
(„Сл. лист града Београда“ бр. 32/15) 

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 15. јуна  2015. године, на основу 

лана 24. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14- пречишћен 

текст и 73/14) и члана  78. и 79.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14), на предлог Већа градске 

општине Обреновац, донела је 

 

О Д Л У К У 

 
О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 

2014.  ГОДИНУ 

 
ОПШТИ ДЕО 

 

 

Члан 1. 

 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у  

завршном рачуну буџета градске општине Oбреновац у 2014. години износе у хиљадама динара:  

 

 

1 Остварени приходи и примања: 
 

* текући приходи (7) 1.428.647 

* примања од продаје нефинансијске имовине (8) 264 

* примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9) 10.177 

* пренета неутрошена средства из ранијих година (3) 359.228 

* 
корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се  
не евидентирају преко класа 7,8,9 29 

   

 

Укупно остварени приходи, примања  
и пренета средства (7+8+9+3) 1.798.345 

   
2 Извршени расходи и издаци 

 
* текући расходи (4) 1.386.124 

* издаци за набавку нефинансијске имовине (5) 114.542 

* 
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 
(6) 20.576 

* 
корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који  
се не евидентирају преко класе 4,5,6 8.963 

   

 
Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6) 1.530.205 

   

3 
Разлика укупних прихода, примања и пренетих 
 средстава и укупних расхода и издатака  (1-2) 268.140 
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Члан 2. 

 

У Билансу стања на дан 31. децембра 2014 године (образац 1) утврђена је актива у износу 

од 6.591.895 хиљада динара и ванбилансна актива у износу од 29.933 хиљаде динара, пасива у 

износу од 6.591.895 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 29.933 хиљаде динара. 

 

Члан 3. 

 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 

(образац 2) утврђени су: 

 

                  у 000 динара 

                                                                                                                  

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 

1.428.911 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  

нефинансијске имовине 

1.500.666 

3.Мањак  прихода- буџетски дефицит (ред.бр. 1 - ред. бр. 2) -71.755 

4. Кориговање мањка  прихода и примања - буџетског дефицита  

а/ За део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

216.315 

б/ За део пренетих неутрошених средстава из ранијих година  

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

 

в/ За укључивање утрошених средстава текућих прихода и примања  

од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 

18.476 

5. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 126.084 

 

 

 

Износ текућег буџетског суфицита у износу од 126.084 хиљада динара и  пренетих неутрошених  

средстава из ранијих година у износу од 142.056 хиљада динара биће распоређен Oдлуком о 

изменама одлуке о буџету за 2015. годину.  

Укупно расположива средства чине наменска средства за тачно утврђене намене или по  основу 

закона или за  намене за које су добијена ( донације, трансфери ) и средства за општу потрошњу. 

Структуру наменских средства чине: 

- Средства добијена од Секретаријата за саобраћај града Београда, у износу од 2.991.360 

динара за финансирање пројекта '' Полигон за саобраћајно образовање и едукацију деце 

основношколског и предшколског узраста'', 

- Средства добијена од Фондације '' Регистар националног интернет домена Србије'' 

(РНИДС) у износу од 500.000 динара, на име куповине рачунарске опреме уништене у 

поплави, за Управу градске општине Обреновац, 

- Средства Комесеријата Републике Србије у износу од 7.650.000 динара, за решавање 

стамбених потреба избеглих и интерно расељених лица на територији градске општине 

Обреновац, 

- Средства УНОПС – а у износу од 2.883.400 динара,за пројекат подршке поплављеним 

породицама смештеним у колективним центрима (топли оброци за породице смештене  у 

објекту Касарна и Хотел у Обреновцу), 

- Средства од донација МЗ Барич и Грабовац, у износу од 50.756 динара, 
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- Средства од накнаде за емисију SО2, NО2 и прашкастих материја(приход Буџетског фонда 

за заштиту животне средине) у износу од 130.554.210  динара, која ће бити коришћена по 

Програму коришћења средстава буџетског фонда, 

- Преостала средства добијена од Министарства за наставак радова на бањском комплексу у 

износу од 30.423.788 динара, 

- Средства добијена од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 45.885 

динара, по уговору закљученим са ЈП за заштиту и унапређење животне средине, 

- Средства остварена од накнаде за венчање ван службених просторија, у износу од 177.283 

динара, 

- Средства од закупа пословног простора, у износу од 330.555  динара, 

- Средства Месних заједница, у износу од 5.284.703  динара, 

- Средства по основу закупа – зграда ХЕЛП – а. у износу од 3.000.530 динара 

- Средства угашеног Фонда солидарне стамбене изградње 2.232.290 динара  

- Преостала средства у износу од 82.015.277 динара за општу потрошњу. 

