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PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA
VINČIĆ d.o.o. NOVI BEOGRAD
Народних хероја, бр. 23/I

ОДЕЛЕЊЕ ЗА РЕВИЗИЈУ И ПРОЦЕНУ
11 000 БЕОГРАД, Ул. Симина, бр. 22/II

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ
ПРИБOJ О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ
ПРИБOJ, КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ, СА СТАЊЕМ НА ДАН
31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ
Обавили смо екстерну ревизију приложених Консолидованих финансијских извештаја општине
Прибој (у даљем тексту: "Консолидовани финансијски извештаји") који обухвата Консолидовани
Биланс стања на дан 31. децембра 2018. године и одговарајући Консолидовани Биланс прихода
и расхода, Консолидовани Извештај о капиталним издацима и примања, Консолидовани
Извештај о новчаним токовима и Консолидовани Извештај о извршењу буџета за годину која се
завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика.
Одговорност за финансијске извештаје
Према члану 7. Закона о буџетском систему и члана 76. Статута општине Прибој Председник
општине је одговоран за извршење буџета.
Руководство општине Прибој одговорно је за састављање и истинито приказивање
консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом
о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења
консолидованих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника
средстава организација обавезног социјалног осигурања, као и за интерне контроле које
руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих финансијских извештаја који
не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Одељење за друштвене делатности, буџет и финансије – Служба рачуноводство саставља
завршни рачун општине Прибој у складу са законом и одговорно је за састављање и објективну
презентацију извештаја из члана 79. Закона о буџетском систему, који се заснивају на
консолидованим финансијским подацима из главне књиге трезора и подацима из извештаја
завршних рачуна директних корисника у којима су исказани консолидовани подаци из
извештаја завршних рачуна њихових индиректних корисника.
Директни корисници буџета општине Прибој одговорни су за рачуноводство сопствених
трансакција, а у оквиру својих овлашћења и за рачуноводство трансакција индиректних
корисника из своје надлежности, као и за састављање, приказивање и достављање
финансијских извештаја, у којима укључују податке из својих књиговодсвтених евиденција и
податке из финансијских извештаја њихових индиректних корисника.
Индиректни корисници буџетских средстава одговорни су за рачуноводство сопстених
трансакција и састављање, приказивање и достављање финансијских извештаја директним
корисницима у чијој су надлежности.

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
Одговорност ревизора и обим ревизије
Наша је одговорност да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на
основу обављене ревизије. Екстерну ревизију смо обавили у складу са Међународним
стандардима ревизије, Законом о ревизији Републике Србије, као и Законом о буџетском
систему. Ови стандарди налажу да се придржавамо принципима професионалне етике и да
ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да
финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Поред мишљења о консолидованим финансијским извештајима ми треба да се изјаснимо
и о трансакцијама и информацијама које су обелодањене у складу са Одлуком о буџету
општине Прибој за 2017. годину.
Екстерна ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа
о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани
поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално
значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталим услед криминалне
радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које
су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања најбољих могућих ревизијских процедура, али не у циљу изражавања
мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Екстерна ревизија такође,
укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена
које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавлили довољни и да обезбеђују основу за
изражавање нашег мишљења.
Мишљење независног овлашћеног ревизора
По нашем мишљењу, приказани Консолидовани финансијски извештаји ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
са стањем на дан 31. децембра 2018. године пружају истинит и објективан преглед
финансијског положаја општине у складу са посебним прописима који уређују пословање
буџетских корисника, па сходно члану 30. став. 3. Закона о ревизији (''Сл. гласник Р. Србије''
62/2013 и 30/2018) Овлашћени ревизор изражава позитивно мишљење.
Скретање пажње
Без утицаја на дато мишљење, скрећемо пажњу на обавезу руководства на следеће:
-

-

У наредном периоду треба донети општинску Одлуку којом би се остатак имовине
бивше Дирекције за изградњу пренео у власништво општине Прибој и направити
коначну листу имовине.
Успоставити систем интерне финансијске контроле код свих корисника буџетских
средстава општине Прибој како код директних тако и код индиректних буџетских
корисника у сладу са чланом 80. Закона о буџетском систему.

Број: 01- 158/1-2019
Београд, 15. 07. 2019. године.
Независни овлашћени ревизор
мр Светозар Винчић, дипл. оец.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
1.

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ, ЗАКОНСКА И НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА
И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА
a) Подаци за идентификацију
Пун назив:

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Скраћени назив:

Општина Прибој

Овлашћено лице за заступање: Лазар Рвовић
Адреса:
Делатност:

31330 Прибој, 12. јануара 108
Делатност државних органа

Шифра делатности:

8411

Подаци о рачуну у банци:

Министарство финансија-Управа за трезор,
филијала Пријепоље (Прибоj)

Број текућег рачуна:

840-59640-76

Порески идентификациони
Број (ПИБ):

101207254

Матични број правног лица:

07158289

b) Законски прописи и остала нормативна регулатива израде финансијских
извештаја, као и процедура доношења буџета
За састављање и презентацију консолидованог годишњег финансијског
извештаја општине Прибој на дан 31. децембра 2018. gодине, 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 ,113/201795/2018
и 31/2019

1.

Закон о буџетском систему

2.

Закон о локалној самоуправи

3.
4.

Закон о буџету Републике за 2019. Годину
Закон о јавном дугу

“Сл. Гласник РС”
“ Сл. Гласник РС”

5.

Закон о јавној својини са изменама

"Сл. Гласник РС"

5.

Уредба о буџетском рачуноводству

6.
7.

8.

9.
10.

