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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 15/2022   број  06- 157 /2022-03 од 30.06.2022. године 

1. Одлука о  о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину стр 2; 
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На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/2019 , 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 

47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ 

број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ 

број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 30.06.2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

          Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија за 

2021. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то: 

РБ Опис Износ 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине 
637.492.572,52 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
559.387.974,71 

3. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - 

буџетски суфицит 
78.104.597,81 

          

Члан 2. 

У Завршном рачуну општине Љубовија за 2021. годину, у Билансу стања (Образац 1) утврђена је 

укупна актива у износу од 2.388.113 хиљада динара, и укупна пасива у износу од 2.388.113 хиљада динара. 

 

Члан 3. 

У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.-31.12.2021. године утврђени су: 

РБ Опис Износ 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине 
637.492.572,52 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
559.387.974,71 

3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (1-2) 78.104.597,81 

4. Кориговање мањка - вишка прихода и примања (4а + 4б+4в) 996.024,00 

 4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 
996.024,00 

 4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године 
0,00 

 4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних 

из кредита 
0,00 

5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б) 31.752.921,60 

 5а.Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза 

по кредиту 
31.752.921,60 

 5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку  

финансијске имовине 
0,00 

6. Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5) 47.347.700,21 
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Члан 4. 

    Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања дати су у табели:    

Опис План Извршење 

1  2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 664.061.186,00 637.492.572,52 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  у чему: 632.972.495,00 623.881.602,07 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 31.088.691,00 13.610.970,45 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 666.131.186,00 559.387.974,71 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  416.395.388,00 384.133.912,34 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ    249.735.798,00 175.254.062,37 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -2.070.000,00 78.104.597,81 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -2.070.000,00 78.104.597,81 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
  

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 0,00 

Примања од задуживања 0,00 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 33.823.648,00 996.024,00 

Издаци за отплату главнице дуга 31.753.648,00 31.752.921,60 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 2.070.000,00 47.347.700,21 

 

Члан 5. 

Остварени вишак прихода и примања - суфицит из члана 3. ове Одлуке у укупном износу од 

47.347.700,21 динара распоређује се на следећи начин: 

1) Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 38.665.296,62 

динара распоређује се за следеће намене: 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 810, у износу од 15.000.000,00 динара за реализацију 

пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза" на основу Уговора закљученог са Министарством 

трговине, туризма и телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 820, у износу од  6.068.925,00 динара за реализацију пројекта 

"Галерија Азбуковице" на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Министарства 

културе и информисања; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 090, у износу од 6.817.866,63 динара за реализацију пројекта 

„Бољи живот за све грађане Љубовије“ на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и 

Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС); 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 620, у износу од 2.950.000,00 динара за реализацију програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова по основу Уговора закљученог са 

Министарством рударства и енергетике број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 620, у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање 

израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија на основу Уговора број 06-156/2021-

01 од 27.05.2021. године закљученог између општине Љубовија и Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 3.501.933,33 динара за набавку путничког 

минибуса за потребе превоза сеоског становништва, на бази Уговора закљученог са Министарством 

за бригу о селу број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године; 

 Раздео 4 - Општинска управа – ПУ Полетарац, функција 911, у износу од 293.700,84 динара за 

финансирање припремног предшколског програма на основу уговора закљученог са Министарством 

просвете; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 070, у износу од 1.900.000,00 динара. Средства се односе на 

економско оснаживање избеглица на територији општине  које финансира Комесаријат за избеглице 

и миграције Републике Србије; 
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 Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 5.008,08 динара. Средства су опредељена од 

стране Министарства за бригу о селу за финансирање пројекта „Михољски сусрети села“, која  нису 

искоришћена и биће враћена у Буџет Републике у 2022. години; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 421, у износу од 62,50 динара. Средства су опредељена од 

стране Министарства заштите животне средине за набавку кречног материјала током 2021. године, 

нису искоришћена и биће враћена у Буџет Републике у 2022. години; 

 Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 127.800,24 динара. Средства опредељена од 

стране Министарства привреде. 

2) Остатак суфицита (нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину) у 

износу од 8.682.403,59 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Љубовија за 2022. 

годину. 

Члан 6. 

У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 01.01.-31.12.2021. 

године утврђена су укупна примања у износу од  13.611 хиљада динара и укупни издаци у износу од  

207.007 хиљада  динара и мањак примања у износу од 193.396 хиљада динара. 

 

Члан 7. 

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 

637.493 хиљада динара и новчани одливи у износу од 591.141 хиљада  динара. Салдо готовине на 

консолидованом рачуну трезора општине Љубовија на дан 31.12.2021.године износи 81.162.718,40 динара. 

 

Члан 8. 

У Извештају о извршењу буџета  (Образац 5) утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у 

износу од  46.352  хиљада  динара између прихода и примања и расхода и издатака. 

 

Члан 9. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економским 

класификацијама дати су у следећој табели: 
Екон.к

ласиф

икациј

а 

Опис 
План прихода и 

примања 

Остварење 

прихода и 

примања 

Проценат 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 33,823,648.00 
  

311000 КАПИТАЛ 33,823,648.00 
  

711111 Порез на зараде 151,000,000.00 155,964,568.26 103.29 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске управе 
120,000.00 99,594.72 83.00 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 
15,000,000.00 15,213,266.88 101.42 

711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 
16,000,000.00 15,430,958.23 96.44 

711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 
50,000.00 70,876.76 141.75 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске 

управе 
1,000.00 770.00 77.00 

711147 Порез на земљиште 2,000.00 1,901.00 95.05 

711191 Порез на остале приходе 11,000,000.00 11,308,750.97 102.81 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 450,000.00 453,497.72 100.78 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 193,623,000.00 198,544,184.54 102.54 

712111 
Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова 

обавезног социјалног осигурања 
10.00 1.60 16.00 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 50.00 21.53 43.06 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 60.00 23.13 38.55 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 16,500,000.00 16,723,742.13 101.36 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 11,300,000.00 10,637,041.37 94.13 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 4,300,000.00 4,363,828.62 101.48 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 9,000,000.00 8,621,872.72 95.80 
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управе 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе 
700,000.00 730,868.26 104.41 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 41,800,000.00 41,077,353.10 98.27 

714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање 

и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима 

који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) 

15,000.00 0.00 0.00 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина 
7,300,000.00 7,207,210.00 98.73 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 1,500,000.00 1,422,285.28 94.82 

714552 Боравишна такса 270,000.00 228,480.00 84.62 

714553 
Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне 

самоуправе 
230,000.00 235,560.29 102.42 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 6,000,000.00 5,031,515.62 83.86 

714565 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности 

100,000.00 72,520.00 72.52 

714566 
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица 
50,000.00 20,700.00 41.40 

714567 
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 
50,000.00 0.00 0.00 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 50,000.00 0.00 0.00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 15,565,000.00 14,218,271.19 91.35 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 7,000,000.00 6,260,115.31 89.43 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 7,000,000.00 6,260,115.31 89.43 

732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 13,514,595.00 558,550.11 4.13 

732251 
Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 

општина 
39,043,558.00 15,473,546.71 39.63 

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 52,558,153.00 16,032,096.82 30.50 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 195,000,000.00 219,959,798.00 112.80 

733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

општина 
24,153,201.00 20,443,090.13 84.64 

733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа општина 
56,261,141.00 61,278,810.76 108.92 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 275,414,342.00 301,681,698.89 109.54 

741151 
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака 
500,000.00 451,859.99 90.37 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 27,000,000.00 25,998,553.59 96.29 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини 
150,000.00 133,109.60 88.74 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 

50,000.00 8,200.00 16.40 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1,000,000.00 865,407.00 86.54 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 28,700,000.00 27,457,130.18 95.67 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог 

буџета 

350,000.00 264,000.00 75.43 

742155 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

општинској својини које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

430,000.00 416,344.48 96.82 

742156 
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установама у корист нивоа општина 
3,700,000.00 3,812,512.25 103.04 

742251 Општинске административне таксе 800,000.00 746,220.00 93.28 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1,800,000.00 1,808,930.99 100.50 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 750,000.00 735,000.00 98.00 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 1,000,000.00 1,074,587.54 107.46 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 8,830,000.00 8,857,595.26 100.31 

743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
4,600,000.00 4,663,136.10 101.37 

743351 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска 

корист у том поступку 

300,000.00 202,666.66 67.56 

743924 
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна 

последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне 
21,940.00 31,274.76 142.55 
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самоуправе 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4,921,940.00 4,897,077.52 99.49 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1,800,000.00 1,604,844.49 89.16 

745153 
Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист 

нивоа општина 
260,000.00 256,029.00 98.47 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2,060,000.00 1,860,873.49 90.33 

772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из 

претходне године 
2,500,000.00 2,436,846.45 97.47 

772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
2,500,000.00 2,436,846.45 97.47 

781111 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу власти 0.00 555,860.65 0.00 

781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ ВЛАСТИ 
0.00 555,860.65 0.00 

791111 Приходи из буџета 0.00 2,475.54 0.00 

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0.00 2,475.54 0.00 

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 17,477,716.00 0.00 0.00 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 17,477,716.00 0.00 0.00 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 13,610,975.00 13,610,970.45 100.00 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 13,610,975.00 13,610,970.45 100.00 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 664,061,186.00 637,492,572.52 96.00 

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средстава   697,884,834.00 637,492,572.52 91.35 
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Члан 10. 

Издаци за капиталне пројекте, извршени у  буџетској 2021. години,  исказани су у табели: 
Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 2021. Извршење 2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

511 1. Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији:  0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2. Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:  10.500.000,00 10.304.242,08 98.13 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 10.500.000,00  10.304.242,08 98.13 

 3. Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање 

једносмерног у двосмерни саобраћај:  

4.450.000,00 4.099.993,45 92.13 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 4.450.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 4.450.000,00  4.099.993,45 92.13 

 4. Радови на реконструкцији локалних путева на територији 

општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња 

Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - 

Поднемић:  

11.247.000,00 10.850.312,17 96.47 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 11.247.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 11.247.000,00  10.850.312,17 96.47 

 5. Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији 

општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. 

некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи): 

5.950.000,00 5.336.187,61 89.68 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 5.950.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.950.000,00  5.336.187,61 89.68 

 6. Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи 

живот за све грађане Љубовије:  

54.881.872,00 8.571.446,65 15.62 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 54.881.872,00    

  Извори финансирања:     

  Донације од међународних организација: 51.881.872,00  8.571.446,65 15.62 

  Приходе из буџета 2021: 3.000.000,00  0,00 0.00 

 7. Реконструкција парка у Карађорђевој улици:  5.400.000,00 5.236.148,64 96.96 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.400.000,00  5.236.148,64 96.96 

 8. Уређење парка испред зграде општине Љубовија:  1.166.000,00 1.111.030,08 95.28 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.166.000,00  1.111.030,08 95.28 

 9. Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног 

комплекса у Љубовији:  

16.100.000,00 15.017.968,10 93.27 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 16.100.000,00    

  Извори финансирања:     
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 2021. Извршење 2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

  Приходе из буџета: 1.100.000,00  1.064.392,22 96.76 

  Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000,00  13.953.575,88 93.02 

 10. Успостављање система техничке заштите за објекте (видео 

надзор) на територији општине Љубовија 

10.602.455,00 9.808.008,00 92.51 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 35.602.455,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета 2021: 10.602.455,00  9.808.008,00 92.51 

  Приходе из буџета 2022: 10.000.000,00    

  Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00    

  УКУПНО: 120.297.327,00 70.335.336,78 58.47 

 

  
Издаци за заједничке пројекте, извршени у  буџетској 2021. години,  исказани су у табели: 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 2021. Извршење 2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

  Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ    

511 1. Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШ Петар 

Враголић у Узовници:  

16.001.255,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 22.001.255,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 15.001.255,00  0,00 0,00 

  Приходе из буџета 2021.: 1.000.000,00  0,00 0,00 

  Приходе из буџета 2022.: 6.000.000,00    

 2. Михољски сусрети села:  556.980,00 548.208,72 98.43 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 556.980,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 60.000,00  56.236,80 93.73 

  Трансфере од других нивоа власти: 496.980,00  491.971,92 98.99 

 3. Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз 

увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и 

паркинг местима:  

17.147.648,00 17.038.456,08 99.36 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 17.147.648,00    

  Извори финансирања:     

  Неутрошена средства донација из ранијих година: 16.923.648,00  16.815.120,00 99.36 

  Приходе из буџета: 224.000,00  223.336,08 99.70 

 4. Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење 

саобраћајница и јавних површина:  

6.062.676,00 6.062.667,60 100.00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 6.062.676,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 2.882.076,00  2.882.076,00 100.00 

  Приходе из буџета: 3.180.600,00  3.180.591,60 100.00 

 5. Галерија Азбуковице:  3.120.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 6.120.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета 2021: 120.000,00  0,00 0,00 

  Трансфере од других нивоа власти 2021: 3.000.000,00  0,00 0,00 

  Приходе из буџета 2022.: 3.000.000,00    

 6. Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија:  31.550.000,00 31.501.058,31 99.84 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 31.550.000,00    

  Извори финансирања:     



Буџет за 2021. годину 
  

 

 
2021   Страна 8 од 57 

 

 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 2021. Извршење 2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

  Приходе из буџета: 1.550.000,00  1.501.058,31 96.84 

  Трансфере од других нивоа власти: 30.000.000,00  30.000.000,00 100.00 

 7. Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и 

уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у 

Љубовији:  

4.927.810,00 4.914.353,82 99.72 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 4.927.810,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 550.000,00  536.544,06 97.55 

  Трансфере од других нивоа власти: 4.377.810,00  4.377.809,76 100.00 

  УКУПНО: 79.366.369,00 60.064.744,53 75.68 

 

Расходи и издаци за стандардне пројекте, извршени у  буџетској 2021. години,  исказани су у табели: 
Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 2021. Извршење 2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ    

 1. Укључивање жена у доношење одлука на локалу:  360.000,00 302.779,16 84.11 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 360.000,00    

  Извори финансирања:     

  Донације од међународних организација: 328.000,00  295.033,54 89.95 

  Приходе из буџета: 32.000,00  7.745,62 24.21 

 2. Помоћ у кући:  2.036.077,00 2.000.000,00 98.22 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 2.036.077,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 1.536.077,00  1.536.077,00 100.00 

  Приходе из буџета: 500.000,00  463.923,00 92.78 

 3. Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у 

одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на 

имовину:  

1.198.281,00 1.181.046,45 98.56 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.198.281,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 850.000,00  833.296,45 98.03 

  Донације од међународних организација: 348.281,00  347.750,00 99.85 

 4. Дани Дринске регате:  9.243.440,00 9.243.424,00 100.00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 9.243.440,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000,00  2.500.000,00 100.00 

  Приходе из буџета: 6.743.440,00  6.743.424,00 100.00 

 5. Обележавање дана општине Љубовија:  1.100.000,00 1.082.935,00 98.44 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.100.000,00  1.082.935,00 98.44 

  УКУПНО: 13.937.798,00 13.810.184,61 99.08 
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Члан 11. 