 

 

 

Члан 4. 

 

   Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су : 

 

    
у 000 динара 

A 
Текући приходи и примања од 
нефинансијске 
 имовине и текући расходи и издаци  
за нефинансијску имовину 

Екон. 
 Клас. 

План 
I-XII 2014 

Остварено 
по 

 завршном 
рачуну  

I-XII 2014 
%  

остварења 

I 
Текући приходи и примања од 
нефинансијске имовине 7+8 1.514.267 1.428.911 94,36 

1 Текући приходи  7 1.514.267 1.428.647 94,35 

1,1 Уступљени приходи  
 

640.220 626.368 97,84 

 

Порез на приход од самосталних 
делатности 711 48.141 46.431 96,45 

 
Порез на зараде 711 440.659 408.352 92,67 

 
Порез на приход од имовине 711 5.332 387 7,26 

 
Самодопринос  711 

   

 
Порез на фонд зарада 712 

   

 
Порез на наслеђе и поклон 713 4.412 6.202 140,57 

 
Порез на пренос апсолутних права 713 44.736 41.928 93,72 

 
Текући трансфери из РС 733 7.806 35.895 459,84 

 
Трекући трансфери од града 733 89.134 87.173 97,80 

1,2 Изворни приходи  
 

874.047 802.279 91,79 

 
Порез на имовину 713 200.000 220.572 110,29 
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Накнада за загађивање животне средине  714 450.313 450.484 100,04 

 

Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 741 26.422 26.543 100,46 

 
Приходи од закупа пословног простора 742 51.158 30.839 60,28 

 
Комуналне таксе  714 30.000 24.507 81,69 

 
Комуналне таксе  716 20.000 15.835 79,18 

 
Комуналне таксе  741 2.915 1.225 42,02 

 
Камате 741 15.000 12.756 85,04 

 
Приходи органа 742 6.000 4.589 76,48 

 
Општинске административне таксе 742 2.000 1.785 89,25 

 
Новчане и мандатне казне 743 20 20 100,00 

 
Мешовити приходи 745 57.215 9.192 16,07 

 

Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 744 10.104 3.068 30,36 

 

Меморандумске ставке за рефундацију  
расхода 771-772 2.900 864 29,79 

2 Примања од продаје непокретности 811 
 

264 
 

II 
Текући расходи и издаци за нефинанскијску 
имовину 4+5 1.915.458 1.500.666 78,35 

1 Текући расходи 4 1.718.988 1.386.124 80,64 

 
Расходи за запослене 41 305.688 291.770 95,45 

 
Коришћење роба и услуга 42 588.022 497.966 84,68 

 
Отплата камата 44 6.164 3.216 52,17 

 
Субвенције 45 664.918 465.065 69,94 

 
Дотације и трансфери осталим нивоима власти 46 7.783 11.144 143,18 

 
Издаци за социјалну заштиту 47 98.800 87.758 88,82 

 
Остали расходи 48,49 47.613 29.205 61,34 

 
Капитални трансфери 

    
2 

Капитални расходи-издаци  
за нефинансијску имовину 5 196.470 114.542 58,30 

III Буџетски суфицит-дефицит I-II 
(7+8)-
(4+5) -401.191 -71.755 17,89 

 

Примарни суфицит-дефицит  
(буџетски суфицит-дефицит коригован 
 за износ нето камате) 

(7+8-
7411)- 
(4+5-44) -395.027 -87.727 22,21 

 
Укупан фискални резултат III+VI 

 
-397.127 -73.152 18,42 
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Б 
Примања и издаци по основу продаје и  
набавке финансијке имовине и датих 
кредита         

IV 
Примања по основу продаје финансијске  
имовине и отплате датих кредита 92 

 
703 

 
V 

Издаци по основу датих позајмица и  
набавке финансијске имовине 62 2.100 2100 

 

VI 

Примања по основу продаје финансијске  
имовине и отплате кредита минус издаци 
 по основу датих кредита и набавке  
финансијске имовине 92-62 -2.100 -1.397 66,52 

В Задуживање и отплата дуга         

VII Примања од задуживања 91 
   

1 Примања од домаћих задуживања 911 100.000 9.474 
 

2 Примања од иностраних задуживања  912 
   

VIII Отплата главнице 61 19.444 18.476 95,02 

1 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 19.444 18.476 95,02 

IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII) 
 

-422.735 -91.628 21,68 

X Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III) 
 

401.191 71.755 17,89 

 

 

Буџетски дефицит као разлика измeђу укупног износа текућих прихода и примања 

остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 71.755 хиљада динара.  

 

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између 

примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу 

датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 73.152 хиљада динара. 