“Службени гласник РС”

"Службени гласник РС"

Уредба о евиденцији и попису непокретности
и других средстава у државној својини
Правилник о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем

"Сл. гласник РС"
"Службени гласник РС"

Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава
и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања
Правилник о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем
Правилник о номенклатури нематеријалних улагања
и основних средстава са стопама амортизације

63

"Службени гласник РС"

"Службени гласник РС"
«Сл. лист СРЈ»

129/2007 и 83/2014 – др. Закон
101/16 и 47/2018
95/2018
61/2005; 107/2009; 78/2011;
68/2015,95/2018
72/01, 104/16, 108/16,113/2017
и 95/2018
125/2003, 12/2006
27/96
16/2016, 49/2016, 107/2016,
46/2017, 114/2017, 20/2018,
36/2018, 93/2018, 104/2018,
14/2019 и 33/2019
18/2015 и 104/2018

118/2013 и 137/2014 и 33/2015
17/1997 и 24/2000
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Поред наведених прописа, коришћена су и интерна нормативна акта
општине Прибој:
1) Одлука о буџету општине Прибој за 2018. годину, (Службени лист општине
Прибој, бр. 10/2017 од 25.12.2017. године,
2) Одлуке оизменама и допунама Одлуке о буџету:
 Одлука о првом ребалансу буџета општине Прибој ("Службени лист"
оппштине Прибој) број 2/2018 od 22.03.2018.
 Одлука о другом ребалансу буџета општине Прибој ("Службени лист"
оппштине Прибој) број 3/2018 od 23.05.2018.
 Одлука о трећем ребалансу буџета општине Прибој ("Службени лист"
оппштине Прибој) број 6/2018 od 24.09.2018.
 Одлука о трећем ребалансу буџета општине Прибој ("Службени лист"
оппштине Прибој) број 8/2018 od 28.12.2018.
3) Статут општине Прибој ("Службени лист" општине Прибој број 12/08),
4) Рачуноводствене политике, (број: 02/400-24/1010 од 22.04.2010. године)
5) Правилник о буџетском рачуноводству општине Прибој (број: 02/400-24 од
22.04.2010. године)
6) Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других
рачуна консолидованог рачуна трезора општине Прибој (бр. 400-12/04 од
12.03.2004. године)
7) Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
на рачун извршења буџета општине Прибој (02 бр. 400-4/2006 од
12.01.2006. године)
8) Упутство о раду трезора општине Прибој ("Службени лист" општине Прибој
број 4/2017 од 21.03.2017. године)
Укупан обим буџетских средстава општине Прибој за 2018. годину после
четвртог ребаланса буџета износи 1.382.009.651,00 динара, који се састоје од
прихода и примања буџета.
На основу планираних прихода и примања планирано је извршење расхода
и издатака у истом износу.
Извршење буџета Општине Прибој, обавља се преко рачуна Извршења буџета
и подрачуна индирекних корисника на принципима трезорског пословања,
а све у складу са Законом о буџетском систему.
Текућа буџетска резерва је коришћена на основу решења општинског већа општине
Прибој, што је регулисано чланом 10. Одлуке о буџету Општине Прибој за 2018. годину.
Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, одлучује о коришћењу
средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском
систему (члан 10. Одлуке о буџету Општине Прибој за 2018. годину).

Директни и ндиректни корисници буџетских
финансирају из буџета Општине Прибој су:
1. Директни корисници:







Скупштинопштине;
Председник општине;
Општинско веће
Општинска управа
Општинско правобранилаштво
Локални омбудсман
64

средстава

који

се
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2. Индиректни корисници:
 Предшколска установа Невен
 Туристичка организација Прибој
 Дом културе Пиво Караматијевић
 Завичајни музеј Прибој
 Градска Библиотека Прибој
 Установа физичке културе Спортски центар
 МЗ "Бучије"
 МЗ "Забрњица"
 МЗ "Калафати"
 МЗ "Крајчиновићи"
 МЗ "Кратово"
 МЗ "Мажићи"
 МЗ "Нови Прибој"
 МЗ "Бања"
 МЗ "Прибојска Голеша"
 МЗ "Рача"
 МЗ“Саставци“
 МЗ "Сјеверин"
 МЗ "Стари Град“
 МЗ "Стрмац"
2)

САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Вођење
пословних
књига,
састављање,
приказивање,
достављање
и објављивање финансијских извештаја вршено је у складу са Законом
о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником
о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
и Правилником о буџетском рачуноводству.
Издаци из буџета се заснивају на веродостојној књиговодственој
документацији. У складу са одобреним апропријацијама, у Одлуци о буџету
општине Прибој за 2018. годину, директни корисници су извршили расподелу
средстава својим индиректним корисницима и о томе обавестили своје
индиректне кориснике. Индиректни корисници буџета су извршавали одобрене
апропријације подношењем захтева за плаћање по документима и захтевима за
пренос средстава у складу са Упутством о раду трезора.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених Одлуком о буџету
општине Прибој за 2018. годину, одговоран је председник општине Прибој
и директори јаних предузећа и установа које се финансирају из буџета општине
Прибој.
Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, одлучује
о коришћењу средстава сталне и текуће резерве буџета за намене утврђене
у члану 69. и 70. Закона о буџетском систему (члан 10. Одлуке о буџету Општине
Прибој за 2018. годину).
Састављање консолидованих финансијских извештаја Општине за 2018.
годину је урађен према Правилнику о начину припреме, састављања
и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање
и буџетских фондова (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2015 и 104/2018).
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Консолидовани завршни рачун је приказан на обрасцима од 1-5. Подаци
у обрасцима су приказани у хиљадама динара.
1.
2.
3.

Биланс стања на дан 31.12.2018. године;
Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2018. до
31.12.2018. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.
године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између
одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.
године;
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација
обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова регулисано је да се
финансијски резултат утврђује као разлика текућих прихода (класа 7)
и примања (класа 8) и извршених текућих расхода (класа 4) и издатака (класа
5). Утврђени резултат пословања коригован је за износ расхода и издатака који
је финансиран из пренетих неутрошених средстава из ранијих година
и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
Тако утврђен финансијски резултат коригован је по следећим основама:
1. за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака из текуће године,
2. део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине,
3. део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године,
4. за износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године
5. утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима
Утврђен коначан финансијски резултат за пренос у наредну годину усмерен је
на:
- примања наменски опредељена која се као таква прносе у наредну буџетску
годину,
- нераспоређени део вишка прихода и примања чије се распоређивање врши
доношењем одлуке о буџету.
3)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Буџетско књиговодство се води по прописаним субаналитичким
(шестоцифреним) контима прописаним Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (''Сл. гласник
РС'' бр. 103/2011, 10/2012, ...... 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014,
128/2014, 131/2014 и 32/2015). Главну књигу трезора води Одељење за
друштвене делатности буџет и финансије и она је основа за припремање
финансијских извештаја.
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Индиректни корисници буџета општине Прибој, који имају отворене подрачуне
у оквиру Консолидованог рачуна трезора општине Прибој, воде своје главне
књиге. Подаци из главних књига индиректних корисника синтетизују се
и књиже у главној књизи трезора на основу поднетих и одобрених захтева за
пренос средстава.
Директни корисници буџета општине Прибој воде помоћне књиге и евиденције,
јер своје финансијско пословање обављају преко рачуна извршења буџета.
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.
4)

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
Општина Прибој своје пословне књиге води у складу са Рачуноводственим
политикама које је донео Председник општине Прибој, на предлог Одељења за
друштвене делатности буџет и финансије, 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.
Финансијски извештаји, састављају се на готовинској основи, а у складу са
Међународним стандардима за јавни сектор.
Финансијски планови и извршење се воде најмање на четвороцифреном
субаналитичком нивоу конта.