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2021 .годину у 

следећим износима: 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Планирана 

средства 

Извршење 

01.01.-31.12.2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ   416,395,388.00         384,133,912.34                         92.25       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   111,073,960.00         110,601,774.04                         99.57       

411 Плате и додаци запослених     90,543,900.00           90,518,163.92                         99.97       

412 Социјални доприноси на терет послодавца     14,988,760.00           14,981,417.74                         99.95       

413 Накнаде у натури (превоз)            90,000.00                  79,760.00                         88.62       

414 Социјална давања запосленима       1,520,000.00             1,282,304.79                         84.36       

415 Накнаде за запослене       2,493,000.00             2,342,892.12                         93.98       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи       1,438,300.00             1,397,235.47                         97.14       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   156,222,905.00         142,509,036.64                         91.22       

421 Стални трошкови     34,680,958.00           32,831,880.30                         94.67       

422 Трошкови путовања       1,028,300.00                812,664.94                         79.03       

423 Услуге по уговору     40,903,748.00           36,811,333.11                         90.00       

424 Специјализоване услуге     16,329,359.00           12,063,329.22                         73.88       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)     49,130,080.00           46,835,811.23                         95.33       

426 Материјал     14,150,460.00           13,154,017.84                         92.96       

440 ОТПЛАТА КАМАТА          780,000.00                780,000.00                       100.00       

441 Отплата домаћих камата;          780,000.00                780,000.00                       100.00       

450 СУБВЕНЦИЈЕ     25,482,000.00           22,277,349.05                         87.42       

451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама                                                                 
    22,532,000.00           22,277,349.05                         98.87       

454 Субвенције приватним предузећима       2,950,000.00                               -                                   -       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ     61,343,252.00           60,287,177.97                         98.28       

463 Трансфери осталим нивоима власти     46,223,900.00           45,333,344.15                         98.07       

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
    15,119,352.00           14,953,833.82                         98.91       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ     30,419,599.00           17,633,653.31                         57.97       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета     30,419,599.00           17,633,653.31                         57.97       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ     30,902,000.00           30,044,921.33                         97.23       

481 Дотације невладиним организацијама;     23,871,000.00           23,581,435.34                         98.79       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;       1,281,000.00             1,072,733.24                         83.74       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;          840,000.00                690,973.79                         82.26       

484 

Накнада штете за повреде или штету настаку 

услед од елементарних непогода или других 

природних узрока 

      1,210,000.00             1,206,150.00                         99.68       

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа; 
      3,700,000.00             3,493,628.96                         94.42       

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 
         171,672.00                               -                                   -       

499 

Административни трансфери из буџета - 

Средства резерве 
         171,672.00                               -                                   -       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ   249,735,798.00         175,254,062.37                         70.18       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА   236,917,048.00         164,415,712.09                         69.40       

511 Зграде и грађевински објекти;   216,560,853.00         149,892,597.38                         69.22       

512 Машине и опрема;     16,921,195.00           11,100,061.37                         65.60       

515 Нематеријална имовина       3,435,000.00             3,423,053.34                         99.65       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА     12,818,750.00           10,838,350.28                         84.55       

541 Земљиште;     12,818,750.00           10,838,350.28                         84.55       

600 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 

НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
    31,753,648.00           31,752,921.60                       100.00       



Буџет за 2021. годину 
  

 

 
2021   Страна 10 од 57 

 

 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ      31,753,648.00           31,752,921.60                       100.00       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима     31,753,648.00           31,752,921.60                       100.00       

620 Набавка финансијске имовине                          -                               -                                   -       

621 Набавка домаће финансијске имовине                          -                               -                                   -       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ    697,884,834.00         591,140,896.31                         84.70       

 

 

Члан 12. 

Ускладу са програмском класификацијом расхода и издатака, у наредним табелама приказани су извршени 

расходи и издаци по програмима и пројектима: 

 

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
 

РБ Назив програма План Извршење 
Проценат 

извршења 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 30,487,731.00 21,814,559.99 71.55 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 61,604,324.00 59,772,154.80 97.03 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3,175,000.00 3,174,182.60 99.97 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 47,143,440.00 46,905,095.57 99.49 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 12,654,000.00 12,452,250.55 98.41 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6,336,500.00 3,942,625.45 62.22 

7 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
111,670,015.00 102,400,626.57 91.70 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 49,748,054.00 49,200,213.95 98.90 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 38,385,910.00 37,715,479.97 98.25 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 9,794,800.00 9,570,754.85 97.71 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 79,073,949.00 30,235,746.11 38.24 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 13,644,352.00 13,376,292.84 98.04 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 22,283,800.00 18,690,939.96 83.88 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 30,900,000.00 29,811,813.38 96.48 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 140,144,144.00 131,098,649.68 93.55 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 21,887,560.00 20,979,510.04 95.85 

17 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
18,951,255.00 0.00 0.00 

   УКУПНО: 697,884,834.00 591,140,896.31 84.70 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2021-31.12.2021 

 
 

Назив пројекта План Извршење 

Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  

0501-7001 
Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар 

Враголић у Узовници 
16.001.255,00 

0,00 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
16.001.255,00 

0,00 
 

 
Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу 360.000,00 302.779,16 

0602-7001 Михољски сусрети села 556.980,00 548.208,72 

Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 916.980,00 850.987,88 
 

 
Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији 0,00 0,00 

0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици 10.500.000,00 10.304.242,08 

0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај 4.450.000,00 4.099.993,45 

0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија 11.247.000,00 10.850.312,17 

0701-5030 
Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине 

Љубвовија 
5.950.000,00 

5.336.187,61 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
32.147.000,00 30.590.735,31 

 
 

Програм   0901   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

0901-4001 Помоћ у кући 2.036.077,00 2.000.000,00 

0901-5001 
Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све 

грађане Љубовије 
54.881.872,00 

8.571.446,65 

Укупно за програм:   0901   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 56.917.949,00 10.571.446,65 
 

 
Програм   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

1101-4001 
Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу 

средстава прикупљених кроз порезе на имовину 
1.198.281,00 

1.181.046,45 

1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 5.400.000,00 5.236.148,64 

1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија 1.166.000,00 1.111.030,08 

Укупно за програм:   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 7.764.281,00 7.528.225,17 
 

 
Програм   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

1102-7001 
Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед 

система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима 
17.147.648,00 17.038.456,08 

1102-7002 
Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних 

површина 
6.062.676,00 6.062.667,60 

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 23.210.324,00 23.101.123,68 
 

 
Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

1201-7001 Галерија Азбуковице 3.120.000,00 0,00 

Укупно за програм:   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 3.120.000,00 0,00 
 

 
Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

1301-5001 
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у 

Љубовији 
16.100.000,00 

15.017.968,10 

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 16.100.000,00 15.017.968,10 
 

 
Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

1502-4001 Дани Дринске регате 9.243.440,00 9.243.424,00 

1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија 31.550.000,00 31.501.058,31 

Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 40.793.440,00 40.744.482,31 
 

 
Програм   2001   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији 0,00 0,00 

Укупно за програм:   2001   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0,00 0,00 
 

 
Програм   2002   Основно образовање и васпитање  

2002-7001 
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање 

напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији 
4.927.810,00 4.914.353,82 

Укупно за програм:   2002   Основно образовање и васпитање 4.927.810,00 4.914.353,82 
 

 
Програм   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2021-31.12.2021 

 
 

Назив пројекта План Извршење 

2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија 1.100.000,00 1.082.935,00 

Укупно за програм:   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.100.000,00 1.082.935,00 
 

 
Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 202.999.039,00 134.402.257,92 

 

 

Члан 13. 

Укупни расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, извршени су у следећим износима: 

Функциje Функционална класификација  План 2021 
Извршење 

01.01.-31.12.2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 79,073,949.00       30,235,746.11              38.24       

040 Породица и деца 12,945,000.00       12,697,416.96              98.09       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
8,071,000.00         5,834,659.50              72.29       

090 
Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
58,057,949.00       11,703,669.65              20.16       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 155,851,404.00     146,427,807.57              93.95       

110 

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
9,886,760.00         9,801,757.00              99.14       

111 Извршни и законодавни органи 8,497,800.00         8,172,006.70              96.17       

130 Опште јавне услуге 104,661,524.00       95,900,722.27              91.63       

160 

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту 
271,672.00              20,400.00                7.51       

170 Трансакције јавног дуга 32,533,648.00       32,532,921.60            100.00       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 19,442,515.00       17,291,975.23              88.94       

330 Судови 2,677,300.00         2,644,605.81              98.78       

360 

Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту 
16,765,215.00       14,647,369.42              87.37       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 161,380,240.00     153,290,532.21              94.99       

411 Општи економски и комерцијални послови 0.00                           -                        -       

412 Општи послови по питању рада 3,175,000.00         3,174,182.60              99.97       

421 Пољопривреда 12,654,000.00       12,452,250.55              98.41       

451 Друмски саобраћај 98,407,800.00       90,759,003.49              92.23       

473 Туризам 47,143,440.00       46,905,095.57              99.49       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 21,613,500.00       18,796,291.92              86.97       

510 Управљање отпадом; 13,027,000.00       12,706,930.68              97.54       

540 

Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
2,250,000.00         2,146,735.79              95.41       

560 

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 
6,336,500.00         3,942,625.45              62.22       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 79,765,055.00       66,733,048.32              83.66       

610 Стамбени развој; 18,217,031.00       14,075,381.27              77.26       

620 Развој заједнице; 10,016,000.00         6,347,178.72              63.37       

630 Водоснабдевање; 11,178,000.00       10,100,669.92              90.36       

640 Улична расвета; 35,149,324.00       34,817,818.41              99.06       

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
5,204,700.00         1,392,000.00              26.75       

700 ЗДРАВСТВО 13,644,352.00       13,376,292.84              98.04       

740 Услуге јавног здравства; 13,644,352.00       13,376,292.84              98.04       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 53,183,800.00       48,502,753.34              91.20       
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810 Услуге рекреације и спорта; 30,900,000.00       29,811,813.38              96.48       

820 Услуге културе; 15,873,800.00       12,506,572.86              78.79       

830 Услуге емитовања и штампања; 2,000,000.00         1,800,000.00              90.00       

840 Верске и остале услуге заједнице; 700,000.00            699,367.10              99.91       

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
3,710,000.00         3,685,000.00              99.33       

900 ОБРАЗОВАЊЕ 113,930,019.00       96,486,448.77              84.69       

911 Предшколско образовање 49,748,054.00       49,200,213.95              98.90       

912 Основно образовање 54,387,165.00       37,715,479.97              69.35       

920 Средње образовање; 9,794,800.00         9,570,754.85              97.71       

  
УКУПНО 697,884,834.00     591,140,896.31              84.70       

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 14. 

Укупни расходи и издаци по Одлуци о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину 

утврђени су у следећим износима:  
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ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 2021 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис План расхода и 

издатака 

Извршени расходи и 

издаци из буџета  

01  

Извршени расходи и 

издаци из осталих 

извора 

Проценат извршења Остатак за 

извршење 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

110 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.099.200,00 3,097,777.56 0,00 99.95 1,422.44 

110 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 516.560,00 515,779.96 0,00 99.85 780.04 

110 3/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 350.000,00 315,106.96 0,00 90.03 34,893.04 

110 4/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 25.000,00 0.00 0,00 0.00 25,000.00 

110 5/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.085.000,00 4,063,597.36 0,00 99.48 21,402.64 

110 6/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 40.000,00 38,500.00 0,00 96.25 1,500.00 

110 7/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 271.000,00 270,999.96 0,00 100.00 0.04 

110 7/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.500.000,00 1,499,995.20 0,00 100.00 4.80 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 9.886.760,00 9,801,757.00 0,00 99.14 85,003.00   

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

9.886.760,00 9,801,757.00 
0,00 

99.14 
85,003.00 

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 9.886.760,00 9,801,757.00 0,00 99.14 85,003.00  

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 8/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.265.000,00 3,264,426.91 0.00 99.98 573.09 

111 9/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 544.300,00 543,527.06 0.00 99.86 772.94 

111 10/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.000,00 30,851.00 0.00 61.70 19,149.00 

111 11/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 1,500.00 0.00 3.00 48,500.00 

111 12/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.320.000,00 1,113,009.82 0.00 84.32 206,990.18 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 5.229.300,00 4,953,314.79 0,00 94.72 275,985.21 
 

Пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија 
 

111 13/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.100.000,00 1,082,935.00 0.00 98.45 17,065.00 

Укупно за пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија 1.100.000,00 1,082,935.00 0,00 98.45 17,065.00  

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 6.329.300,00 6,036,249.79 0.00 95.37 293,050.21  

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
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функц. 
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издатака 

Извршени расходи и 

издаци из буџета  

01  

Извршени расходи и 

издаци из осталих 

извора 

Проценат извршења Остатак за 

извршење 

360 14/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 550.000,00 547,200.00 0.00 99.49 2,800.00 

360 15/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.700.000,00 1,210,096.34 0.00 71.18 489,903.66 

360 15/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 43.000,00 42,300.00 0.00 98.37 700.00 

360 15/2 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРОРОДНИХ УЗРОКА 
1.210.000,00 1,206,150.00 0.00 99.68 3,850.00 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 3.503.000,00 3,005,746.34 0.00 85.80 497,253.66  