 

Члан 5. 

 

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2014. године утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 10.441  хиљаде 

динара и укупни издаци у износу од 135.118 хиљада динара. 

 

Члан 6. 

 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембара 2014. године, 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.439.088 хиљада динара, укупни новчани 

одливи у износу од 1.521.242 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 

268.140 хиљада динара.  

Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане одливе у  2014. години остварен је 

мањак новчаних прилива у износу од 82.154 хиљаде динара. 
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Члан 7. 

 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 

утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 82.154 хиљаде динара, између укупних прихода и 

примања у износу од 1.428.911 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 

1.500.666 хиљада динара. У наведеном извештају остварен је и мањак примања у износу од 

10.399 као разлика између примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 

10.177 и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 20.576 динара. 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 8. 

 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања свих буџетских корисника 

према економској класификацији износе у динарима: 

 

Ек. 
клас. 

И
зв

п
р

  

ф
и

н
ан

си
р

ао
а 

Назив План Оствареое % 

1 2 3 4 5 6 

711111 01 Ппрез на зараде 440.659.084,00 408.352.266,25 92,67 

711121,  
711122, 
711123 01 Ппрез на прихпде пд сампсталних делатнпсти  48.140.838,00 46.436.807,58 96,46 

711146 01 Ппрез на прихпд пд ппљппривреде и щумарства   -5.630,00   

711147 01 Ппрез на земљищте 5.331.867,00 387.041,10 7,26 

712111, 
711112 01 Ппрез на фпнд зарада   163,64   

713121, 
713122 01 Ппрез на импвину 200.000.000,00 220.572.427,28 110,29 

713311 01 Ппрез на наслеђе и ппклпн 4.412.215,00 6.201.713,06 140,56 

713421, 
713423 01 Ппрез на пренпс апсплутних права 44.736.167,00 41.928.329,24 93,72 

714431, 
714513, 
714571, 
714572, 
714575 01 Кпмунална такса 30.000.000,00 24.506.934,53 81,69 

714549 01 Накнада пд емисије SO2, NO2 и пращкастих материја 450.313.261,00 450.481.801,14 100,04 

714562 01 Ппсебна накнада за защтиту и унапређеое жив. сред.   2.609,50   

716111 01 Кпмунална такса за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру 20.000.000,00 15.834.984,05 79,17 

733154 07 Текући наменски трансфери пд Републике у кприст нивпа ппщтина 7.805.554,00 35.894.510,00 459,86 

733157 07 Текући трансфери градпва у кприст нивпа ппщтина 89.133.730,00 87.173.336,82 97,80 

741151 01 Прихпди бучета ппщтине пд камата на средства  КРТ 15.000.000,00 12.756.034,90 85,04 
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741531, 
741532, 01 Кпмунална такса 2.914.972,00 1.224.601,34 42,01 

741534 01 Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта 26.422.087,00 26.543.071,95 100,46 

742152 01 Прихпди пд даваоа у закуп 51.158.540,00 30.838.885,06 60,28 

742251 01 Опщтинске административне таксе  2.000.000,00 1.784.963,00 89,25 

742351 01 Прихпди ппщтинских пргана 6.000.000,00 4.588.988,11 76,48 

743351 01 Прихпди пд нпвшаних казни за прекрщаје кпје изрише ппщтина   5.000,00   

743353 01 Прихпди пд мандатних казни у кприст нивпа ппщтине 20.000,00 15.000,00 75,00 

744151 08 Текући дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица 10.103.600,00 3.068.294,00 30,37 

745151 01 Остали прихпди у кприст нивпа ппщтина 56.214.856,00 8.694.710,40 15,47 

745152 01 Закупнина за стан у државнпј свпјини у кприст нивпа ппщтина 1.000.000,00 497.368,07 49,74 

771/772 03 
Мемпрандумске ставке за рефундацију 
 расхпда из претхпдне гпдине 2.900.000,00 863.584,59 29,78 

811151 09 Примаоа пд прпдаје неппкретнпсти у кприст нивпа ппщтина   263.747,15   

911451 10 
Примаоа пд задуживаоа пд ппслпвних банака у земљи у кприст 
нивпа ппщтина 100.000.000,00 9.474.143,10 9,47 

921651 12 
Примаоа пд птплате кредита датих  дпмаћинствима у земљи у 
кприст нивпа ппщтина   702.568,73   

  
УКУПНО: 1.614.266.775,00 1.439.088.259,59 89,15 

 

Члан 9. 