4.1.

Текући приходи и примања

4.1.1. Текући приходи обезбеђују се из:





Пореза,
Донација и трансфера,
Других прихода,
Меморандумскух ставки за рефундацију расхода.

4.1.2. Примања се обезбеђују из:
 Примања од продаје нефинансијске имовине
 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
4.2.

Текући расходи и издаци
Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника
у вршењу функције за коју су основани.
Расходи се евиднтирају 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.
Уговорене нефактурисане обавезе евидентирају се задужењем пасивних
временских разграничења.
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Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се
у категорији расхода према одређеној намени.
У текуће расходе спадају: расходи за запослене, коришћење услуга и роба,
расходи камата, субвенције, донације, дотације и трансфери, курсне разлике,
права из социјалног осигурања, остали расходи и административни трансфери.
У издатке се убрајају издаци за нефинанијску имовину и издаци за отплату
главнице и набавку финансијске имовине.
4.3.

Нефинансијска имовина
Некретнине и опрема, култивисана имовина, драгоцености, природна
имовина, нефинансијска имовина у припреми, аванси и нематеријална
имовина евидентирају се по набавној вредности.
Обрачун амортизације се врши у складу са Правилником о номенклатури
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације,
применом пропорционалне методе.
Залихе се процењују по набавној вредности, а залихе робних резерви и робе за
даљу продају евидентирају се по набавној цени, а обрачун излаза са залиха
врши се по методи пондерисане просечне цене, као и залихе ситног инвентара
и потрошног материјала

4.4.

Финансијска имовина

4.4.1. Новчана средства
Новчана средства се процењују по номиналној вредности.
Новчана средства обухватају: текуће рачуне, издвојена новчана средства
и акредитиви, благајну, девизни рачун и остала новчана средства.
Новчана средства буџета Општине Прибој, на дан 31.12.2018. године обухватају
сва стања средстава на подрачунима која су укључена у Консолидовани рачун
трезора (КРТ) општине Прибој.
4.4.2. Краткорочна потраживања и пласмани
Краткорочна потраживања пласмани се процењују по номиналној вредности
умањеној индиректно за износ вероватне ненаплативости, а директно ако је
немогућност наплате извесна и документована.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје од
купаца, за потраживања за камате, потраживања од запослених, потраживања за
дате позајмице и друга потраживања.
Краткорочни пласмани обухватају краткорочне кредите, дате авансе, депозите
и кауције и остале краткорочне пласмане.
Активна временска разграничења - обухватају разграничене расходе до једне
године (премије осигурања, закупнине, стручне часописе и литература, расходи
грејања и други расходи), обрачунате неплаћене расходе и издатке и остала
активна временска разграничења.
Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских
корисника, које терете расходе будућег обрачунског периода у коме ће бити
плаћене.
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4.5.

Обавезе
Процењују се у висини номиналних износа који проистичу из пословних
и финансијских трансакција. Смањење обавеза по основу Закона, ванпарничног
поравнања врши се директним отписивањем.
Пасивна временска разграничења - обухватају: разграничене плаћене
расходе, обрачунате ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна
временска разграничења.

4.6.

Буџетска резерва
Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање рахода
у отклањању последица ванредних догађаја (елементарних непогода) које могу
да угрозе живот и здравље људи или произведу штету већих размера.
Коришћење сталне буџетске резерве врши се по принципу као и текућа
буџетска резерва.
Средства текуће буџетске 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.
Закон о буџетском систему опредељује висину износа обе буџетске резерве.

4.7.

Ванбилансна актива и пасива
Ванбилансна актива и пасива обухватају основна средства у закупу, примљену
туђу робу и материјал, хартије од вредности ван промета, авале и друге
гаранције, као и обавезе за основна средства у закупу.

5.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

5.1.

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

5.1.1. Порези
5.1.2. Донације, помоћи и трансфери
5.1.3. Други приходи
Меморандумске ставке за
5.1.4.
рефундацију
5.1.5. Tрансфери између БК на истом нивоу
5.1.6. Приходи из буџета
Укупно:

2018.

2017.

309.853
453.683
64.420

281.724
639.925
58.066

0

52

650
6.534
835.140

535
95
980.397

% учешћа
у текућим
приходима

37,10
54,32
7,71
0,00
0,08
0,79
100,00

Највећи приходи су остварени од донација, помоћи и трансфера затим пореза и других
прихода.
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5.1.1. Порези






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

(у хиљадама динара)
2018.
2017
222.758
205.320
48.368
21.225
17.502
309.853

43.513
18.063
14.828
281.724

Најзначајнији приходи од пореза су: приходи од пореза на доходак, добит
и капиталне добитке, затим следе приходи од пореза на добра и услуге,
па приходи од пореза на имовину и приходи од осталих пореза.
Текући приходи Буџета општине Прибој, обезбеђују се из:
 Изворних јавних прихода;
 Уступљених јавних прихода, и
 Трансферних средстава.
Изворни јавни приходи остварују се на основу прописа – одлука донетих од
стране Скупштине општине Прибој, а значајнији су:
 порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе
и поклон;
 локалне административне таксе;
 локалне комуналне таксе;
 боравишна такса;
 накнада за коришћење грађевинског земљишта;
 накнада за уређивање грађевинског земљишта;
 накнада за заштиту и унапређење животне средине;
 приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине;
 приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користи општина;
 приходи од продаје покретних ствари које користи општина и индиректни
корисници буџета;
 приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине;
 приходи од камата на средства буџета општине;
 приходи по основу донација општини;
 приходи по основу самодоприноса и
 други локални јавни приходи утврђени законом.

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









Порез на доходак и капиталне добитке
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила,
Накнаде за загађивање животне средине
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
и друге накнаде у складу са законом.