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 3.503.000,00 3,005,746.34 0.00 85.80 497,253.66  

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9.832.300,00 9,041,996.13 0.00 91.96 790,303.87  

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 16/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.301.500,00 1,300,807.28 0.00 99.95 692.72 

111 17/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 217.000,00 216,584.40 0.00 99.81 415.60 

111 18/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 650.000,00 618,365.23 0.00 95.13 31,634.77 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 2.168.500,00 2,135,756.91 0.00 98.49 32,743.09  

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 2.168.500,00 2,135,756.91 0.00 98.49 32,743.09  

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2.168.500,00 2,135,756.91 0.00 98.49 32,743.09  

Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

Функц. клас. 330 Судови 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 19/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.148.900,00 2,147,320.96 0.00 99.93 1,579.04 

330 20/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 359.300,00 358,697.85 0.00 99.83 602.15 

330 21/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 70.000,00 61,730.00 0.00 88.19 8,270.00 

330 22/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.000,00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

330 23/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.100,00 0.00 0.00 0.00 14,100.00 

330 24/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 80.000,00 76,857.00 0.00 96.07 3,143.00 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 2.677.300,00 2,644,605.81 0.00 98.78 32,694.19  

Укупно за функц. клас. 330 Судови 2.677.300,00 2,644,605.81 0.00 98.78 32,694.19  

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.677.300,00 2,644,605.81 0.00 98.78 32,694.19  

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Проценат извршења Остатак за 

извршење 

Функц. клас. 040 Породица и деца 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

040 25/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.300.000,00 1,180,000.00 0.00 90.77 120,000.00 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 1.300.000,00 1,180,000.00 0.00 90.77 120,000.00 
 

Активност 0003 Дневне услуге у заједници 
 

040 25/1 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 500.000,00 457,416.96 0.00 91.48 42,583.04 

Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 500.000,00 457,416.96 0.00 91.48 42,583.04 
 

Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 
 

040 26/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 11.145.000,00 11,060,000.00 0.00 99.24 85,000.00 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 11.145.000,00 11,060,000.00 0.00 99.24 85,000.00  

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 12.945.000,00 12,697,416.96 0.00 98.09 247,583.04  

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

070 27/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.971.000,00 2,961,463.15 0.00 99.68 9,536.85 

070 28/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 5.100.000,00 2,873,196.35 0.00 56.34 2,226,803.65 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 8.071.000,00 5,834,659.50 0.00 72.29 2,236,340.50  

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 
8.071.000,00 5,834,659.50 0.00 72.29 2,236,340.50 

 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0003 Дневне услуге у заједници 
 

090 29/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 400.000,00 400,000.00 0.00 100.00 0.00 

Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 400.000,00 400,000.00 0.00 100.00 0.00 
 

Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

090 30/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 740.000,00 732,223.00 0.00 98.95 7,777.00 

Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 740.000,00 732,223.00 0.00 98.95 7,777.00 
 

Пројекат 0901-4001 Помоћ у кући 
 

090 31/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2,036,077.00 463,923.00 1,536,077.00 98.23 36,077.00 

Укупно за пројекат 0901-4001 Помоћ у кући 2,036,077.00 463,923.00 1,536,077.00 98.23 36,077.00 
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Пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије 
 

090 31/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 41.587.749,00 0.00 8,018,037.80 19.28 33,569,711.20 

090 31/2 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 79.958,00 0.00 0.00 0.00 79,958.00 

090 31/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.440.738,00 0.00 553,408.85 22.67 1,887,329.15 

090 31/4 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 149.922,00 0.00 0.00 0.00 149,922.00 

090 31/5 426000 МАТЕРИЈАЛ 79.959,00 0.00 0.00 0.00 79,959.00 

090 31/6 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 10.274.685,00 0.00 0.00 0.00 10,274,685.00 

090 31/7 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 268.861,00 0.00 0.00 0.00 268,861.00 

Укупно за пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи 

живот за све грађане Љубовије 

54.881.872,00 0,00 8.571.446,65 15.62 46.310.425,35 

 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 58,057,949.00 1,596,146.00 10,107,523.65 20.16 46,354,279.35  

Функц. клас. 130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу 
 

130 47/1 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

130 47/2 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 216,000.00 7,745.62 171,106.88 82.80 37,147.50 

130 47/3 426000 МАТЕРИЈАЛ 43,000.00 0.00 37,778.33 87.86 5,221.67 

130 47/4 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 87,000.00 0.00 86,148.33 99.02 851.67 

Укупно за пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу 360.000,00 7,745.62 295.033,54 84.11 57,220.84 
 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

130 32/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 44.778.500,00 44,777,665.93 0.00 100.00 834.07 

130 33/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 7.415.400,00 7,414,476.50 0.00 99.99 923.50 

130 34/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 29,760.00 0.00 74.40 10,240.00 

130 35/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.280.000,00 1,242,304.79 0.00 97.06 37,695.21 

130 36/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.750.000,00 1,678,111.00 0.00 95.89 71,889.00 

130 37/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 460.000,00 454,022.17 0.00 98.70 5,977.83 

130 38/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8.545.000,00 7,324,478.14 0.00 85.72 1,220,521.86 

130 39/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 62,680.00 0.00 41.79 87,320.00 

130 40/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 12.939.310,00 11,122,969.84 439,309.56 89.36 1,377,030.60 

130 41/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.495.000,00 1,399,434.95 0.00 93.61 95,565.05 

130 42/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.736.000,00 3,412,560.05 0.00 91.34 323,439.95 

130 43/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.250.000,00 1,052,258.24 0.00 84.18 197,741.76 

130 44/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 840.000,00 690,973.79 0.00 82.26 149,026.21 

130 45/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
3.050.000,00 2,850,759.96 0.00 93.47 199,240.04 

130 46/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.530.000,00 3,424,419.47 0.00 75.59 1,105,580.53 

130 47/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 8.485.334,00 1,201,350.00 3,473,400.00 55.09 3,810,584.00 

130 47/5 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.000.000,00 2,998,800.00 0.00 99.96 1,200.00 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 103.744.544,00 91,137,024.83 3,912,709.56 91.62 8,694,809.61 
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01  

Извршени расходи и 

издаци из осталих 

извора 

Проценат извршења Остатак за 

извршење 

Пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села 
 

130 47/6 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 267,700.00 56,236.80 206,531.92 98.16 4,931.28 

130 47/7 426000 МАТЕРИЈАЛ 289,280.00 0.00 285,440.00 98.67 3,840.00 

Укупно за пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села 556.980,00 56,236.80 491.971,92 98.43 8.771,28  

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 104,661,524.00 91,201,007.25 4,699,715.02 91.63 8,760,801.73  

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

160 48/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 171,672.00 0.00 0.00 0.00 171,672.00 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 171,672.00 0.00 0.00 0.00 171,672.00 
 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

160 49/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 171,672.00 0.00 0.00 0.00 171,672.00  

Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 
 

170 50/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 780.000,00 780,000.00 0.00 100.00 0.00 

170 51/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 31.753.648,00 31,752,921.60 0.00 100.00 726.40 

Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 32.533.648,00 32,532,921.60 0.00 100.00 726.40  

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 32.533.648,00 32,532,921.60 0.00 100.00 726.40  

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 
 

360 52/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 860.000,00 361,983.08 0.00 42.09 498,016.92 

360 53/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11.262.215,00 10,159,008.00 0.00 90.20 1,103,207.00 

360 54/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.140.000,00 1,120,632.00 0.00 98.30 19,368.00 

Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 13.262.215,00 11,641,623.08 0.00 87.78 1,620,591.92  

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 13.262.215,00 11,641,623.08 0.00 87.78 1,620,591.92  

Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
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Проценат извршења Остатак за 

извршење 

 

Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 
 

411 55/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 
 

412 56/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
1.975.000,00 1,974,182.60 0.00 99.96 817.40 

412 57/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.200.000,00 1,200,000.00 0.00 100.00 0.00 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 3.175.000,00 3,174,182.60 0.00 99.97 817.40  

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 3.175.000,00 3,174,182.60 0.00 99.97 817.40  

Функц. клас. 421 Пољопривреда 
 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

421 58/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 1,500,000.00 0.00 100.00 0.00 

421 58/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.000.000,00 0.00 1,999,937.50 100.00 62.50 

421 59/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
9.154.000,00 8,952,313.05 0.00 97.80 201,686.95 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 12.654.000,00 10,452,313.05 1,999,937.50 98.41 201,749.45  

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 12.654.000,00 10,452,313.05 1,999,937.50 98.41 201,749.45  

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

451 60/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.500.000,00 4,993,213.56 0.00 90.79 506,786.44 

451 61/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 44.165.000,00 42,070,570.83 0.00 95.26 2,094,429.17 

451 62/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1.000.000,00 999,600.00 0.00 99.96 400.00 

451 63/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11.595.800,00 8,104,883.79 0.00 69.89 3,490,916.21 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 62.260.800,00 56.168.268,18 0,00 90.21 6.092.531,82 
 

Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 
 

451 64/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 4.000.000,00 4,000,000.00 0.00 100.00 0.00 
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ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 4.000.000,00 4,000,000.00 0.00 100.00 0.00 
 

Пројекат 0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији 
 

451 65/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Пројекат 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици 
 

451 66/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 10.500.000,00 10,304,242.08 0.00 98.14 195,757.92 

Укупно за пројекат 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици 10.500.000,00 10,304,242.08 0.00 98.14 195,757.92 
 

Пројекат 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај 
 

451 67/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.450.000,00 4,099,993.45 0.00 92.13 350,006.55 

Укупно за пројекат 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у 

двосмерни саобраћај 
4.450.000,00 4,099,993.45 0.00 92.13 350,006.55 

 

Пројекат 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија 
 

451 68/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11.247.000,00 10,850,312.17 0.00 96.47 396,687.83 

Укупно за пројекат 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине 

Љубовија 
11.247.000,00 10,850,312.17 0.00 96.47 396,687.83 

 

Пројекат 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубвовија 
 

451 69/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.950.000,00 5,336,187.61 0.00 89.68 613,812.39 

Укупно за пројекат 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији 

општине Љубвовија 
5.950.000,00 5,336,187.61 0.00 89.68 613,812.39 

 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 98,407,800.00 90,759,003.49 0.00 92.23 7,648,796.51  

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

510 70/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.027.000,00 12,706,930.68 0.00 97.54 320,069.32 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 13.027.000,00 12,706,930.68 0.00 97.54 320,069.32  

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 13.027.000,00 12,706,930.68 0.00 97.54 320,069.32  

Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 
 

540 71/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.050.000,00 2,022,787.79 0.00 98.67 27,212.21 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 2.050.000,00 2,022,787.79 0.00 98.67 27,212.21 
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Активност 0004 Зоохигијена 
 

540 72/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 123,948.00 0.00 61.97 76,052.00 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 200.000,00 123,948.00 0.00 61.97 76,052.00  

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 2.250.000,00 2,146,735.79 0.00 95.41 103,264.21  

Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 
 

560 73/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 499,829.59 0.00 99.97 170.41 

560 74/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000.000,00 671,124.30 0.00 67.11 328,875.70 

560 75/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 775,735.56 0.00 77.57 224,264.44 

560 76/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.500.000,00 1,809,600.00 0.00 51.70 1,690,400.00 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 6.000.000,00 3.756.289,45 0,00 62.60 2.243.710,55 
 

Активност 0004 Управљање отпадним водама 
 

560 76/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 186.500,00 186,336.00 0.00 99.91 164.00 

560 77/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 150.000,00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама 336.500,00 186,336.00 0,00 55.37 150.164,00  

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 6.336.500,00 3,942,625.45 0.00 62.22 2,393,874.55  

Функц. клас. 610 Стамбени развој 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

Активност 0001 Енергетски менаџмент 
 

610 77/1 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 
 

610 78/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

610 79/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.500.000,00 1,413,115.54 0.00 40.37 2,086,884.46 

610 80/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

650.000,00 642,869.00 0.00 98.90 7,131.00 

610 81/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 12.818.750,00 10,838,350.28 0.00 84.55 1,980,399.72 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 16.968.750,00 12.894.334,82 0,00 75.99 4.074.415,18 
 

Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 
 

610 82/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 50.000,00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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Укупно за активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 50.000,00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
 

Пројекат 1101-4001 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину 
 

610 82/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.198.281,00 833,296.45 347,750.00 98.56 17,234.55 

Укупно за пројекат 1101-4001 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у 

одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на 

имовину 

1.198.281,00 833,296.45 347,750.00 98.56 17,234.55 

 

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 18,217,031.00 13,727,631.27 347,750.00 77.26 4,141,649.73  

Функц. клас. 620 Развој заједнице 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

Активност 0001 Енергетски менаџмент 
 

620 82/3 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 2.950.000,00 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 

Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент 2.950.000,00 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00  

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 
 

620 82/2 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

620 83/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 500.000,00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 
 

Пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 
 

620 84/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.400.000,00 5,236,148.64 0.00 96.97 163,851.36 

Укупно за пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 5.400.000,00 5,236,148.64 0.00 96.97 163,851.36 
 

Пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија 
 

620 85/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.166.000,00 1,111,030.08 0.00 95.29 54,969.92 

Укупно за пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија 1.166.000,00 1,111,030.08 0.00 95.29 54,969.92  

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 10,016,000.00 6,347,178.72 0.00 63.37 3,668,821.28  

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
 

630 86/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
8.378.000,00 8,325,436.00 0.00 99.37 52,564.00 

630 86/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.800.000,00 1,775,233.92 0.00 63.40 1,024,766.08 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 11.178.000,00 10,100,669.92 0.00 90.36 1,077,330.08  
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Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 11.178.000,00 10,100,669.92 0.00 90.36 1,077,330.08  

Функц. клас. 640 Улична расвета 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 87/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,086,000.00 10,085,770.73 0.00 100.00 229.27 

640 88/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,103,000.00 1,102,960.00 0.00 100.00 40.00 

640 89/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 750,000.00 527,964.00 0.00 70.40 222,036.00 

640 89/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 11.939.000,00 11.716.694,73 0,00 98.14 222.305,27 
 

Пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима 
 

640 90/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 17.147.648,00 223,336.08 16,815,120.00 99.36 109,191.92 

Укупно за пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење 

СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима 
17.147.648,00 223,336.08 16,815,120.00 99.36 109,191.92 

 

Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина 
 

640 90/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.062.676,00 3,180,591.60 2,882,076.00 100.00 8.40 

Укупно за пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење 

саобраћајница и јавних површина 
6.062.676,00 3,180,591.60 2,882,076.00 100.00 8.40 

 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 35,149,324.00 15,120,622.41 19,697,196.00 99.06 331,505.59 ` 

Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 
 

660 91/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.204.700,00 1,392,000.00 0.00 26.75 3,812,700.00 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 5.204.700,00 1,392,000.00 0.00 26.75 3,812,700.00  

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 5.204.700,00 1,392,000.00 0.00 26.75 3,812,700.00  

Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

740 92/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 157,647.90 0.00 78.82 42,352.10 

740 93/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
13.144.352,00 12,979,651.22 0.00 98.75 164,700.78 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 13.344.352,00 13.137.299,12 0,00 98.45 207.052,88 
 

Активност 0002 Мртвозорство 
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740 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 238,993.72 0.00 79.66 61,006.28 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 300.000,00 238,993.72 0.00 79.66 61,006.28  

Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 13.644.352,00 13,376,292.84 0.00 98.04 268,059.16  

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 94/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

810 95/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 14.800.000,00 14,793,845.28 0.00 99.96 6,154.72 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 
14.800.000,00 14,793,845.28 0.00 99.96 6,154.72 

 

Пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији 
 

810 96/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 16.100.000,00 1,064,392.22 13,953,575.88 93.28 1,082,031.90 

Укупно за пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног 

комплекса у Љубовији 
16.100.000,00 1,064,392.22 13,953,575.88 93.28 1,082,031.90 

 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 30.900.000,00 15,858,237.50 13,953,575.88 96.48 1,088,186.62  

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице 
 

820 96/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.120.000,00 0.00 0.00 0.00 3,120,000.00 

Укупно за пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице 3.120.000,00 0.00 0.00 0.00 3,120,000.00  

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 3.120.000,00 0.00 0.00 0.00 3,120,000.00  

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

830 97/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.000.000,00 1,800,000.00 0.00 90.00 200,000.00 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 
2.000.000,00 1,800,000.00 0.00 90.00 200,000.00 

 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 2.000.000,00 1,800,000.00 0.00 90.00 200,000.00  

Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
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Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

840 98/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 700.000,00 699,367.10 0.00 99.91 632.90 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 
700.000,00 699,367.10 0.00 99.91 632.90 

 

Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 700.000,00 699,367.10 0.00 99.91 632.90  

Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

860 99/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.710.000,00 3,685,000.00 0.00 99.33 25,000.00 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 

3.710.000,00 
3,685,000.00 0.00 99.33 25,000.00 

 

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 3.710.000,00 3,685,000.00 0.00 99.33 25,000.00  

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Пројекат 2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији 
 

911 100/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у 

Љубовији 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар Враголић у Узовници 
 

912 100/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 16.001.255,00 0.00 0.00 0.00 16,001,255.00 

Укупно за пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар Враголић у 

Узовници 
16.001.255,00 0.00 0.00 0.00 16,001,255.00 

 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање основних школа 
 

912 101/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 33.458.100,00 32,801,126.15 0.00 98.04 656,973.85 

Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 33.458.100,00 32,801,126.15 0.00 98.04 656,973.85 
 

Пројекат 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији 
 

912 101/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.927.810,00 536,544.06 4,377,809.76 99.73 13,456.18 
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Укупно за пројекат 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и 

уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији 
4.927.810,00 536,544.06 4,377,809.76 99.73 13,456.18 

 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 54,387,165.00 33,337,670.21 4,377,809.76 69.35 16,671,685.03  

Функц. клас. 920 Средње образовање 
 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање средњих школа 
 

920 102/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9.794.800,00 9,570,754.85 0.00 97.71 224,045.15 

Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа 9.794.800,00 9,570,754.85 0.00 97.71 224,045.15  

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 9.794.800,00 9,570,754.85 0.00 97.71 224,045.15  

Глава 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ 
 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 103/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6.319.800,00 6,317,770.39 0.00 99.97 2,029.61 

820 104/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.052.200,00 1,051,908.77 0.00 99.97 291.23 

820 105/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 50,000.00 0.00 100.00 0.00 

820 106/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 40.000,00 40,000.00 0.00 100.00 0.00 

820 107/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 130.000,00 84,666.00 0.00 65.13 45,334.00 

820 108/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.080.000,00 990,944.64 0.00 91.75 89,055.36 

820 109/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 64.300,00 58,300.00 0.00 90.67 6,000.00 

820 110/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 735.700,00 706,788.23 0.00 96.07 28,911.77 

820 111/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 451.720,00 431,712.98 0.00 95.57 20,007.02 

820 112/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 872.080,00 855,661.37 0.00 98.12 16,418.63 

820 113/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 343.000,00 319,151.14 0.00 93.05 23,848.86 

820 114/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 7.000,00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 

820 114/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 208.000,00 208,000.00 0.00 100.00 0.00 

820 115/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.000.000,00 0.00 996,024.00 99.60 3,976.00 

820 116/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 400.000,00 395,645.34 0.00 98.91 4,354.66 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 12.753.800,00 11,510,548.86 996,024.00 98.06 247,227.14  

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 12.753.800,00 11,510,548.86 996,024.00 98.06 247,227.14  

Укупно за главу 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ 12.753.800,00 11,510,548.86 996,024.00 98.06 247,227.14  

Глава 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
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01  

Извршени расходи и 

издаци из осталих 

извора 

Проценат извршења Остатак за 

извршење 

 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 
 

473 117/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.762.000,00 1,760,867.91 0.00 99.94 1,132.09 

473 118/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 292.000,00 291,689.70 0.00 99.89 310.30 

473 119/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 175.000,00 160,187.29 0.00 91.54 14,812.71 

473 120/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 299,307.58 0.00 99.77 692.42 

473 121/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.875.000,00 1,802,340.79 0.00 96.12 72,659.21 

473 122/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 50,000.00 0.00 100.00 0.00 

473 123/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 600.000,00 576,708.71 0.00 96.12 23,291.29 

473 124/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 10.000,00 6,810.00 0.00 68.10 3,190.00 

473 125/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 446.000,00 410,000.00 0.00 91.93 36,000.00 

473 126/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 300.000,00 278,158.99 0.00 92.72 21,841.01 

473 126/1 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 35.000,00 28,608.00 0.00 81.74 6,392.00 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 5.845.000,00 5.664.678,97 0,00 96.91 180.321,03 
 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 127/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 505.000,00 495,934.29 0.00 98.20 9,065.71 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 505.000,00 495,934.29 0.00 98.20 9,065.71 
 

Пројекат 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија 
 

473 127/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 31.550.000,00 1,501,058.31 30,000,000.00 99.84 48,941.69 

Укупно за пројекат 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија 31.550.000,00 1,501,058.31 30,000,000.00 99.84 48,941.69 
 

Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате 
 

473 127/2 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.217.000,00 6,716,994.60 2,500,000.00 100.00 5.40 

473 127/3 426000 МАТЕРИЈАЛ 26.440,00 26,429.40 0.00 99.96 10.60 

Укупно за пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате 9.243.440,00 6.743.424,00 2.500.000,00 100.00 16,00  

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 47,143,440.00 14,405,095.57 32,500,000.00 99.49 238,344.43  

Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 47,143,440.00 14,405,095.57 32,500,000.00 99.49 238,344.43  

Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
 

911 128/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 27.869.000,00 27,851,526.98 0.00 99.94 17,473.02 

911 129/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.592.000,00 4,588,753.50 0.00 99.93 3,246.50 

911 130/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

911 131/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 493.000,00 0.00 487,534.12 98.89 5,465.88 

911 132/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 628.300,00 628,106.34 0.00 99.97 193.66 

911 133/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.588.000,00 323,935.34 1,219,233.48 97.18 44,831.18 

911 134/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 420.000,00 0.00 390,877.36 93.07 29,122.64 
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01  

Извршени расходи и 

издаци из осталих 

извора 

Проценат извршења Остатак за 

извршење 

911 135/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.128.200,00 1,042,286.01 1,202,759.64 105.49 -116,845.65 

911 136/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 977.717,00 629,211.59 329,125.40 98.02 19,380.01 

911 137/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 279.000,00 246,154.00 0.00 88.23 32,846.00 

911 138/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.535.000,00 1,684,719.98 1,824,905.82 99.28 25,374.20 

911 139/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 63.837,00 63,040.00 0.00 98.75 797.00 

911 139/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.320.000,00 6,039,626.54 0.00 95.56 280,373.46 

911 139/2 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 14.000,00 13,665.00 0.00 97.61 335.00 

911 139/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 640.000,00 444,752.85 190,000.00 99.18 5,247.15 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 
49.748.054,00 43,555,778.13 5,644,435.82 98.90 547,840.05 

 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 49.748.054,00 43,555,778.13 5,644,435.82 98.90 547,840.05  

Укупно за главу 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ 49.748.054,00 43,555,778.13 5,644,435.82 98.90 547,840.05  

Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 140/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000,00 20,400.00 0.00 20.40 79,600.00 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 100.000,00 20,400.00 0.00 20.40 79,600.00  

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 100.000,00 20,400.00 0.00 20.40 79,600.00  

Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 100.000,00 20,400.00 0.00 20.40 79,600.00    
Извори финансирања за раздео 5:   

     
  

01 Приходе из буџета 506.523.831,00 
4743,192,812.83    

  
06 Донације од међународних организација 52.558.153,00 

 
9.214.230,19 

  
  

07 Трансфере од других нивоа власти 80.414.342,00 
 

54.282.841,56 
  

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 33.823.648,00 

 
30.768.695,88 

  
  

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 
 

58.200,00 
  

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 673,319,974.00 473,192,812.83 94,323,967.63 84.29 105,803,193.54  
   

Извори финансирања за БК 0:   
     

  
01 Приходе из буџета 531.088.691,00 

    
  

06 Донације од међународних организација 52.558.153,00 
 

9.214.230,19 
  

  
07 Трансфере од других нивоа власти 80.414.342,00 

 
54.282.841,56 

  
  

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 33.823.648,00 
 

30.768.695,88 
  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 

 
58.200,00 

  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 697.884.834,00 496,816,928.68 94,323,967.63 84.70 106,743,937.69  
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Члан 15. 

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, 

Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2021.- 31.12.2021. године 

на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи, и чине саставни 

део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку програма.  

 

Члан 16. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину доставити Управи за трезор 

најкасније до 30.06.2022. године. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу општине Љубовија. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 
    Број: 06-110/2022-03 од 30.06.2022. године 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Горан Јосиповић с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ 

ПРОГРАМА 

 

  Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину урађена 

је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова, као и другим прописима који регилишу ову 

област. Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у 

оквиру одељка „Календар за подношење годишњих финансијских извештаја“. Локални 

органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:  

 - 28. фебруар -  индиректни корисници подносе годишњи финансијски извештај 

надлежним директним корисницима, 

 - 31. март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и 

достављају га локалном органу надлежном за финансије, 

 - 30. април – локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт 

одлуке о завршном рачуну и доставља га надлежном извршном органу, 

 -  01. јун -  надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о 

завршном рачуну, 

 - 30. јун – локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за 

трезор Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране Скупштине. 

 Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему. 

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у 

периоду од 01.01.-31.12.2021. године износе 637.492.572,52 динара, односно остварење 

у односу на укупно планиране приходе и примања износи 96,00%. 

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-31.12.2021. 

године износе 539.124.514,16 динара, односно остварење буџетских прихода у односу 

на планиране (531.088.691,00 динара) износи 101,51%. 

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у 

периоду од 01.01.-31.12.2021. године износе 98.368.058,36 динара, што у односу на 

планиране приходе и примања из осталих извора (132.972.495,00 динара) износи 
73.98%. 

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2021.-

31.12.2021. године је следеће: 

-711-Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу 

од 198.544.184,54 динара, односно 102.54% у односу на планиран приход.  Од 

наведених прихода свакако најзначанији су: порез на зараде (711111) остварен у 

апсолутном износу од 155.964.568,26 динара, односно 103.29% у односу на планиран 

приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу по решењу Пореске управе (711122) остварен у износу од 

15.213.266,88 динара, односно 101.42% у односу на планиран приход, порез на приходе 

од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 15.430.958,23 динара односно 96.44% 

у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у 

износу од 11.308.750,97 динара, односно 102,81% у односу на планиран приход. 

-712 – Порез на фонд зарада - остварен је у укупном износу од 23,13 динара, односно 

38,55% у односу на планиран приход. 
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-713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 41.077.353,10 динара, 

односно 98.27% у односу на планиран приход. Највећи удео се односи на порез на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121) који је остварен у износу од 

16.723.742,13 динара (101.36% у односу на планиран приход); порез на имовину 

обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 

10.637.041,37 динара (94.13% у односу на планиран приход) и  Порез на пренос 

апсолутних права на непокретности (713421) који је остварен у износу од 8.621.872,72 

динара (95,80% у односу на план). 

-714 - Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 14.218.271,19 динара 

односно 91.35%  у односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима 

има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 7.207.210,00 

динара (98,73% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 5.031.515,62 динара 

(83.86% у односу на планиран приход). 

-716 - Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у 

износу од 6.260.115,31 динара, односно 89.43% у односу на планиран приход.  

-732- Донације и помоћи од међународних организација– укупно остварен приход 

износи 16.032.096,82 динара, односно 30.50% у односу на планиран приход. Од 

наведеног износа текуће донације од међународних организација износе 558.550,11 

динара, а капиталне донације од међународних организација износи 15.473.546,71 

динара.  