 

Укупно планиране и извршене текуће расходе и издатке свих буџетских корисника према 

економској класификацији и извору финансирања приказује следећа табела: 

 

Ек. 
клас. ВРСТА РАСХОДА План Извршеое % 

1 2 3 4 5 

41 Расхпди за заппслене 305.688.672 291.771.123 95,45 

411 Плате и дпдаци заппслених 238.890.622 233.775.414 97,86 

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпд. 42.983.159 41.845.662 97,35 

413 Накнаде у натури 825.000   0,00 

414 Спцијална даваоа заппсленима 11.030.000 5.855.310 53,09 

415 Накнаде за заппслене 9.843.441 8.514.730 86,50 

416 Награде, бпнуси и пстали ппс. расх. 1.821.000 1.511.473 83,00 

417 Одбпрнишки дпдатак 295.450 268.534 90,89 

42 Кпришћеое рпба и услуга 588.021.279 497.965.347 84,68 

421 Стални трпщкпви 94.171.130 75.909.171 80,61 

422 Трпщкпви путпваоа 1.553.500 219.272 14,11 

423 Услуге пп угпвпру 70.434.838 61.814.822 87,76 
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424 Специјализпване услуге 211.827.668 196.204.770 92,62 

425 
Текуће ппправке и пдржаваое 
/услуге и материјал/ 169.335.596 140.522.742 82,98 

426 Материјал 40.698.547 23.294.570 57,24 

44 Отплата камата 6.164.000 3.215.896 52,17 

441 Отплата дпмаћих камата 5.864.000 3.196.948 54,52 

444 Пратећи трпщкпви задуживаоа 300.000 18.948 6,32 

45 Субвенције 664.918.430 465.065.222 69,94 

451 
Субвенције jaвним нефинансијским 
 предузећима и прганизацијама 661.300.430 461.459.042 69,78 

454 Субвенције приватним предузећима 3.618.000 3.606.180 99,67 

46 
Дпнације и трансфери псталим  
нивпима власти 7.783.361 11.144.221 143,18 

463 
Дпнације и трансфери псталим  
нивпима власти 7.549.361 10.910.221 144,52 

465   234.000 234.000 100,00 

47 Спцијалнп псигураое и заштита 98.800.394 87.757.733 88,82 

472 
Накнаде за спцијалну защтиту из  
бучета 98.800.394 87.757.733 88,82 

48 Остали расхпди 47.611.600 29.205.355 61,34 

481 
Дптације невладиним непрпфитним 
прганизацијама 8.833.900 7.844.718 88,80 

482 Ппрези, пбавезне таксе и казне  14.008.000 10.342.942 73,84 

483 
Нпвшане казне и пенали пп рещеоима  
судпва 1.000.000 887.451 88,75 

485 Накнада щтете пд државних пргана 23.769.700 10.130.244 42,62 

49 Средства резерве 796 0 0,00 

499 Средства  резерве 796   0,00 

51 Оснпвна средства 188.069.188 113.718.391 60,47 

511 Зграде и грађевински пбјекти 158.797.561 91.863.951 57,85 

512 Мащине и ппрема 19.900.627 16.774.886 84,29 

513 Oстале некретнине и ппрема 3.824.000 1.116.840 29,21 

515 Нематеријална импвина 5.547.000 3.962.714 71,44 

54 Земљиште 8.400.000 822.745 9,79 
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541 Земљищте 8.400.000 822.745 9,79 

61 Отплата главнице 21.544.000 20.576.203 95,51 

611 Отплата главнице дпмаћим кредитприма 19.444.000 18.476.203 95,02 

621 Набавка дпмаће финансијске импвине 2.100.000 2.100.000 100,00 

 
У К У П Н О 1.937.001.720 1.521.242.236 78,54 

Члан 10. 

 

Консолидовани завршни рачун буџета градске општине Обреновац за 2014. годину садржи: 

 

1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године; 

2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2014.  до 31.12.2014. године; 

3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2014.  до 31.12.2014. 

године; 

4. Извештај о новчаним токовима 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 

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

01.01.2014. године до 31.12.2014. године 

7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периду 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 у периоду од 01.01.2014. до 

31.12.2014. године;  

10. Закључак  Скупштине градске општине Обреновац да се не ангажује екстерна ревизија за 

ревизију завршног рачуна буџета градске општине Обреновац за  период 01.01.2014. до 

31.12.2014. године. 

11. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2014. – 31. 12. 2014. године. 

   

Члан 11. 

 

  Завршни  рачун буџета градске општине Обреновац за 2014. годину доставити Граду Београду – 

Секретаријату за финансије, најкасније до 15. јуна 2015. године. 

 

Члан 12. 

 

          Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.   

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 400- 3  од 15. јуна 2015. године 

 

 

Обрадила         

JJ             

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                      Ђорђе Комленски 
 

 