70

ОПШТИНA ПРИБОЈ

Трансферна средства чине уступљена средства која се утврђују на основу Закона
о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџету Републике Србије
и Одлуком о буџету Општине Прибој.
5.1.2. Донације и трансфери
(у хиљадама динара)
2017
2018.





Донације од иностраних држава и орг.
Донације и помоћи од међународних организација
Текући трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти
Укупно:

0
33.924
335.719
84.040
453.683

9.584
0
618.992
11.349
639.925

Б) 7) Донације и помоћи од међународних организација : У укупном износу
од 33.924 а односи се на Пројекат реконструкције постојеће и изградња нове
водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони Прибој број: UNOPS-EUPRO
-2018-Grant-040 од 17.10.2018. године.
В) Текући трансфери од других нивоа власти у износу од 335.719 хиљ.
динара чине:
1. Наменски трансфери из буџета Републике Србије
2. Ненаменски трансфер за Предшколску установу
Невен
3. Текући наменски трансфери од Републике
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
294.491
579.716
5.560

6.197

35.668
335.719

33.079
618.992

Текући трансфери у ужем смсилу од Републике:




Ненаменски трансфери од Републике односе се на месечну уплату 1/12 од
годишњег износа сагласно чл. 34. Закона о финансирању локалне
самоуправе у износу од 294.491 хиљ. дин.
Ненаменски трансфер за предшколску установу Невен за финансирање
материјалних трошкова у износу од 5.560 хиљ. динара
Наменски трансфери у укупном износу од 35.668 хиљ. динара су наменска
средстава од стране Министарства за рад, запошљавање борачка
и социјална питања по Уговоору о наменским трансферима у социјалној
заштити, Министарства трговине, туризма и телекомуникација за
Туриститичку организацију Прибој за набавку опреме, Министарство
културе и информисања Дому културе Прибој, Министарства трговине,
туризма и телекомуникација за Туриститичку организацију Прибој за
организацију међународног лимског биатлона као и износ од 15.000 хиљ.
динара трансфера из текуће буџетске резерве од стране Републике за
финансирање текућих обавеза услед смањене ликвидности.

71

ОПШТИНA ПРИБОЈ

Г)

Капитални трансфери од других нивоа власти

Капитални трансфери од стране Републике у укупном износу од 84.040 односе
се на трансфер Републике Србије – Канцеларије за управаљање јавним
улагањима за финансирање пројеката (део за ПДВ) – Реконструкције машинско
електротехничке школе и ОШ Десанка Максимовић, Реконструкција два моста
МЗ Сјеверин, Санација клизишта МЗ Прибојска Бања, Реконструкције ПУ Невен,
Изградња топлане у комплексу школа.
5.1.3. Други приходи






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:

Приходи од имовине

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
37.694
24.797
19.350
18.334
3.133
2.868
30
244
4.213
11.823
64.420
58.066
(у хиљадама динара)
2018.
2017.

а) Приходи од имовине
 Приходи од имовине имаоцима полиса осигурања
 Закуп непроизводне имовине
Укупно:
Приходи од продаје добара и услуга
б) Приходи од продаје добара и услуга
 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација
 Таксе и накнаде
 Споредне продаје добара и услуга
Укупно:

0
37.694
37.694

340
24.457
24.797

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
17.694

16.877

1.448
168
19.350

1.335
122
18.334

5.1.4. Новчане казне и одузета имовинска корист
Новчане казне и одузета имовинска корист у 2018. години износе 3.133
хиљ.динара (2017. године 2.868 хиљ. динара) и углавном се односе на приходе
од новчаних казни за прекршаје у износу од 3.112 хиљ. динара и на приходе од
одузете имовинске користи 21 хиљ. динара.
5.1.5. Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Добровољни трансфери од физичких и правних лица у 2018. години износе 30
хиљ. динара (2017. године 244 хиљ. динара) и то су текући трансфери од
физичких и правних лица.
5.1.6. Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у 2018. години износе 4.213 хиљ.динара
(у 2017. године 11.823 хиљ. динара).
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5.1.7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
(у хиљадама динара)
2017.
2017.
0
52

 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
 Меморандумске ставке за рефун. расхода из
предходне године
Укупно:

0

0

0

52

5.1.8. Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
650
535
650
535

 Трансфери између БК на истом нивоу
Укупно:

5.1.9. Приходи из буџета
Приходи из буџета у 2018. години износе 6.534 хиљ. динара, а у 2017. години 95
хиљ. динара.
5.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 Примања од продаје непокретности
 Примања од продаје природне имовине - земљишта
Укупно:

6.

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
34
30
34

30

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Исказани текући расходи чине:

(у хиљадама динара)

6.1. Расходи за запослене
6.2. Коришћење услуга и роба
6.3. Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
6.4. Субвенције
6.5. Донације, дотације и трансфери
6.6. Остали расходи
6.7. Социјално осигурање и социјална
заштита
Укупно:
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2018.

2017.

147.448
214.467

140.856
158.456

% учешћа
у текућим
расходима
21,81
31,73

3.822

4.189

0,57

52.947
77.042
149.553

12.628
122.104
352.380

7,83
11,40
22,13

30.640

29.443

4,53

675.919

820.056

100
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6.1.

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно плате, додаци и накнаде

121.579
121.579

113.973
113.973

19.263
2.168
330

17.697
2.362
362

21.761

20.421

225

0

0

19

569

2.102

231

15

800

2.136

Накнаде трошкова за запослене

1.498

2.152

Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
Укупно расходи за запослене:

1.585

2.174
0
140.856

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 накнада за време одсуствовања са посла на
терет фондова
 Расходи за образовање деце запослених
 Отпремнине и помоћи
 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице
Укупно социјална давања запосленима:

147.448

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.
Награде запосленима и остали посебни расходи односе се на исплате:
 накнада за рад члановима скупштинских радних тела (комисија савета
и др.) и радних тела општинског већа и осталих радних тела за чланове
конисија из реда запослених,
 примања запослених код директних и индиректних корисника по основу
јубиларних награда у складу са секторским колективним уговором
6.2.