Средства су остварена по основу закључених Уговора о донацијама и то: 

- Уговор о донацији C-024/2020 закључен између општине Љубовија и 

Представништвa Међународне организације HELVETAS, у оквиру Програма „Реформа 

пореза на имовину“, у износу од 347.750,00 динара и односи се на реализацију пројекта 

из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о 

трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину“; 

- Уговор број 400-20/2021-02 закључен између општине Љубовија и 

Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)  у износу  од 295.033,54 

динара и односи се на реализацију пројекта „Укључивање жена у доношење одлука на 

локалу“. 

- Уговор број 400-41/2021-01 закључен између општине Љубовија и 

Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)  у оквиру Пројекта 

„Бољи живот за грађане Љубовије“ у износу од 15.389.313,28 динара (прва транша) 

који треба да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, 

девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу. 

-733 - Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 

301.681.698,89 динара односно 109.54% у односу на планиране. Од наведеног износа 

ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина су 219.959.798,00 

динара и у питању је редован трансфер општини за дванаест месеци. Што се тиче 

наменских трансфера, исти су остварени су у износу од 81.721.900,89 динара. 

Средства се односе на следеће:  
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- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог 

са Министарством просвете у износу од 4.615.386,00 динара; 

- уплата средства у износу од 4.377.809,76 динара од стране Канцеларије за 

управљање јавним улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а за извођење 

радова на уклањању напуштеног објекта старе основне школе у Љубовији; 

- 2.882.076,00 динара за реализацију Пројекта под називом „Реконструкција 

система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и јавних површина“, на основу 

Уговора број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године, закљученог између Општине 

Љубовија и Министарства рударства и енергетике; 

- 439.309,56 динара за реализацију јавних радова особа са инвалидитетом на 

основу Уговора закљученог између општине Љубовија и Националне службе за 

запошљавање; 

- 2.500.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Дани Дринске регате 2021“ у 

Љубовији на основу Уговора број 401-00-762-1/2021-08 од 28.06.2021. године, 

закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства 

трговине, турзма и телекомуникација; 

- 2.000.000,00 динара за суфинансирање израде Плана генералне регулације за 

насељено место Љубовија на основу Уговора број 06-156/2021-01 од 27.05.2021. године 

закљученог између општине Љубовија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; 

-2.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Пројекта очувања и заштите 

земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине Љубовија на 

бази закљученог Уговора између општине Љубовија и  Министарства заштите животне 

средине, 

- 1.536.077,00 динара у види социјалних наменских трансфера на основу 

Уговора закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања број 400-151/2021-01 од 31.05.2021. године; 

- 496.980,00 динара за потребе организовања манифестације „Михољски 

сусрети села“, на основу Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу број 

400-262/21-01 од 28.09.2021. године, 

- 30.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта "Унапређење туристичке 

инфраструктуре" на односу Уговора број 91/21 од 24.05.2021. године закљученог 

између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства трговине, туризма 

и телекомуникација, 

- 6.068.925,00 динара за реализацију пројекта "Галерија Азбуковице" на основу 

Уговора закљученог између Општине Љубовија и Министарства културе и 

информисања, 

- 2.950.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и становапо основу Уговора закљученог са Министарством 

рударства и енергетике број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године, 

- 15.000.000,00 динара за реализацију пројекта "Изградња отовореног базена - II 

фаза" на основу Уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године, 
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- 247.500,00 динара за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у 

предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ на основу 

закључка Владе и Уговора закљученог са Министарством просвете; 

- 6.475.333,33 динара за набавку путничког минибуса за потребе превоза сеоског 

становништва, на бази Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу број 400-

346/21-01 од 07.12.2021. године 

 - 127.800,24 динара средства добијена од Министарства привреде, 

 - 4.704,00 динара средства за Дечију недељу добијена од Министарства 

просвете. 

-741 - Приходи од имовине – укупно остварен приход 27.457.130,18 динара односно 

95.67% у односу на планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за 

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 25.998.553,59 динара (96.29% 

у односу на планиран приход), накнада за коришћење дрвета 865.407,00 динара (86.54% 

у односу на планиран приход); приход од камата на средства консолидованог рачуна 

451.859,99 динара (90.37% у односу на планиран приход), средства остварена од давања 

у закуп пољопривредног земљишта 133.109,60 динара (88.74% у односу на планиран 

приход) и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 8.200,00 

динара. Остварена комунална такса се односи на измирење заосталих обавеза из 

претходних година од стране обвезника таксе, насталих пре него што је наведени приход 

добио карактер накнаде.  

-742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 

8.857.595,26 динара односно 100.31% у односу на планиран приход. Приходи се односе 

на приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или 

општинској својини 680.344,48 динара; приходи остварени по основу пружања услуга 

боравка деце у ПУ 3.812.512,25 динара; општинске административне таксе 746.220,00 

динара; накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.808.930,99 динара; такса од 

озакоњења објеката у корист нивоа општина 735.000,00 динара и приход који својом 

делатношћу остваре органи и организације општина 1.074.587,54 динара. 

-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно остварен приход у 

износу од 4.897.077,52 динара односно 99.49% у односу на планиран приход. Највећи 

део се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима (743324) који су остварени у укупном износу од 

4.663.136,10 динара (101.37% у односу на планиран приход).  

- 745 – Мешовити и неодређени приходи - укупно остварен приход у износу од 

1.860.873,49 динара односно 90.33% у односу на планиран приход. Остварење се 

односи на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 1.604.844,49 

динара и део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа 

општина (745153) у износу од 256.029,00 динара. Наведена средства се односе на део 

добити ЈП „Љубовија“ Љубовија, као и део добити ЈКП „Стандард“ Љубовија из 

претходне године. 

- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из 

претходне године – укупно остварен приход у износу од 2.436.846,45 динара односно 

97.47% у односу на планиран приход. Остварење се односи на повраћај неутрошених 

средстава од стране НСЗ у вези спровођења програма стручне праксе и јавних радова; 
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повраћај средстава од стране Министарства привреде у вези са суфинансирањем рада 

Регионалне развојне агенције Лозница и повраћај средстава од пројекта „Увођење 

ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије Подриње“ који се финансирао из програма 

„ЕУПРО- подршка Европске уније развоју општина“. 

- 781 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу – остварен приход 

од 555.860,65 динара за реализацију јавних радова на основу Уговора закљученог 

између ПУ „Полетарац“ Љубовија и Националне службе за запошљавање. 

- 791 – Приходи из буџета – остварен приход месних заједница од 2.475,54 динара од 

средстава буџета која нису утрошена у 2021. години. 

- 841 – Примања од продаје земљишта – остварена примања у износу од 

13.610.970,45 динара од продаје земљишта на основу Уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта закљученог између Општине Љубовија и „Скроз“ д.о.о. Велика Река 

(кат.парцеле број 707/1,708/3 и 708/1 КО Лоњин). 

 

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2021. 

године 

 

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 

01.01.-31.12.2021.године из свих извора финансирања износе 591.140.896,31 динара, 

односно 84.70% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака по 

буџетским корисницима, у наведеном периоду, је следеће: 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности Фукционисање 

скупштине у 2021. години износе 9.801.757,00 динара. Средства су коришћена за 

следеће намене: 

411 и 412 - Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 3.613.557,52 динара 

и односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине 

Љубовија. 

416 - Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 315.106,96 

динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у 

локалној самоуправи. 

423 - Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 4.063.597,36 динара и то за: 

- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине 

(комисија за администартивно мандатна питања, комисије за избор и именовање, 

изборна комисија, комисије за планове) исплаћено је 3.016.230,36 динара; 

- трошкови репрезентације извршени су у износу од 397.078,00 динара; 

- накнаде за рад заменика председника скупштине извршене су у износу од 650.289,00 

динара. 

426 - Материјал – извршено 38.500,00 динара за годишњу претплату Службеног 

гласника. 

481 - Дотације осталим организацијама извршене су у износу од 270.999,96 динара 

за финансирање редовног рада политичких партија. 

512 – Машине и опрема – утрошено је 1.499.995,20 динара за набавку опреме за 

увођење електронског система за вођење седница и гласање „Е-парламент“ (одборничке 

јединице за скупштинску салу). 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи укупно су извршени расходи у износу од 4.953.314,79 

динара и то: 

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 3.807.953,97 динара 

и односи се на плату Председника општине и заменика председника општине 

исплаћену током 2021. године. 

415 - Накнаде трошкова за запослене – утрошена средства у износу од 30.851,00 

динара за трошкове превоза запослених. 

422 - Трошкови путовања – утрошена средства у износу од 1.500,00 динара за 

дневнице за службена путовања. 

423 - Услуге по уговору: извршене су у укупном износу од 1.113.009,82 динара и то 

за: 

- Услуге информисања јавности у износу од 5.000,00 динара за потребе објављивања 

честитки руководства општине; 

- Накнаде члановима управних,надзорних одбора и комисија у износу од 30.169,82 

динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник 

општине; 

- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 977.840,00 динара, а 

распоређују се на следећи начин: 

1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 

673.380,00 динара; 

2) 304.460,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне 

сараднике општине Љубовија;  

- Остале опште услуге извршене су у укупном износу од 100.000,00 динара за 

услуге аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице. 

 

У оквиру Пројекта 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија, функција 111– 

Извршни и законодавни органи, укупно су извршени расходи у износу од 1.082.935,00 

динара и то: услуге прикупљања документације и штампање књиге „150 година 

општине Љубовија“ и израда монографије о целокупној историји Азбуковице 

529.650,00 динара, док су трошкови репрезентације 553.285,00 динара. 

 

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 360 – 

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту (активности Сектора, 

односно Штаба за ванредне ситуације) укупно су извршени трошкови у износу од 

3.005.746,34 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и 

организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ 

број 87/2018),  на следећи начин: 

423 - Услуге по уговору - извршене су у износу од 547.200,00 динара за одржавање 

софтвера за интегрисано управљање ванредним ситуацијама; 

424 – Специјализоване услуге - извршене у износу од 1.210.096,34 динара, од чега је 

730.096,34 динара утрошено за потребе спречавања настанка елементарних непогода и 

то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др., које врши ЈП 

„Љубовија“ Љубовија по одлуци о искључивом праву, док се 480.000,00 динара односи 

на израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине 

Љубовија. 
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426 – Материјал – извршено је 42.300,00 динара за набавку ланаца за снег у циљу 

опремања Ватрогасно спасилачке јединице Љубовија. 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока – утрошено је 1.206.150,00 динара за потребе 

ангажовања грађевинских машина на рашчишћавању завејаних општинских локалних 

(категорисаних и некатегорисаних) путева у току ванредне ситуације проглашене 

Одлуком број 06-389-1/2021-01 од 13.12.2021. године. Истовремено је донета Наредба 

број 06-389-5/2021-01 од 13.12.2021. године да се на чишћењу снега, поред редовних 

ангажују додатне снаге и субјекти заштите и спасавања са подручја општине Љубовија, 

како би се у што краћем року отклониле последице невремена и нормализовао живот и 

рад на подручју општине. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи, исплаћене су зараде за члана Општинског већа 

општине Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовијау износу од 

1.517.391,38 динара, као и 618.365,23 динара за исплату накнаде за рад чланова 

Oпштинског већа, а у складу са Решењем Скупштине општине о избору чланова 

Општинског већа општине Љубовија број 06-207/2020-03 од 17.08.2020. године. 

 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности 0602-0004 Општинско 

правобранилаштво у 2021.години износе 2.644.605,81 динара. 

Средства су коришћена за следеће намене: 

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе  2.506.018,81 динара 

и односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у 

правобранилаштву. 

415 – Накнаде трошкова за запослене - утрошена су средства у износу од 61.730,00 

динара за исплату трошкова превоза запослених. 

426 – Материјал: средства утрошена у износу од 76.857,00 динара за набавку стручне 

литературе за потребе Правобранилаштва. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 

400.571.502,71 динара и исти су распоређени на следеће програме: 

 

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 

У оквиру Програма 1 извршени су расходи у укупном износу од 21.814.559,99 динара 

који се односе на две програмске активности и три пројекта: 

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем – 

искоришћена су средства у износу од 12.894.334,82 динара за следеће намене: 

424600 - Геодетске услуге - у износу од 1.173.398,56 динара за геодетске услуге; 

424900 - Специјализоване услуге - средства у износу од 239.716,98 динара за израду 

пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу 

пројектну документацију предвиђену одлуком о буџету; 

485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 

утрошено 642.869,00 динара за исплату накнаде штете која настане приликом реализације 
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инфраструктурних или других пројеката општине и за исплату надокнаде за успостављање 

службености пролаза – јавног пута за сва лица, возила и машине у насељу Црнча; 
541100 - Набавка грађевинског земљишта - средства у износу од 10.838.350,28 динара 

за потребе откупа земљишта за ауто камп, Ваљевску улицу, за изградњу ППОВ и 

базена за водовод у Грачаници итд. 

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 

511400 - Пројектна документација - у износу од 1.392.000,00 динара за израду Плана 

детаљне регулације канализационе мреже и ППОВ  у насељима Горња Љубовиђа, Доња 

Љубовиђа, Дрлаче, Врхпоље, Горња Трешњица, Узовница. 

Пројекат 1101-4001 - Добра управа – Подршка моделима укључивања грађана у 

одлучивање о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину 

426900 - Материјал за посебне намене – у износу од 1.181.046,45 динара (833.296,45 

динара из средстава општине, а 347.750,00 динара из средстава донације)  за уређење 

јавних површина и објеката у њиховом окружењу и уређење домова културе. Средства 

су утрошена за уређење парка у Азбуковачкој и Дринској улици и уређење Дома 

културе у Узовници. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом 

међународне организације HELVETAS у оквиру Програма „Реформа пореза на 

имовину“. 

Пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици – искоришћена су 

средства у износу од 5.236.148,64 динара за радове, стручни надзор и пратеће 

трошкове; 

Пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија – искоришћена 

су средства у износу од 1.111.030,08 динара за радове, стручни надзор и пратеће 

трошкове. 
 

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност 

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 59.772.154,80 динара 

који се односе на пет програмских активности и два пројекта: 

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем –

искоришћена су средства у износу од 11.716.694,73 динара за следеће намене: 

421200 - Енергетске услуге за уличну расвету 10.085.770,73 динара; 

425100 - Текуће поправке и одржавање објеката уличне расвете – у износу од 

1.102.960,00 динара; 

426900 - Материјал за посебне намене средства - у износу од 527.964,00 динара за 

набавку материјала за одржавање уличне расвете. 

