине
 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансиран из кредита
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ
ПРИХОДА И ПРИМАЊА
 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ
(за пренос у наредну годину)

2017.

2016.

1.294.379

1.261.539

1.315.198

1.355.987

20.819

94.448

1.849

55.400

-

-

2.230

3.414

94.573

41.158

928

-

776

-

152

-

76.905

5.524
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БИЛАНС СТАЊА
11.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА - ОСНОВНА СРЕДСТВА
(у хиљадама динара)
НефинаЗграде и

Укупна

грађевински
објекти

Опрема

нсијска

Немате-

Остале

основна

Природна

имовина у

ријална

Све

некретнине

средства

имовина

припреми

имовина

укупно

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање на почетку године
Нове набавке
Пренос и отуђивања

2.765.452

233.446

29.893

3.028.791

1.561.129

962.124

72.753

5.624.797

3.776

13.451

646

17.873

-

137.509

6.646

162.028

8.818

1.807

-

10.625

1.288

4.475

-

16.388

Стање на крају године

2.760.410

245.090

30.539

3.036.039

1.559.841

1.095.158

79.399

5.770.437

АКУМУЛИРАНА ИСПРАВКА
ВЕДНОСТИ
Стање на почетку године

1.093.538

156.584

11.972

1.262.094

-

-

6.182

1.268.276

50.118

26.985

5.518

82.621

-

-

367

82.988

Амортизација текуће године
Отуђивања и расходовања

8.818

1.842

-

10.660

-

194

-

10.854

Стање на крају године

1.134.838

181.727

17.490

1.334.055

-

194

6.549

1.340.798

НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ

1.625.572

63.363

13.049

1.701.984

1.559.841

1.094.964

72.850

4.429.639

- 31. децембар 2016.

1.671.914

76.862

17.921

1.766.697

1.561.129

962.124

66.571

4.356.521

- 31. децембар 2017.

1.625.572

63.363

13.049

1.701.984

1.559.841

1.094.964

72.850

4.429.639

Општина Параћин је поднела захтев Републичкој Дирекцији за имовину Републике Србије
НЕП обрасце ради превођења права коришћења државне својине у право јавне својине
Општине Параћин на непокретностима у складу са Законом о јавној својини. Републичка
Дирекција за имовину издала је потврде на основу којих је поднет захтев РГЗ за упис промене
власништва и на тај начин право коришћења на средствима државне својине РС прелазе
у јавну својину Општине Параћин. Тај поступак није још окончан у потпуности, али Општина
је поднела захтеве за све непокретности. У ту сврху крајем 2016. године образована је Управа
за инвестиције и управљање имовином која ће се поред осталог бавити управљањем
имовином у јавној својине општине Параћин.
У 2017. години било је нових набавки и опреме и грађевинских објеката и те набавке су
обављене у складу са Законом о јавним набавкама.
Обрачун амортизације основних средстава рађен је у складу са рачуноводственим политикама
и стопама прописаних Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних
средстава.
Стопа
Назив ос овног средства
амортизације %
1,5
 Зграде и грађевински објекти
12,5
 Намештај
12,5
 Саобраћајна средства
20,0
 Рачунарска опрема
Укупан обрачуна амортизације за 2017. годину износи 51.136 хиљ. динара и књижена је на
терет капитала.
На дан 31.12.2017. године извршено је усклађивање књиговодственог стања са
стварним стањем (попис), а у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и Уредбом о евиденцији и попису
непокретности и друих средстава у државној својини. На основу прложене документације
испоштована је процедура обављања пописа у складу са Законом иако нисмо присуствовали
попису јер је уговор о обављању ревизије закључен после обављеног пописа.
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12.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
(у хиљадама динара)

 Роба за даљу продају
 Залихе ситног инвентара и потрошног материјала
Стање на дан 31. децембар

2017.
614
117
731

2016.
567
456
1.023

Целокупна стална имовина на рачунима класе 0 има одговарајућу паралелу на рачунима
класе 3 у износу 4.430.370 хиљ. динара (конто 000000 = 311100 + 311200) што значи да су
средства Општине Параћин правилно евидентирана и прокњижена.

13.