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА







(у хиљадама динара)
2018.
2017.
1.843
1.142
16.835
22.097
42.653
34.113
138.239
87.874
3.692
2.381
11.205
10.849
214.467
158.456

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








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

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
1.887
1.733
8.854
8.461
1.482
1.426
3.186
2.195
1.182
8.007
27
56
217
219
16.835
22.097

Енергетске услуге у износу од 8.854 хиљ. динара односе се на трошкове:
електричне енергије у износу од 4.820 хиљ. динара, огревно дрво у износу од
281 хиљ. динара, даљинско грејање у износу од 3154 хиљ. динара и износ од 599
хиљ. динара из других извора.
6.2.2. Трошкови путовања
 Трошкови службених путовања у земљи
 Трошкови службених путовања у иностранству
 Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
1.669
1.083
77
29
97
30
1.843
1.142

6.2.3. Услуге по уговору









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

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
1.876
1.245
1.734
2.090
210
336
1.585
2.024
19.098
18.423
2.514
1.526
2.722
1.226
12.914
7.243
42.653
34.113

Услуге информисања односе се на:

 Услуге штампања
 Услуге информисања јавности
 објављивање тендера и информативних огласа, рекламе и
пропаганде
 Остале услуге информисања
Укупно:
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412
418
256
499
1.585
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Стручне услуге чине:





(у хиљадама динара)
2018.
Накнада члановима Надзорних и Управних одбора и члановима
9.694
комисија
384
Трошкови заступања и правне услуге
142
Услуге ревизије
8878
Остале стручне услуге
Укупно:
19.098

Остале опште услуге исказане су за:








Опште услуге у области туризма
Опште услуге у области културе
Опште услуге у области спорта
Oпште услуге у области предшколског образовања
Опште услуге у области управе 24х
Опште услуге у области управе МЗ
Остале опште услуге
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
5.701
830
2.992
362
2.383
643
3
12.914

6.2.4 Специјализоване услуге






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

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
0
690
7.605
1.138
11.597
4.738
16.696
20.445
12.961

8.548

16

159

89.364
138.239

52.156
87.874

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге односе се на
следеће кориснике:
 Општинска управа - геодетске услуге
Укупно:
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2018.
16
16
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Остале специјализоване услуге обухватају издатке за:









Одржавање јавних зелених површина
Одржавање јавне хигијене
Одржавање јавне расвете
Услуге одржавања путева
Остале специјлизоване услуге - култура
Пројекат реконструкције уличне расвете
Остале специјализоване услуге
Пројекат реконструкције уличне расвете
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
12.961
19.650
16.206
18.368
7.376
1.166
13.637
1.166
89.364

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

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
3.176
1.701
516
680
3.692
2 . 381

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – овим трошковима
обухваћени су следећи корисници:









Општинска управа
Предшколска уставнова Невен
Дом Културе
Завичајни музеј
Туристичка организација
Градска библиотека
Спортски центар
Месне заједнице
Укупно:

6.2.6. Материјал









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

(у хиљадама динара)
2018.
144
260
1.259
0
18
4
365
1.126
3.176
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
996
1.355
44
0
658
385
1.953
2.023
510
783
5.278
5.139
1.752
1.158
14
6
11.205
10.849

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство се односи на средства
чишћења, инвентара и материјала за одржавање хигијене, као и намерница за
припрему оброка у предшколској установи Невен у укупном износу од 5.278
хиљ. динара.
Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал, алат и инвентар
и остали материјал за посебне намене у укупном износу од 1.752 хиљ. динара.
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6.3.

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања износе 3.822 хиљ. динара
(2017. године 4.189 хиљ. динара) и односе се на отплату камата домаћим
пословним банкама 3.055 хиљ. динара и oтплата камата осталим домаћим
кредиторима 591 хиљ. динара, отплата камата домаћинствима у земљи
63 хиљ. динара, казне за кашњења 113 хиљ. динара.

6.4.

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима
ради подстицања производње и пружања услуга, односно субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, приватним финансијским
институцијама, јавним финансијским институцијама и приватним
предузећима. Укупне субвенције у 2018. години износе 52.947 хиљ. динара
(2017. године 12.628 хиљ. динара) и то:
(у хиљадама динара)
2018.
2017.

 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
 Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама предузећима
 Субвенције приватним предузећима
Укупно:

46.347

12.128
500

6.600
52.947

0
12.628

Највећи део субвенција јавним предузећима односи се на субвенције дате
Слободној зони и Индустријским парковима чији је основач општина Прибој
у износу од 29.577 хиљ. динара, сувенције у пољопривреди 4.157 хиљ. динара,
субевнције за јавни превоз 12.013 хиљ. динара, субвенције ЈП Бањица 600 хиљ.
динара као и субвенције приватним предузећима у износу од 6.600 хиљ. динара.
6.5.

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти у 2018. износи од 77.042 хиљ. динара
(2017 године 122.704 хиљ. динара) чине:





Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трасфери
Дотације орг.обавезног социјалног осигурања
Укупно:

Добијени трансфери исплаћени су како следи:






За основно образовање
Средње образовање
Умањење зараде
Дотације предузећима чији је осн. опш
За остале намене из буџета
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
61.006
58.134
13.278
2.758
77.042

63.970
0
122.104

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
34.741
33.554
20.006
15.229
13.278
32.452
31.518
9.017
9.351
77.042
122.104

Исплата средстава се врши на основу захтева корисника уз приложену
документацију.
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У оквиру ових средстава исказана су и средства за умањење зараде
запослених који се уплаћује у буџет Републике Србије у износу од 13.278 хиљ.
динара, дотације за за установе којима је оснивач општина Прибој 9.017
У оквиру средстава за основно и средње образовање иказана су средства за
текуће расходе и издатаке и то за средње образовање 20.006. хиљ. динара
и основно образовање 34.741.
6.6.

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Ове накнаде су исплаћене за следеће намене.
(у хиљадама динара)
2018.
2017.

 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт
 Накнаде из буџета за становање и живот остале
накнаде
Укупно:

4.158

4.049

26.482

25.394

30.640

29.443

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт највише се односе
на накнаде за децу и породицу која подразумева пре свега накнаде породиљама
и накнаде затим студенске стипендије 4.158 хиљ. динара, једнократне помоћи,
накнаде за социјалну заштиту, накнаде за ђаке пешаке, средства за проширене
видове социјалне помоћи, помоћ у кући, борававак деце без родитељског
старања, финасирање центра за злостављана лица, дневни боравак за децу,
дневни боравак за стара лица у укупном износу од 26.482 хиљ. дин.
6.7.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

(у хиљадама динара)
2018.
2017.