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:   

424900 - Специјализоване услуге –извршени расходи у износу од 2.022.787,79 динара 

за кошење зелених површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши 

ЈП „Љубовија“ Љубовија. 

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене: 

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 12.706.930,68 динара 

за чишћење улица и других јавних површина. Наведене услуге по одлуци о 

искључивом праву врши ЈКП „Стандард“ Љубовија. 

Програмска активност1102-0004 Зоохигијена: 

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 123.948,00 динара за  

суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума. 

 

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће: 
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451200 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - извршени 

расходи у износу од 10.100.669,92 динара по Програму коришћења субвенција ЈКП 

„Стандард“ Љубовија за набавку и уградњу система видео надзора на изворишту 

Грабовица, набавку материјала за водовод и канализацију, набавку мерача протока 

воде на изворишту Грабовица, ремонт пумпе, израду пројектне документације, измену 

и допуну канализационе студије за општину Љубовија, процену вредности имовине 

ЈКП (водоводни и канализациони објекти) и технички пријем колектора „Дубоко“. 

Пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз 

увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима - 

Укупно утрошена средства у износу од 17.038.456,08 динара за набавку опреме и 

извођење радова на уградњи лед расвете, а на основу закљученог Уговора између 

општине Љубовија и Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и 

технолошки развој о финансирању наведеног пројекта. 

Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - осветљење 

саобраћајница и јавних површена - укупно утрошена средства у износу од 6.062.667,60 

динара по окончаној ситуацији за изведене радове и трошкове стручног надзора, а све 

по Уговору о финансирању пројекта закљученом између општине Љубовија и 

Министарства рударства и енергетике. 

 

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој 

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у износу од 3.174.182,60 динара то: 

1.200.000,00 динара за чланарину Регионалној развојној агенцији и 1.974.182,60 динара 

на основу учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања. 

 

ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој 

У оквиру Програма 5, Програмска активности 0101-0002 Мере подршке руралном 

развоју, функција 421 -  извршени су расходи у укупном износу од 12.452.250,55 

динара, од чега за је утрошено: 

- за директне подстицаје пољопривредним произвођачима 8.952.313,05 динара, 

- за набавку кречног материјала 1.999.937,50 динара на основу Уговора закљученог са 
Министарством заштите животне средине,  
- за појединачне пројекте калцизације земљишта 500.000,00 динара и 

- израду карте плодности земљишта на територији општине Љубовија 1.000.000,00 

динара. 

 

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине  

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 3.942.625,45 динара која се 

односе на две програмске активности: 

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине – 

искоришћена су средства у износу од 3.756.289,45 динара по Програму коришћења 

средстава за заштиту животне средине за следеће намене: 

423900- Услуге по уговору – у износу од 499.829,59 за трошкове одржавања 

хранилишта белоглавог супа у кањону реке Трешњице; 

424600- Услуге очувања животне средине – у износу од 671.124,30 динара за трошкове 

одлагања отпада у ЈКП „Наш дом“ Лозница;  

426400- Материјал за саобраћај – у износу од 775.735,56 динара за трошкове одвожења 

отпада до Лознице; 

512400- Опрема за заштиту животне средине – у износу од 1.809.600,00 динара за 

набавку пластичних контејнера. 
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У оквиру Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама – 

утрошена су средства у износу од 186.336,00 динара за набавку коруговане цеви Ø 

800/6000 у циљу спајања потока Костадиновац са постојећом канализационом мрежом 

и PVC цеви Ø 250/2000 за потребе извођења радова на канализационој мрежи у склопу 

регулисања корита реке Љубовиђе. 

 

ПРОГРАМ 7 -  Организација саобраћаја и безбедност 

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру Програма 7 износе 102.400.626,57 

динара. Средства су коришћена у оквиру три програмске активности и четири пројекта 

за следеће намене: 

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, средства у износу од 56.168.268,18 динара искоришћена су на 

следећи начин: 

- 424 – Специјализоване услуге – 4.993.213,56 динара искоришћено је за трошкове 

зимске службе. Наведене услуге по Одлуци о искључивом праву врши ЈП 

„Љубовија“ Љубовија. 

- 425 - Текуће поправке и одржавање објеката - 42.070.570,83 динара за 

одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање улица, 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, које у складу са Одлуком о искључивом 

праву обавља ЈП „Љубовија“ Љубовија; 

- 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 

999.600,00 динара за израду пројекта изградње објекта ЈП Љубовија; 

- 511 – Зграде и грађевински објекти – извршени су издаци у износу од 

8.104.883,79 динара и то: 

- за набавку пројектно-техничке документације за Првомајску улицу 323.400,00 

динара; 

- 849.600,00 пројектно-техничка документација за реконструкцију Дринске улице; 

- 312.000,000 динара пројектно-техничка документација за реконструкцију 

Радничке улице; 

- 222.000,00  за Пројекат санације улице Војводе Мишића; 

- 29.000,00 за Пројекат реконструкције пута за насеље Читлук; 

- 32.500,00 за Пројекат реконструкције нек.пута Грачаница – Закућани; 

- 41.500,00 за Пројекат реконструкције нек.пута Жичара – Стајчићи – Леовић; 

- 66.000,00 за Пројекат реконструкције пута за Брђане; 

- 165.000,00 за Пројекат пута за Цапарић; 

- 498.000,00 за набавку и постављање настрешница на аутобуским стајалиштима; 

- 2.167.390,87 за потребе откупа моста „Бејли“ у Оровичкој планини (преко реке 

Љубовиђе – трозидна једноспратна конструкција од 6 поља), а који је припадао 

Војсци Србије; 

- санација и крпљење ударних рупа по окончаној ситуацији 3.398.492,92 динара. 

У Програмској активности 0701-0004  Јавни градски и приградски превоз путника 

извршени су расходи у износу од 4.000.000,00 динара за субвенционисање локалног 

јавног превоза. 

У оквиру Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, 

средства су коришћена по усвојеном Програму коришћења средстава за финансирање 
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унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Љубовија за 2021. годину, а 

у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, као и за потребе 

успостављања система видео надзора на територији општине Љубовија, и то на 

следећи начин:  

- 423 – Услуге по уговору – утрошено је 62.893,08 динара за накнаде за рад чланова 

Савета и 299.090,00 динара за превентивно – програмске активности из области 

безбедности саобраћаја: такмичење „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање 

едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају;  

- 511 – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 351.000,00 динара за израду 

пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја и 9.808.008,00 

динара за успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на 

територији општине Љубовија;  

- 512 – Машине и опрема – 1.120.632,00 за набавку опреме за унапређење безбедности 

саобраћаја и то: 839.880,00 динара за набавку дечијих безбедоносних аутоседишта и 

обуку за употребу истих, као и 280.752,00 динара за набавку рачунарске опреме за 

потребе МУП-Полицијска станица Љубовија.  

Пројекат 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици - утрошена су средства у 

износу од 10.304.242,08 динара за радове и стручни надзор; 

Пројекат 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање 

једносмерног у двосмерни саобраћај - утрошена су средства у износу од 4.099.993,45 

динара за обавезе по основу ПДВ-а и стручни надзор и пратеће трошкове, док је радове 

финансирало Министарство привреде, које је спровело поступак јавне набавке и 

директно вршило плаћања изабраном извођачу радова. 

Пројекат 0701-5029 Реконструкција локалних путева на територији општине 

Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-

Ђурим); 3. Јевремовића поток – Поднемић - утрошена су средства у износу од 

10.850.312,17 динара за извођење радова и стручни надзор над истим; 

Пројекат 0701-5030 Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине 

Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу 

Врхпоље (Митровићи) - утрошена су средства у износу од 5.336.187,61 динара за 

извођење радова и стручни надзор над истим. 

 

ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање 

У оквиру програма 9, утрошена су средства у износу од 4.914.353,82 динара за потребе 

реализације Пројекта 2002-01 Санација и адаптација сале за физичко, спољних 

терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији. 

Средства су коришћена за услуге стручног надзора над извођењем радова и измирење 

обавезе за ПДВ по окончаној ситуацији. 

 

ПРОГРАМ 11  - Социјална заштита 
Укупно утрошена средства у оквиру Програма 11 износе 27.274.282,96 динара и 

односе на четири програмске активности и два пројекта:  

Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи -

укупно утрошена средства у износу од 4.053.196,35 динара за следеће намене: 

2.873.196,35 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад и 

1.180.000,00 динара за помоћ по решењима интересорне комисије; 

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници- утрошена су средства у 

износу 400.000,00 динара за суфинансирање трошкова шест удружења из области 

социјалне заштите након спроведеног јавног конкурса, и то: Удружење ратних и 
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мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих 

Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године Љубовија,  

Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског 

округа Шабац и Удружење жена „Вила“ Љубовија; у оквиру исте програмске 

активности потрошено је 457.416,96 динара за реализацију услуге социјалне заштите – 

лични пратилац детета. 

Програмска акивност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

утрошена су средства у износу од 732.223,00 динара за редовне трошкове Црвеног 

крста; 

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом утрошена су 

средства у износу од 11.060.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о 

финансијској помоћи породиљама. 

Пројекат 0901-4001 Помоћ у кући – утрошена су средства у износу од 2.000.000,00 

динара за ангажовање геронтодомаћица, при чему је 1.536.077,00 динара обезбедило 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у виду наменских 

трансфера, док је општина у реализацији наведеног пројекта учествовала са 463.923,00 

динара. 

Пројекат 0901-5001 – Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група 

„Бољи живот за све грађане Љубовије“ - утрошена су средства у износу од 

8.571.446,65 динара, од чега је за радове и пратеће трошкове на изградњи нових и 

реконструкцији постојећих објеката социјалног становања утрошено 8.018.037,80 

динара, док је за накнаду члановима пројектног тима у периоду јул-децембар 2021. 

године утрошено 553.408,85 динара. Пројекат се реализује на основу Уговора број 400-

41/2021-01 закљученог између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за 

пројектне услуге (УНОПС) за  имплементацију  пројекта за допринос повећаном 

социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са 

сиромаштвом и социјалном искљученошћу, омогућавајући им да живе достојанствено 

и активно учествују у друштву. Реализација поменутог пројекта се наставља у 2022. 

години. 

 

ПРОГРАМ 12 -  Здравствена заштита  
У оквиру Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите извршени су расходи у износу од 157.647,90 динара за потребе 

набавке заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) и одржавање тријажног дела 

Дома здравља у Љубовији. 

За Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство утрошена су средства у износу од 

238.993,72 динара за исплату накнада мртвозорницима. 

 

ПРОГРАМ 13 - Развој културе 
Укупно утрошена средства у оквиру Програма 13 износе 6.184.367,10 динара и односе 

се на две програмске активности. 

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа - утрошена су средства у износу 3.685.000,00 динара за 

финансирање удружења из области културе и осталих удружења од јавног интереса за 

општину Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то: КУД „Азбуковица“ 

Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење 

грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско 

драмско позориште, Удружење жена „Вила“ Љубовија, Планинарско туристичко 

удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, 

Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ 
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Љубовија, Равногорски покрет, Центар за инклузију, Удружење пензионера и 

Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање верских 

заједница утрошено је 699.367,10 динара. 

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања - утрошена су средства у износу 1.800.000,00 динара за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и 

то за следеће учеснике на конкурсу: Етар медиа, Кадар А. Павловић ПР Шабац,  Радио 

дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија,  Лого д.о.о Лозница, 

„Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. Лозница. 

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице – у току 2021. године нису трошена средства 

за наведени пројекат, већ је само спроведен поступак јавне набавке крајем године, док 

је реализација истог настављена у 2022. години. Пројекат се реализује у сарадњи са 

Министарством културе и информисања, на основу закљученог уговора између 

општине Љубовија  и наведеног министарства. 

 

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине  
У оквиру овог програма, Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима – утрошена су средства од 

14.793.845,28 динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. 

Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на шеснаест спортских 

организација, удружења и савеза. 

У оквиру Пројекта 1301-5001 - Изградња отвореног базена у оквиру спортско 

рекреативног комплекса у Љубовији - утрошена су средства у износу од 15.017.968,10 

динара и то: за извођење радова, стручни надзор, план превентивних мера и услуге 

координатора безбедности и здравља на раду. Пројекат је реализован на бази уговора 

закљученог између општине Љубовија и Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација. 

 

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 15, Програмска активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина износе 95.049.734,39 динара и 

односе се на следеће расходе и издатке: 

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 

52.192.142,43 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине 

Љубовија у току 2021. године; 

413 - Накнаде у натури – утрошена су средства у износу од 29.760,00 динара за 

месечне карте за запослене; 

414 - Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 1.242.304,79 

динара за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 

38/2019 и 55/2020) и исплату накнаде за инвалидност другог степена; 

415 - Накнада трошкова за запослене - утрошена су средства од 1.678.111,00 динара 

за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте; 

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи -утрошена су средства у 

износу од 454.022,17 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда 

запослених у Општинској управи; 

421 - Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 7.324.478,14 динара и то 

за: 



Буџет за 2021. годину 
 

 
 

 

 
2021   Страна 43 од 57 

 
 

 Трошкови платног промета 1.052.527,47 динара, 

 Електричну енергију и пелет 2.232.177,32 динара, 

 Комуналне услуге 597.217,41 динара, 

 Накнада за одводњавање 531.405,19 динара, 

 Трошкови фиксних телефона 415.039,90 динара, 

 Трошкови мобилних телефона 553.361,95 динара, 

 Трошкови интернета и слично 142.760,01 динара, док је за потребе постављања 

сајта општине на портал aSrbija.com утрошено 180.000,00 динара, 

 Трошкови поштанских услуга и хибридне поште 879.822,50 динара, 

 Трошкови осигурања возила 82.167,85 динара, 

 Трошкови осигурања имовине 191.983,66 динара, 

 Трошкови осигурања запослених 44.707,43 динара, 

 Трошкови закупа фотокопир апарата 327.600,00 динара и закуп осталог 

простора 74.507,45 динара, 

 Остали непоменути трошкови 19.200,00 динара (трошкови електронске наплате 

путарине). 