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

13.1. Дугорочна финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина износи 2.671 хиљ. динара (2016. – 147 хиљ. динара)
односи се на учешћа у капиталу у домаћим јавним нефинансијским предузећима
и институцијама и то:








(у хиљадама динара)

ЈП Водовод
ЈКП Параћин
ЈП Дирекција за изградњу
ЈП Пословни центар
Стамбена агенција Параћин
Агенција за ек. Развој ШИП
Регион Краљева

5
5
5
2.377
5
122
152

13.2. Новчана средста, племенити метали и хартије од вредности
(у хиљадама динара)

 Жиро и текући рачун
 Издвојена новчана средства за посебне намене
Стање на дан 31. децембар

2017.
89.937
13.617
103.554

2016.
35.730
13.597
49.327

Средства на текућем рачуну се слажу са изводом од 29.12.2017. године који је добијен од
Министарства финансија – рачун КРТ.
На рачуну Трезора на дан 31.12.2017. године налази се укупно 108.816 хиљ. динара, разлика
од 5.262 хиљ. динара су средства на наменским подрачунима корисника јавних средстава –
ЈП "Пословни центар Параћин", ЈКП "Параћин", ЈП Водовод и канализација, Спортски
савези,Општинска стамбена агенција, Црвени крст и Удружења која не улазе
у Консолидовани завршни рачун буџета општина Параћин, али имају подрачун отворен
у оквиру КРТ-а.
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14.

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(у хиљадама динара)

 Потраживања по основу продаје и друга потраживања
Стање на дан 31.децембар

2017.
57.776
57.776

2016.
57.736
57.736

1) Потраживања у износу од 45.420хиљ.динара прдстављају потраживањ која су преузета од
бившег индиректног корисника ЈП Дирекција за изградњу Општине Параћин, на основу
уговора из ранијих година и то:






(у хиљадама динара)

Закуп гаража
Закуп земљишта
Уређивање грађевинског зњмљишта- физичка лица
Отуђење грађевинског земљишта у Индустријској зони
Уређење грађевинског земљишта

4.294
2.253
424
3.796
34.654

Препорука: Горе наведена потраживања треба ажурирати,комплетирати одговарајућу
документацију и тачно утврдити исправност потраживања.Сва доспела
потраживања, која нису наплаћена, а нису ни у поступку за наплату, треба
дати на даље поступање Општинском правобраниоцу.Износ ових
потраживања је материјално значајан.
2) Потраживања по основу мањкова у износу од 72 хиљ. динара (Центар за социјални рад),
3) Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада у износу од 197 хиљ.динара,
4) Остала краткорочна потраживања у износу од 652 хиљ. динара (Турустичка организација
Параћин, ЈП Дирекција за изградњу, Удружење дистрофичара, Радиша Јовичић, Ђорђе
Милошевић, као и потраживања за трошкове у поступку легализације и остала
потраживања).

15.

КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
(у хиљадама динара)

 Дати аванси, депозити и кауције
Стање на дан 31. децембар

2017.
2.745
2.745

2016.
3.533
3.533

Дати аванси за набавку материјала(плин), за набавку бензина у износу 882 хиљ. динара,
као и аванси за обављање услуга у износу од 1.834 хиљ. динара (услуге чишћења, штампања
и аванс за тагове) и остало у износу од 29 хиљ. динара.

16.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Активна временска разграничења исказана су сходно Уредби о буџетском рачуноводству,
како следи:
(у хиљадама динара)

 Разграничени расходи до једне године
 Обрачунати неплаћени расходи и издаци
 Остала активна временска разграничења
Стање на дан 31. децембар

2017.
404
21.870
1.224
23.498

2016.
320
26.232
1.675
28.227

Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских корисника које терете
расходе будућег обрачунског периода у коме ће бити плаћене и углавном се односе
на неплаћене фактуре добављача.
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17.

ОБАВЕЗЕ
Исказане обавезе су:
(у хиљадама динара)

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

Дугорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу осталих расхода
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Укупно:

2017.
135.030
7.131
366
15.866
60.632
219.025

2016.
62.324
3.204
5.461
18.932
61.878
151.799

17.1. Дугорочне обавезе
(у хиљадама динара)



Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих
пословних банака
 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
домаћих кредитора
Стање на дан 31. децембар

2017.

2016.