 Дотације непрофитним организацијама које пружају
помоћ домаћинствима
 Дотације осталим непрофитним институцијама
 Порези, обавезне таксе и казне
 Новчане казне и пенали по решењу судова
 Накнада штета
Укупно:

5.995

6.540

112.132
451
24.895
6.080
149.553

294.327
1.380
46.055
4.078
352.380

Дотације осталим непрофитним институцијама исплаћене су:







Спортским и омладинским организацијама
Верским заједницама
Удружењима грађана
Политичким организацијама
Осталим непрофитним организацијама
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
27.308
29.190
1.360
1.370
150
8.000
118
282
83.196
255.485
112.132
294.327

Накнада штете у износу од 6.080 хиљ. динара, односи се на накнаде физичким
лицима због уједа паса луталица по судским пресудама и вансудским
поравнањима и исплаћених накнада за одузето земљиште.
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Средства дотација спортским организацијама у износу од 27.308 хиљ. динара,
пренета су за финансирање годишњих и посебних програма спортских
организација у складу са Правилником о финансирању спортских програма од
општег интереса за општину Прибој.
Средства дотација верским заједницама у износу од 1.360 хиљ. динара, пренета
су за финансирање пројеката верских заједница по конкурсу из области културе
и за финасирање инвестиција верских заједница по јавном позиву и Правилнику
о су-финасирању истих из буџета општине.
Средства дотација удружењима грађана у износу од 150 хиљ. динара, пренета су
за реализацију пројеката удружења по спроведеном конкурсу у складу са
уредбом о суфинансирању пројеката удружења.
7.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
221.751
118.616
0
0
2.195
223.946
118.616

7.1. Основна средства
7.2. Залихе
7.3. Природна имовина
Укупно:

Ови издаци су исказани како следи:
Основна средства:
 куповина зграда и објеката
 изградња зграда и објеката
 капитално одржавање зграда и објеката
 пројектно планирање
 машине и опрема
 нематеријална имовина
Укупно:

% учешћа
у издацима
99,02
0
0,98
100,00

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
3.430
111.852
77.480
6.979
21.909
101
221.751

0
89.956
19.256
3.022
6.225
157
118.616

Изградња у зграде и грађевинских објеката се у највећем делу односу на
изградњу путне инфраструктуре: 94.710 хиљ. динара, изградња водоводне
мреже у насељу Годуша 7.935 хиљ. динара,задружни дом Сјеверин 971 хиљ.
динара, дечије игралиште између школа у новом делу граду 8.236 хиљ. динара.
Капитално одржавање зграда и објеката у највећем делу односи се на спортске
и рекреационе објекте 74.047 хиљ. динара,за машине и опрему у највећем делу
се односи за опрему за образовање, културу и спорт 9.990 хиљ. динара и опрему
за јавну безбедност 5.414 хиљ. динара.
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8.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

835.174

980.427

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

899.865

938.672

64.691

41.755
-

-

-

-

-

-

-

-

41.755

64.691

-

-

-

-

-

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,
финансираних из кредита
 Износ приватизациних примања и примања од отплате
датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА
И ПРИМАЊА
Покриће извршених издатака из текућих прихода и
примања
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ
(део вишка прихода и примања опредељен за наредну
годину)
(нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос
у нар. г.)
Део вишка прих. И прим.наменски попредељен за
наредну годину
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БИЛАНС СТАЊА АКТИВА
9.

НЕФИНАНСИЈСКА И МОВИНА – ОСНОВНА СРЕДСТВА
(у хиљадама динара)
Зграде и

Култив-

грађеви-

Култив-

Нематери-

-нски

исана

јална

имовина

имовина

објекти

Опрема

Нефинансијска
Залихе

Природна

имовина у

Дати

Све

имовина

припреми

аванси

укупно

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање на почетку године

272.486

6.226

0

202.694

0

0

0

21.909

3.001

13.532

472.179

6.851

10.213

8.867.794

1.288

0

9.223.858

Пренос ОС у употребу
Кориговано почетно стање
Активирање аванса
Донације
Повећање
Нове набавке
Пренос инвестиција у току из
припреме
Отуђивања и расходовања
Смањење
Стање на крају године
АКУМУЛИРАНА ИСПРАВКА
ВЕДНОСТИ
Стање на почетку године

0

451

0

0

0

203.145

4.400

0

2.195

35

0

28.539

0

0

5.385

0

0

23.206

73.603

0

11.251

5.279

8.869.989

35

0

9.432.336

70.676

38.648

0

0

4.828

0

0

0

114.151

4.600

4.145

0

0

0

0

0

0

8.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.469

1.288

Корекција почетног стања
Повећање
Амортизација текуће године
Смањење

1.469

Отуђивања и расходовања

0

0

1.014

0

0

0

0

0

0

1.014

73.807

41.778

0

0

4.828

0

0

0

120.413

- 31. децембар 2017.

201.810

26.579

0

6.851

427

8.867.794

0

0

9.103.461

- 31. децембар 2018.

398.372

31825

0

11.251

451

8.869.989

35

0

9.311.923

Стање на крају године
НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ

Нефинансијска имовина у сталним средствима Општине Прибој евидентира се
по набавној вредности. За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује,
пре искњижавања из књиговодствене евиденције ради се обрачун
амортизације.
Општина Прибој је урадила попис имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године
и усагласила је књиговодствено стање са пописаним – стварним стањем
и донела Одлуку о прихватању Извештаја Централне пописне комисије, на
основу које је спровела одговарајућа књиговодствена књижења. Иако нисмо
присуствовали попису, јер је уговор о вршењу ревизије закључен много касније
од вршења пописа, алтернативним поступцима закључујемо да је попис урађен
у складу са важећим законским прописима тј. у складу са Правилником о начину
и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава
РС, Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава
у државној својини, као и у складу са интерним актима Општине.
Обрачун амортизације је урађен у складу са законом прописаним стопама из
Правилника о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава.
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У 2018. години било је нових набавки и опреме и грађевинских објеката и те
набавке су обављене у складу са Законом о јавним набавкама.
У складу са одредбама Закона о јавној својини у току је уписивање права јавне
својине у корист Општине Прибој.
9.1.