422 - Дневнице за службено путовање утрошене у износу од 62.680,00 динара; 

423 - Услуге по уговору – извршени расходи у износу од 11.562.279,40 динара за 

следеће намене: 

 Компјутерске услуге 1.398.952,08 динара и то: за одржавање информационог 

система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП  

Саветник и Саветник
web

), одржавање званичног интернет сајта општине, 

одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију, сервис и одржавање 

рачунара; 

 Котизације за семинарe, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 

350.496,30 динара, и то: 345.616,30 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 

4.880,00 динара за котизације за семинаре; 

 Услуге информисања јавности 1.128.502,40 динара и то: за објављивање позива, 

обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средставима 

информисања, информисање јавности и пренос седница скупштине. 

 Стручне услуге 1.272.421,12 и то: услуге вештачења 543.572,34 динара; 

адокатске услуге 49.420,00 динара; накнаде за рад члановима комисија које 

образује Општинска управа 380.428,78 динара и 299.000,00 динара за остале 

стручне услуге (подношење захтева у ЦЕОП). 

 Трошкови репрезентације 634.483,60 динара за потребе набавке кафе и пића за 

Општинску управу, за набавку рекламног материјала утрошено је 499.650,00 

динара и 246.000,00 за новогодишње поклоне деци запослених у складу са 

чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у једницама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020). 

 Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 6.031.773,90 

динара за следеће намене: 

- превоз ђака у Крупањ 182.020,00 динара, 

- чланарина за Удружење матичара Србије 5.000,00 динара, 
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- трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 113.600,00 

динара, 

- консултантске услуге 1.070.000,00 динара, 

- услуге превођења докумената 62.400,00 динара, 

- накнаде матичарима за венчања, накнаде лицима ангажованим по основу 

уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу 

(убацивање пелета, превоз креча) и сл. 4.159.444,34 динара, 

- јавни радови особа са инвалидитетом 439.309,56 динара. 

425 - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 1.399.434,95 

динара за следеће намене: 

 Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно 

одржавање 603.634,00 динара; 

 Текуће поправке опреме 795.800,95 динара и то за механичке поправке возила 

(набавка делова, уградња и сервис), прање возила, поправке пумпе за централно 

грејање и остале поправке опреме. 

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 3.412.560,05 динара и 

то за следеће намене: 

 Канцеларијски материјал 600.060,80 динара, обрасци извода за МК 285.919,20 

динара; набавка токена 57.918,00 динара; набавка цвећа, икебана 75.390,00 

динара; 

 Стручна литература 436.160,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни 

информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф); 

 Материјал за саобраћај 1.136.024,05 динара и то за гориво 1.102.923,65 динара и 

остали материјал за превозна средства 33.100,40 динара; 

 Материјал за одржавање хигијене 427.090,10 динара; 

 Материјал за посебне намене 393.997,90 динара и то: за потребе набавке 

чаша,декор кеса, израда печата и слично 15.391,90 динара; набавка материјала 

(копља, заставе, значке) у циљу обележавања „Дана српског јединства, слободе 

и националне заставе“ и Дана примирја у Првом светском рату 378.606,00 

динара. 

482 - Порези и обавезне таксе - утрошена су средства у износу од 1.052.258,24 динара 

за потребе плаћања пореза на пренос апсолутних права, судских и републичких такси и 

регистрације возила; 

483 - Новчане казне и пенали по решењу суда –укупно утрошено 690.973,79 динара и 

то: исплате накнада по ПЗФ-у 427.840,00 динара; накнада трошкова поступка заштите 

права понуђача по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних 

набавки 240.000,00 динара и 23.133,79 динара за судске трошкове. 

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – 

утрошена средства у износу од 2.850.759,96 динара, од чега је за накнаду штете нанету 

од паса луталица утрошено 2.149.789,96 динара, док је за трошкове вансудског 

поравнања са ловачким удружењем у вези штете начине од стране паса луталица на 

дивљачи утрошено 700.970,00 динара. 

511 - Зграде и грађевински објекти – утрошено 3.086.469,47 динара за куповину 

стамбене зграде у Вагану, док је за пројектно техничку документацију утрошено 

337.950,00 динара и то: Пројекат озакоњења и санације Клуба пензионера у Љубовији 
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49.950,00 динара и Пројекат реконструкције и доградње дела објекта ПУ "Полетарац" 

Љубовија 288.000,00 динара. 

512 – Опрема – утрошена су средства у износу од 4.674.750,00 динара на следеће 

намене: 

 - набавка намештаја 474.800,00 динара, 

- набавка клима уређаја 305.400,00 динара, 

- набавка паркинг баријера 83.040,00 динара, 

- набавка опреме за домаћинство 12.190,00 динара, 

- набавка рачунарске опреме 325.920,00 динара, 

- набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији општине 

Љубовија 3.473.400,00 динара (на основу Уговора закљученог са Министарством за 

бригу о селу). 

515 – Нематеријална имовина – утрошено 2.998.800,00 динара за набавку софтвера за 

електронску писарницу. 

 

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга утрошено је 

32.532.921,60 динара за отплату кредита по основу Уговора о инвестиционом кредиту-

кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученом између Комерцијалне банке а.д. 

Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, од 

чега се на отплату главнице дуга односи 31.752.921,60 динара, а на отплату камате 

780.000,00 динара. Наведени кредит је у потпуности отплаћен захваљујући 

превременој отплати у 2020. и 2021. години. 

 

У оквиру Пројекта 0602-4002 – Укључивање жена у доношење одлука на локалу 

утрошена су укупна средства у износу од 302.779,16 динара и то: репрезентација 

12.322,00 динара, накнаде по Уговору о делу за координатора пројекта и услуге 

агенције за организовање радионица 166.530,50 динара, канцеларијски и промотивни 

материјал 37.778,33 динара и рачунарска опрема 86.148,33 динара. Средства за 

наведена пројекат обезбеђена су по основу Уговора број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. 

године који је Општина Љубовија закључила са Канцеларијом Уједињених нација за 

пројектне услуге (УНОПС). 

 

У оквиру Пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села утрошена су укупна средства у 

износу од 548.208,72 динара, од чега је за репрезентацију утрошено 45.425,00 динара, 

превоз учесника манифестације 160.500,00 динара, медаље, дипломе и захвалнице 

37.440,00 динара, промотивни материјал 248.000,00 динара и хонорари судија, 

комисија и редарске службе 56.843,72 динара. 

Манифестација је реализована на основу Уговора број 400-262/21-01 од 28.09.2021. 

године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства за бригу о селу. 

 
ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

У оквиру програма 17, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент (где 

су планирана средства за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова) и Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске 

ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници, није било извршења 

расхода и издатака у току 2021. године, с обзиром да је реализација наведених 

активности и пројеката пролонгирана за 2022. годину. Исти се финансирају на основу 

уговора о суфинансирању закључених између Општине Љубовија и Министарства 

рударства и енергетике. 
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ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства износе 12.979.651,22 динара и коришћена су за следеће 

намене: набавка информатичке опреме, намештаја и медицинске опреме у вредности 

од 1.696.950,94 динара; 390.681,02 динара за текуће одржавање објеката и опреме; 

300.000,00 динара за израду акта о процени ризика; 4.439.666,98 динара за 

финансирање трошкова зарада медицинских техничара и 6.152.352,28 динара за 

исплате по судским пресудама. 

 

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"     

Укупно извршени расходи и издаци у износу од 9.570.754,85 динара односе се на 

покриће материјалних трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ 

у медицинском лечењу запосленог, накнаде трошкова за запослене-превоз,  јубиларне 

награде,  стални трошкови,  трошкови службених путовања и превоза ученика, услуге 

по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези,  

пројектна документација и опрема. 

 

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" 

Укупно извршени расходи и издаци у износу од 32.801.126,15 динара односе се на 

покриће материјалних трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: 

социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене-превоз,  јубиларне 

награде,  стални трошкови,  трошкови путовања и превоза ученика, одржавање 

софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о 

делу(израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање 

противпожарних апарата;  анализа воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће 

поправке и одржавање зграда и опреме, за набавку канцеларијског материјала; стручну 

литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за 

социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани 

превоз,  порези,  набавка опреме и набавка књига за библиотеку. 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ 

Укупно утрошена средства износе 2.961.463,15 динара и коришћена су за сталне 

трошкове, трошкове путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, набавку 

пелета, набавку канцеларисјког материјала и израду пројектне документације. 

 

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-31.12.2021. године износе 12.506.572,86 

динара за следеће намене: 

Економска класификација 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 

социјални доприноси на терет послодавца у износу од 7.369.679,16 динара. 

Економска класификација 413 – Накнаде у натури – утрошено 50.000,00 динара за 

набавку новогодишњих пакетића за децу запослених. 

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима - искоришћено 

40.000,00 динара за солидарну помоћ у медицинском лечењу запосленог. 

Економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене- за превоз запослених 

у износу од 84.666,00 динара. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови -утрошена средства у укупном 

износу од 990.944,64 динара, а односе се на потребна средства за финансирање 

трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; набавку пелета за грејање; 

комуналне услуге; услуге комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, 

интернет) и трошкови осигурања. 
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Економска класификација 422- Трошкови путовања – утрошена су средства на овој 

економској класификацији у износу од 58.300,00 динара за исплату дневница за 

службени пут и трошкове путовања. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - утрошена средства на овој 

економској класификацији у износу од 706.788,23 динара за компјутерске услуге, 

одржавање програма за књиговодство; издаци за стручне испите, котизације за 

семинаре, услуге штампања, трошкови репрезентације и остале опште услуге. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге -утрошена средства на овој 

економској класификацији у износу од 431.712,98 динара за услуге културе и трошкове 

манифестације „Духовне свечаности Азбуковице“.  

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - средства на овој 

економској класификацији утрошена у износу од 855.661,37 динара односе се на текуће 

поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме (радови на 

водоводу и канализацији, монтажа сценске опреме набављене у претходној години). 

Економска класификација 426 – Материјал – утрошена средства на овој економској 

класификацији у износу од 319.151,14 динара односе се на следеће расходе:  

канцеларијски материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених; 

материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање 

хигијене и угоститељство, и материјали за посебне намене (водоводне и 

електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба). 

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти - утрошено 208.000,00 

динара за набавку пројектно-техничке документације за реновирање 

мултифункционалне сале и хола у згради библиотеке. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема - утрошено 996.024,00 динара за 

набавку биоскопског аудио система по конкурсу Филмског центра Србије. 

Економска класификација 515 - Нематеријална имовина - утрошена средства  у износу 

од 395.645,34 динара за куповину књига. 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у току 2021. године износе 46.905.095,57 динара односе се 

на две програмске ативности и два пројекта: 

Укупно утрошена средства за програмску активност 1502-0001 Управљање развојем 

туризма износе 5.664.678,97 динара и односе се на текуће пословање Туристичке 

организације општине Љубовија.  Средства су коришћена за следеће намене: 

Економска класификација 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 

социјални доприноси на терет послодавца износу од 2.052.557,61 динара. 

Економска класификација 421 - Стални трошкови - утрошена средства у укупном 

износу од 160.187,29 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских 

услуга, услуге комуникације. 

Економска класификација 422 - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу 

од 299.307,58 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за 

службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања, накнаду за употребу 

сопственог возила у службене сврхе. 

Економска класификација 423 - Услуге по уговору- утрошена средства у укупном 

износу од 1.802.340,79 динара односе се на: компјутерске услуге; услуге образовања и 

усавршавања запослених; котизације за семинаре; услуге информисања; услуге 

рекламе и пропаганде; медијске услуге; стручне услуге (ангажовање службеника за 

јавне набавке);  репрезентација, поклони и остале опште услуге. 
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Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства 

у износу од 50.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање канцеларије (услуге 

кречења-молерски радови) и опреме. 

Економска класификација 426 – Материјал – утрошена су средства у укупном износу 

од 576.708,71 динара и односе се на: канцеларијски материјал; материјал за саобраћај-

гориво; материјал за одржавање хигијене и угоститељство и остали материјал 

неопходан за редовно пословање Туристичке организације Љубовија. 

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утрошено је 

6.810,00 динара за општинске таксе. 

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 410.000,00 

динара за набавку идејног пројекта туристичке сигнализације и обавештења по 

локалитетима. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема – утрошено 278.158,99 динара за 

набавку рачунарске и електронске опреме, тракастих завеса и уградне опреме. 

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина – извршени издаци у износу 

од 28.608,00 за набавку софтвера за канцеларијско пословање и архиву. 

Укупно утрошена средства за Програмску активност 1502-0002 Промоција 

туристичке понуде износе 495.934,29 динара из буџета и односе се на следеће: 

- услуге рекламе и пропаганде 50.000,00 динара, репрезентација у износу од 407.964,29 

динара (набавка намирница за манифестације и осталих потребних услуга) и поклоне 

37.970,00 динара. 

За релизацију пројекта 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у 

општини Љубовија утрошено је 31.501.058,31 динара за извођење радова на изградњи 

видиковца и реконструкцији приступног пута  до истог, стручни надзор, израду плана 

превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. У 

реализацији наведеног пројекта је учествовало Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација са 30.000.000,00 динара. 