131.757

52.270

3.273

10.054

135.030

62.324

Током 2017. године дошло је до повећања обавеза по основу дугорочних кредита тако
што је добијен кредит од "Societe Generale Banka" а.д. у износи од 93.050 хиљ. динара.
Конфирмације салда по кредитима послате су банкама и Фонду за развој Републике
Србије. Потврђена су салда по кредитима код банака у износу од 131.030 хиљ. динара
што значи да су обавезе правилно евидентиране пословним књигама, а салдо у износу
од 3.273 хиљ.динара од Фонда за развој није потврђен, па се нисмо могли уверити
у тачност ове исказане обавезе.
17.2. Обавезе по основу расхода запослеима
(у хиљадама динара)

 Обавезе за плате и додатке
 Обавезе по основу накнада за заполсене
 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет
послодавца
 Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима
 Службена путовња и услуге по уговору
Стање на дан 31. децембар:

2017.
1.753
473

2016.
796
292

312

143

114
4.479
7.131

579
1.394
3.204

Највећи део обавеза по основу расхода запослеима се дноси на неисплаћене зараде
услед повећања основице у децембу месецу по Закључку Владе.
17.3. Обавезе по основу осталих расхода,
изузев расхода за запослене
(у хиљадама динара)

 Обавезе по основу отплата камата и пратећих трошкова
задуживања
 Обавезе по основу субвенције, донација, дотација и
трансфера
 Обавезе за остале расходе
 Обавезе за социјално осигурање
Стање на дан 31. децембар

2017.

2016.

100

1.055

104

-

162
366

4.127
279
5.461
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17.4.

Обавезе из пословања
(у хиљадама динара)

 Обавезе према добављачима
 Остале обавезе
Стање на дан 31. децембар

2017.
14.938
823
15.866

2016.
17.827
1.061
18.932

Послате су конфирмације добављачима за потврду салда.
Остале обавезе се односе на неисплаћене обавезе по судским решењима
и административним забранама, за синдикалне чланарине, према члановима Управног
и Надзорног одбора и обавезе према члановима комисија.
17.5. Пасивна временска разграничења
(у хиљадама динара)

 Разграничени плаћени расходи и издаци
 Обрачунати неплаћени приходи и примања
 Остала пасивна временска разграничења
Стање на дан 31. децембар

2017.
2.745
57.198
689
60.632

2016.
4.120
55.972
1.786
61.878

Највећи износ у ПВР представљају обрачунати ненаплаћени приходи у износу од 57.198 хиљ.
динара. Дата потраживања односе се на потраживања која су прузета од Дирекције за
имовину општине Параћин која се углавном односе на легализацију. Ово је објашњено
у одељку од потрживања.

18.

КАПИТАЛ
(у хиљадама динара)









19.

Нефинансијска имовина у сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Исправка вредности нефинансијске имовине
Финансијска имовина
Извори новчаних средстава
Остали сопствени извори
Стање на дан 31. децембар

2017.
4.429.639
731
14.014
(135.030)
2.671
583

2016.
4.356.521
1.023
18.288
(62.324)
147
583

4.312.608

4.314.238

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
Исказано стање од 5.529 хиљ. динара (2016.- 3.640 хиљ. динара), Ванбиулансна актива
и пасива се односе на:
 Вредносно исказане примљене менице код Управе за урбанизам, Финансије,
Скуптшинсе и опште послове (2.963 хиљ. динара),
 Вредносно исказане карте за базен и теретану код СРЦ "7. јули" (2.566 хиљ. динара).
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20.

КОНТРОЛЕ ВРШЕНЕ ОД СТРАНЕ ВИШИХ ОРГАНА ВЛАСТИ
У 2017. године, како смо информисани, била је контроле Буџетске инспекције Министарства
финансија Републике Србије о чему постоји записник бр: 401-00-2666/2017-26 од 28.12.2017.
године у коме су дате Мере за отклањање незаконитости:
-

Преузимање обавеза у складу са одобреним апропријацијама
Издавање путних налога за путничке аутомобиле врши у складу са Правилником
оусловима и начину коришћењапутничких аутомобила
Поштовање одредби члана 71. став 1. и члана 72. став 3. Закона о буџетском систему
Оверавање рачуноводствених исправа вршити у складу са Уредбом о буџетском
рачуноводству

Општина Параћин, Председник Општине, уложили су приговор на горе наведени Записник
под бројем: 401-5/2018-I од 09.02.2018. године. Приговор није уважен, па је Општина
кренула са исправком по тачкама како су наложили.

20.

СУДСКИ СПОРОВИ
Према извештају о парничним и ванпарничним предметима општина Параћин води
30 предмета спорова: 26 парничних предмета и 4 ванпарнична предмета.
Основ за спорне предмете су у већини случајева исплата накнаде за експроприсано
земљиште и тужена је општина Параћин.
За неке предмете донета је пресуда али је предмет послат на поновљени поступак, а неки су
у току. Врло је тешко проценити какав ће исход пресуда бити и колико ће средстава бити
потребно да би се пресуде извршиле.
Судећи по броју предмета и основном потраживању ради се о некој већој цифри.
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