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
398.372
201.810
21.268
14.075
10.557
12.504
430.197
228.389

9.1.1. Зграде и грађевински објекти
9.1.2. Опрема
9.1.3. Остле некретнине и опрема
Укупно:

9.1.1. Зграде и грађевински објекти у износу 398.372 хиљ. динара (2017. година –
201.810 хиљ. динара) исказани су по садашњој вредности по корисницима:

 Општина Прибој
 Месне заједнице и индиректни корисници
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
181.850
60.459
216.522
141.351
398.372
201.810

Најзначајније инвестиције су код Општинске управе општине Прибој у току
2018 године углавном се односе на изградњу путне инфраструктуре и то 94.710
хиљ. динара, изградња водоводне мреже у насељу Годуша 7.935 хиљ.
динара,задружни дом Сјеверин 971 хиљ. Динара,дечије игралиште између
школа у новом делу граду 8.236 хиљ. Динара, за капитално одржавање зграда
и објеката у највећем делу односи се на спортсе и рекреационе објекте 74.047
хиљ. динара,за машине и опрему у највећем делу се односи за опрему за
образовање, културу и спорт 9.990 хиљ. динара и опрему за јавну безбедност
5.414 хиљ. динара.
Напомена:

У консолидованом билансу општине Прибој у 2016. години исказана је
укупна вредност грађевинских објеката у износу од 607.832 хиљ. динара,
у 2017. години укупна вредност грађевинских објеката износи 201.810
хиљ. динара док у 2018. години вредност грађевинских објеката износи
398.372 хиљ. динара. Овако велико одступања у исказаној имовини је
зато што у консолидацију за 2017. и 2018. годину није ушла имовина
бивше Дирекције за изградњу Прибоја садашњег ЈП за изградњу
и уређење грађевинског земљишта Прибој у износу од 410.191 хиљада
динара колико је исказано на дан 31.12.2016. године. У току 2018. године
било је планирано укидање ЈП за изградњу и уређење грађевинском
земљишта при чему би сва имовина скупштинском одлуком била пренета
у власништво општине Прибој. Како до тога још увек није дошло очекује
се да се у 2019. години реши статус имовине доношењем скупштинске
одлуке о преносу имовине без обзира на статус ЈП за изградњу и уређење
грађевинског земљишта Прибој.

9.1.2. Опрема у износу 21.268 хиљ. динара (2017. година – 14.075 хиљ. динара)
9.1.3. Остале некретнине и опрема у износу 10.557 хиљ. динара (2017. година – 12.504
хиљ. динара).
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9.2.

ПРИРОДНА ИМОВИНА
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
8.864.522
8.862.327
5.467
5.467

9.3.1. Земљиште
9.3.2. Шуме и воде
9.3.3. Подземна блага
Укупно:

9.3.

8.869.989

8.867.794

НЕФИНАНСИЈАКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ
(у хиљадама динара)

2018.
 Пословне зграде и други објекти у припреми
(затворени базен,дечији вртић)
 Саобраћајни објекти у припреми
(улагање у некатегорисане путеве на територији
општине Прибој, партерно уређење-прилазне
саобраћајнице)
 Водоводна инфрструктура у припреми (канализација
у Рубрибрези,Канализација Шеринка- Јабучје)
 Други објекти у припреми
 Земљиште у припреми
 Аванси за нефинансијску имовну (Установа за спорт
и омладину)
Укупно:
Напомена:

9.4.

2017.

35

35

0

Нефинансијска имовина у припреми у износу од 35 хиљ динара односи се
на имовину у припреми која се води у пословним књигама Градске
библиотеке Прибој, а односи се на опрему за јавну безбедност
у припреми и остале некретнине и опрему у припреми.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина износи 11.251 хиљ. динaра (у 2017. години износила је
6.851 хиљ. динара).

(у хиљадама динара)
2018
7.241
31
3.979
11.251

 Градска библиотека
 Предшколска установа Невен
 Општинска управа Прибој
Укупно:

10.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
Залихе
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
0
0
451
427
451
427

Целокупна стална имовина на рачунима класе 0 има одговарајућу паралелу на
рачунима класе 3 у износу 9.311.923 хиљ. динара (конто 000000 = 311100 +
311200) што значи да су средства Општине Прибој правилно евидентирана
и прокњижена.
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11.

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(у хиљадама динара)
11.1. Дугорочна финансијска имовина
11.2. Новчана средства, племенити метали,
ХОВ, потраживања и краткорочни
пласмани
11.3. Активна временска разграничења
Укупно:

2018.

2017.

1.311.154

83.060

% учешћа
у финанс.
Имовини
91,54

42.439

35132

2,96

78.801
1.432.394

72.519
190.711

5,50
100,00

11.1. ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Исказана дугорочна финансијска имовина односи се на учешће Општине
у капиталу индиректних корисника, јавних предузећа и привредних дриштава:







(у хиљадама динара)
2018.
2017.
81.333
81.333
1.228.266
100
100
100
100
100
1.355
1.427
1.311.154
83.060

ЈП Услуга
Индустријски паркови
Слободна зона
ЈП Топлана
Кредити дати физичким лицима
Укупно:

11.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
11.2.1.
11.2.2
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

(у хиљадама динара)
2018.
2017.
37.512
30.659
1
1
4.904
4.425
22
47
42.439
35.132

Жиро и текући рачун
Девизни рачун
Благајна
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Укупно:

Према прегледу Министарства финансија, Управа за трезор, Централа Београд,
стање рачуна трезора на дан 31. Децембра 2018. Године било је следеће:
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
ЈАВНИ ПРИХОДИ
 Буџет општине Прибој
 Индиректни корисници
 Средства донација
Укупно:

1.869
780
34.863
37.512

1.852
304
26.966
30.659

Стање на рачуну КРТ-а се разликује од пописаног стања за 1.445 хиљ. динара,
а односи се на остале кориснике који нису буџетски корисници.
11.2.3. Краткорочна потраживања
Краткорочна потраживања у износу од 4.904 хиљ. динара чине: потраживања од
купаца по основу фактура за добра и услуге.
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11.2.4. Краткорочни пласмани
Општинска управа општине Прибој (директи корисник):
 Дати аванси-предшколска установа Невен
 Остали краткорочни пласмани-Туристичка
организација
Укупно:

(у хиљадама динара)
2018.
2017
18
47
4

12

22

59

11.3. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Активна временска разграничења исказана су сходно Уредби о буџетском
рачуноводству, како следи:
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
78.674
72.519
127
78.801
72.519

11.3.1. Обрачунати неплаћени расходи и издаци
11.3.2. Остала активна временска разграничења
Укупно:

БИЛАНС СТАЊА ПАСИВА
12.

ОБАВЕЗЕ
(у хиљадама динара)

12.1. Обавезе по дугорочних кредитима
Обавезе по основу расхода за
12.2.
запослене
12.3. Обавезе по основу осталих расхода
изузев расхода за запослене
12.4. Обавезе из пословања
11.5. Пасивна временска разграничења
Укупно:

% учешћа
у обавезама
за 2018.год.

2018.

2017.

85.664

-

13.770

12.471

3.926

1317

2,13

61.887
18.838
184.085

59.017
18.169
90.974

33,62
10,24
100,00

46,53
7,48

12.1. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Обавезе по основу расхода за запослене у износу од 13.770 хиљ. динара чине:
обавезе за бруто плате и додатке 10.143 хиљ. динара, допринси на терет
послодавца 1.599 хиљ. динара, обавезе по основу накнада за запослене 519 хиљ.
динара, обавезе за награде запосленима 361 хиљ. динара, обавезе по основу
социјалних помоћи 681 хиљ. динара и обавезе по основу Уговора 467 хиљ.
динара
12.2. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХ. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Ове обавезе износе 3.926 хиљ. динара и чине их: обавезе за умањење зараде за
децембар месец 2018. године 1.066, обавезе за остале порезе 2.860 хиљада
динара
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12.3. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
61.778
58.926
109
91
61.887
59.017

 Обавезе према добављачима
 Остале обавезе
Укупно:

Обавезе према добављачима исказане су на име примљене робе – материјала или
услуга који су фактурисани од добављача пред крај 2018. године, а који нису
плаћени до краја године. Обавезе су исказане у највећем делу код бивше
Дирекције за изградњу града у износу од 42.277 хиљаде динара (дуг од 2016.
годие) које је преузела општина Прибој на основу пријављених обавеза. Већи део
преузетих дуговања преузетих од бивше Дирекције за изградњу Прибоја
репрограмиран је и врши се редована месечна отплата.
Обавезе према добављачима за Скупштину општине Прибој, председника
општине, општинског већа и општинске управе износи 2.139 хиљаде динара
остали индиректни корисници износе 17.362 хиљ. динара, остале обавезе 109
хиљ. динара.
Обавезе према добављачима измирују се редовно на основу поднетих захтева за
плаћање уз приложену документацију.
12.4. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
 Разграничени плаћени расходи и издаци
 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања
 Остала пасивна временска разграничења
Укупно:

13.

КАПИТАЛ
 Нефинансијска имовина у сталним средствима
 Нефинансијска имовина у залихама
 Исправка вредности сопствених извора
нефинансијске имовине у сопственим средствима за
набавке из кредита
 Финансијска имовина
 Пренета неутрошена средства из ранијих година индиректни корисници
 Остали сопствени извори - индиректни корисници
Укупно:
Вишак прихода и примања – суфицит
Мањак прихода и примања-дефицит
Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година
Дефицит из ранијих година
УКУПНО КАПИТАЛ:
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(у хиљадама динара)
2018.
2017.
13.934
13.749
4.223
3.732
681
688
18.838
18.169
(у хиљадама динара)
2018.
2017.
9.311.472
9.103.034
451
427

1.309.799

81.633

3.201

8.680

10.624.923
64.691

9.193.774
41.755
-

-

101

10.560.232

32.432
9.203.198
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14.

У ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА (ОБРАЗАЦ 3; ОБРАЗАЦ 4 И
ОБРАЗАЦ 5) ПРАВИЛНО И ИСТИНИТО ИЗКАЗАНЕ СУ СВЕ ПОЗИЦИЈЕ.
У Извештају о новчаним токовима према приказаним подацима закључујемо да
је салдо готовине на КРТ-у на дан 31.12.2018. године правилно приказан,
у износу од 37.512 хиљ. динара. При чему се на Буџет општине Прибој односи
1.869 хиљда динара, Индиректни корисници 780 хиљде динара, средства
донација 34.863 хиљ. динара.

15.

КОНТРОЛЕ ВРШЕНЕ ОД СТРАНЕ ВИШИХ ОРГАНА ВЛАСТИ
Контроле финансијског пословања у току 2018. године од стране виших органа
власти, како смо информисани - није било.

16.

СУДСКИ СПОРОВИ
У току 2018. године општина Прибој
водила је парничне поступке
(205 предмета, а 174 предмета је решено). Највише тужбених захтева односило
се на накнаду штете материјалне или нематеријалне које су причинили пси
луталице, око тридесет захтева односило се на потраживање камате на
бесповратна средства које је општина доделила бившим радницима ФАП-а са
закашњењем. Накнада штете због уједа паса кретала се од 45.000,00 до
100.000,00 динара по једном уједу.
Општина Прибој водила је и ванпарничне поступке, укупно 77 предмета од чега
су 72 предмета мирно решена.
На основу предходног става, спорови које је водила општина Прибој су
материјално утицали на резултат пословања. Општина треба да сачини
Правилник у вези накнаде штета коју су проузроковали пси луталице, као
и решавање проблема у вези са њима.

17.

ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
Према чл. 80 Закона о буџетском систему интерна финансијска контрола
у јавном сектору обухвата:
 финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава (ФУК),
 интерну ревизију,
 хармонизацију и координацију ФУК-а и интерне ревизије коју обавља
Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију.
Општина Прибој нема организовану Интерну финансијску контролу као посебну
оргнаизациону јединицу већ се контролне активности обављају кроз процедуре
и процесе утврђене уведеним системом финансијског управљања и контроле,
а нарочито од стране извршилаца у оквиру трезорског пословања по Упутству
о раду трезора.
Систем ФУК-а треба увести за све кориснике у оквиру општине и директне
и индиректне.
Интерна ревизија није успостављена, препорука је да се уведе.
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18.

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПРОГРАМ
Општина Прибој користи ЗУП-ов програм за књиговодствени софтвер који је
постављен тако да има аутоматске контроле књижења.
Усвојене процедуре за рад као и добро постављен информациони систем смањују
ризик при састављању консолидованог финансијског извештаја тако да они
не садрже материјално значајне погрешне исказе.
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