У оквиру пројекта 1502-4001 Дани Дринске регате утрошена су укупна средства у 

износу од 9.243.424,00 динара (буџетска средства 6.743.424,00 динара, средства 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација 2.500.000,00 динара), на следећи 

начин: 

- услуге информисања (медијске услуге) у износу од 259.000,00 динара (средства су 

утрошена за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским 

станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале 

рекламе); 

- правне услуге у износу од 99.999,60 динара (средства су утрошена за 

правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију 

културно забавног програма); 

- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 598.000,00 динара (средства су 

утрошена за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским 

објектима); 

 - трошкови репрезентације у износу од  203.835,00 динара (средства су утрошена за  

храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО 

Љубовија); 

 - поклони у износу од 249.920,00 динара (средства су утрошена за набавку мајица и 

осталих сувенира за поклоне гостима на регати); 

- остале опште услуге у износу од 7.806.240,00 динара - средства су утрошена за 

набавку услуга агенције за организацију манифестације „Дринска регата Љубовија 

2021“ које обухватају: организацију културно забавног програма у оквиру 
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манифестације, продукцију концерата, бину са свом пратећом опремом, озвучењем, 

расветом и видео са свим пратећим елементима, обезбеђење физичко-техничког 

обезбеђења лица и имовине на концертима, ВИП ложе; затим за услуге аниматора и 

извођења представа, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – 

спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, услуге 

изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет 

кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге 

фотографисања, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуге припреме 

војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале 

услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате; 

- трошкови горива - утрошено је 4.449,00 динара, 

- потрошни материјал – утрошено је 21.980,40 динара. 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“  ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године износе 49.200.213,95 

динара и односе се следеће: 

Економска класификација 411 и 412 - плате и социјални доприноси – 32.440.280,48 

динара за финансирање зарада запослених у ПУ „Полетарац“ Љубовија у току 2021. 

године; 

Економска класификација 415 - накнаде трошкова запосленима - за исплату трошкова 

превоза за запослене 487.534,12 динара, 

Економска класификација 416 - јубиларне награде у износу од 628.106,34 динара, 

Економска класификација 421 - стални трошкови у износу од 1.543.168,82 динара за 

трошкове платног промета, комуналних услуга, дератизацију, електричну енергију, 

пелет, трошкове фиксног и мобилног телефона, интернет, осигурање имовине, возила, 

запослених и деце и птт услуге; 

Економска класификација 422 - трошкови путовања у износу од 390.877,36 динара за 

исплату дневница за службено путовање и трошкове смештаја и хране за службена 

путовања у земљи; 

Економска класификација 423 - услуге по уговору у износу од 2.245.045,65 динара за 

котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања 

запослених, медијске услуге, репрезентацију и поклоне, остале опште услуге, јавне 

радове; 

Економска класификација 424 - специјализоване услуге у износу од 958.336,99 динара 

за услуге предшколског образовања, плаћање противпожарних услуга, безбедност на 

раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе; 

Економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање објеката и опреме у 

износу од 246.154,00 динара;  

Економска класификација 426 - материјал у износу од 3.509.625,80 динара за набавку 

канцеларијског материјала, униформе за запослене (одећа и обућа), стручне литературе, 

материјал за образовање, гориво, средства за хигијену, набавка намирница за кухињу, 

алат и инвентар и материјал за посебне намене; 

Економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета – у износу од 

63.040,00 динара за превоз деце која похађају припремни предшколски програм; 

Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 

13.665,00 динара за судске таксе; 

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 

6.039.626,54 динара за потребе реализације пројекта доградње просторије за боравак деце 

у Установи. 
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Економска класификација 512 – Машине и опрема – утрошено 634.752,85 динара за 

набавку опреме за образовање. 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

У оквиру Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, 

утрошена су средства у износу од 20.400,00 динара за покриће сталних трошкова – 

банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац. 
 

Салдо на рачуну извршења буџета општине Љубовија на дан 31.12.2021. године износи 

81.162.718,40 динара. 

 

Број: 06-110/2022-04 

28.04.2022. године 

 

 

            ШЕФ СЛУЖБЕ                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОРA                                    ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

               Весна Ракић с.р.                                                            Младен Ђокић с.р.  
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          ПРИЛОГ 1 

 

 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И 

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 

01.01.- 31.12.2021. годину установљено се код индиректног корисника ПУ „Полетарац“ 

Љубовија појавило одступање између одобрених и извршених средстава у износу од  

116.845,65 на апропријацији 135/0, група 423 – Услуге по уговору, из разлога што су 

утрошена наменска средства добијена од стране Националне службе запошљавања за 

спровођење јавних радова, а за које није отворена апропријација у буџету. 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

       Младен Ђокић с.р.
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               ПРИЛОГ 2 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. 

ГОДИНЕ 

 

Текућа буџетска резерва 

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину део 

средстава издвојен je за текућу буџетску резерву. 

Средства текуће буџетске резерве, решењима Општинског већа општине 

Љубовија распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање 

апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на 

одговарајућим контима расхода за које је резерва одређена. 

У току извештајног периода донета су следећа решења о преусмеравању 

средстава текуће резерве на одговарајуће апропријације:  

Р.Б. Датум 
Позиц

ија 
Намена 

Изво

р 

Износ 

(у динарима) 

1. 27.01.2021. 
47/1 и 

47/2 

Учешће у пројекту- „Укључивање 

жена у доношење одлука на 

локалу“ 

01 32.000,00 

2. 09.02.2021. 31/1 

Учешће у пројекту социјалног 

становања и инклузије рањивих 

група – „Бољи живот за грађане 

Љубовија“ 

01 3.000.000,00 

3. 09.02.2021. 82/1 

Учешће у пројекту из домена 

добре управе - „Подршка 

моделима укључивања грађана у 

одлучивање о трошењу средстава 

прикупљених кроз порезе на 

имовину“ 

01 500.000,00 

4. 09.02.2021. 90/1 

Окончање реализације пројекта 

„Реконструкција система јавног 

осветљења - Осветљење 

саобраћајница и јавних 

површина“ започетог у 2020. 

години 

01 3.180.600,00 

4. 15.06.2021. 96/0 

Додатни, односно непредвиђени 

радови приликом изградње 

отвореног базена у оквиру 

спортско-рекреативног комплекса 

у Љубовији 

01 900.000,00 

5. 15.06.2021. 127/1 

Реализација пројекта -  

Унапређење туристичке 

инфраструктуре у општини 

Љубовија 

01 800.000,00 

6. 15.06.2021. 
127/2 и 

127/3 

Реализација Пројекта – „Дани 

Дринске регате Љубовија“ 2021. 

године 

01 8.000.000,00 

7. 06.07.2021. 95/0 
Oрганизацијa спортских 

такмичења у оквиру 
01 400.000,00 
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манифестације „Дани Дринске 

регате Љубовија 2021“ 

8. 14.09.2021. 13/0 
Израда монографије о целокупној 

историји Азбуковице 
01 100.000,00 

9. 14.09.2021. 25/1 
Услуге социјалне заштите – 

лични пратилац детета 
01 100.000,00 

10. 14.09.2021. 96/1 

Део учешћа општине у 

реализацији пројекта „Галерија 

Азбуковице“ 

01 50.000,00 

11. 20.09.2021. 76/1 

Набавка коруговане цеви Ø 

800/6000 у циљу спајања потока 

Костадиновац са постојећом 

канализационом мрежом у 

склопу регулисања корита реке 

Љубовиђе 

01 110.000,00 

12. 14.10.2021. 101/0 
Поправка крова на објекту 

Основне школе у Грачаници 
01 550.000,00 

13. 14.10.2021. 42/0 

Набавке застава у циљу 

обележавања „Дана српског 

јединства, слободе и националне 

заставе“ 

01 60.000,00 

14. 14.10.2021. 47/6 

Учешће општине у организацији 

манифестације „Михољски 

сусрети села“ 

01 100.000,00 

15. 02.11.2021. 76/1 

Набавка ПВЦ цеви Ø 250/2000 за 

потребе извођења радова на 

канализационој мрежи у склопу 

регулисања корита реке 

Љубовиђе 

01 76.500,00 

16. 17.11.2021. 53/0 

Додатна средства за реализацију 

пројекта - Успостављање система 

техничке заштите за објекте 

(видео надзор) на територији 

општине Љубовија 

01 762.215,00 

17. 17.11.2021. 47/0 Набавка паркинг баријера 01 90.000,00 

18. 17.11.2021. 99/0 
Спровођење посебног програма 

из области културе 
01 150.000,00 

19. 26.11.2021. 99/0 
Набавка пакета за удружење 

пензионера 
01 60.000,00 

20. 08.12.2021. 47/0 

Учешће општине у набавки 

минибуса за потребе превоза 

сеоског становништва 

01 500.000,00 

21. 28.12.2021. 15/1 

Набавка ланаца за снег у циљу 

опремања Ватрогасно спасилачке 

јединице Љубовија 

01 43.000,00 

22. 28.12.2021. 15/2 

Ангажовање грађевинских 

машина на рашчишћавању 

завејаних општинских локалних 

(категорисаних и 

01 1.110.000,00 
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некатегорисаних) путева 

23. 28.12.2021. 95/0 

Спровођење посебног програма 

из области спорта – Божићни 

турнир у малом фудбалу 

01 400.000,00 

Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 

01.01.-31.12.2021.  године: 
21.074.315,00 

 

Стална буџетска резерва 

 

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 

68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% 

укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за 

буџетску годину у сталну буџетску резерву. 

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину у сталну 

буџетску резерву издвојена су средства у износу од 100.000,00 динара. 

У периоду 01.01.-31.12.2021.године средства сталне буџетске резерве 

искоришћена су за потребе ангажовања грађевинских машина на рашчишћавању 

завејаних општинских локалних (категорисаних и некатегорисаних) путева, у износу 

од 100.000,00 динара, по основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве 

број 400-371/2021-02 од 28.12.2021. године. 
 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

Младен Ђокић с.р. 
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         ПРИЛОГ 3 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

(период 01.01.-31.12.2021. године) 

 

 

 

На однову члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 

61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалне власти не 

могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном 

лицу. 

У складу са наведеним чланом Закона, Општина Љубовија није давала 

гаранције у току извештајног периода. 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

Младен Ђокић с.р. 
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ПРИЛОГ 4 

 

ИЗВЕШТАЈ О 

 ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И 

СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ 

ОТПЛАТАМА ДУГОВА  

-у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године- 

 

I   ДОНАЦИЈЕ 

 

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине 

Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021 и 26/2021), планирани су приходи од 

донација од међународних организација (конто 732151 и 732251, извор финансирања 

06) на следећи начин: 

- 348.281,00 динара по основу Анекса уговора закљученог између Општине 

Љубовија и Представништва Међународне организације HELVETAS Swiss 

Intercooperation SRB (Анекс Уговора о донацији С-024/2020  заведен под 

бројем  400-175/2020-01 од 02.12.2020. године). Предмет уговора је 

финансирање пројекта из домена добре управе „Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз 

порезе на имовину“, у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. За 

наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 348.281,00 

динара, док учешће општине износи 1.000.000,00 динара. Пројекат је 

реализован у првој половини године и за наведене намене је укупно 

утрошено 347.750,00 донаторских средстава. 

- 328.000,00 динара по основу Уговора о донацији за укључивање жена у 

доношење одлука на локалу број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године, 

закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за 

пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет 

пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За 

наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 3.280,00 

америчких долара, док учешће општине износи 320,00 америчких долара. За 

наведени пројекат од стране донатора, на отворени наменски подрачун, 

дозначена су средства у износу од 317.569,74 динара по курсу Уједињених 

нација за месец уплате. 

- 51.881.872,00 динара по основу Уговора о донацији за реализацију пројекта 

„Бољи живот за све грађане Љубовије“ број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. 

године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених 

нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - 

Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским 

линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу 

од 519.087,09 америчких долара, док учешће општине износи 92.322,91 

америчких долара (укупна вредност пројекта 611.410,00 америчких долара). 

У складу са уговором, на отворени наменски рачун до 30.09.2021. године 
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донатор је дозначио прву траншу средстава у износу од 15.389.313,28 динара 

по курсу Уједињених нација за месец уплате (155.726,00 америчких долара). 

 

II КРЕДИТ 

 

У 2020. години Општина Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању 

општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени 

лист општине Љубовија“ број 3/2020). Чланом 2. Одлуке дефинисани су капитални 

пројекти који су финансирани из кредитних средстава и то:  

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча 

- Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. 

Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - 

Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - 

Ограђуша - Црква – Ваљевац; 

- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. 

Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће; 

- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији; 

- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија. 

 

На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-

0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, 

број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, Општини Љубовија је одобрен 

дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 

79.500.000,00 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од 

датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се 

врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који је саставни део 

уговора. 

Општина Љубовија је током 2020. године повукла четири транше кредита у 

укупном износу од 72.752.921,60 динара. До 31.12.2021. године захваљујући 

превременој отплати дугорочног кредита у 2020. и 2021. години, отплаћен је укупан 

износ кредита. 

У складу са последњим амортизационим планом од 31.12.2020. године, у 

периоду од 01.01.-31.12.2021. године за отплату кредита утрошено је 32.539.555,39 

динара, од чега се на отплату главнице дуга односи 31.752.921,60 динара, а на камату 

786.633,79 динара. 

Током 2021. године није било нових кредитних задужења. 
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НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно

стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7
1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 1.040.977 2.247.931 106.910 2.141.021
1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 1.040.977 2.246.290 105.339 2.140.951
1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 147.477 239.832 81.830 158.002
1004 011100 Зграде и грађевински објекти 98.879 133.521 25.880 107.641
1005 011200 Опрема 48.598 106.175 55.851 50.324
1006 011300 Остале некретнине и опрема 136 99 37
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)
1008 012100 Култивисана имовина
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)
1010 013100 Драгоцености
1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) 16.915 27.915 27.915
1012 014100 Земљиште 16.915 27.915 27.915
1013 014200 Подземна блага
1014 014300 Шуме и воде
1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) 876.369 1.965.553 19.906 1.945.647
1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 875.742 1.927.895 4.611 1.923.284
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1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 627 37.658 15.295 22.363
1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 216 12.990 3.603 9.387
1019 016100 Нематеријална имовина 216 12.990 3.603 9.387
1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 1.641 1.571 70
1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)
1022 021100 Робне резерве
1023 021200 Залихе производње
1024 021300 Роба за даљу продају
1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027) 1.641 1.571 70
1026 022100 Залихе ситног инвентара 1.550 1.528 22
1027 022200 Залихе потрошног материјала 91 43 48
1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 55.491 247.092 247.092
1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 63 8.123 8.123
1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) 63 8.123 8.123
1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција
1032 111200 Кредити осталим нивоима власти
1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама
1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама
1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама
1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
1039 111900 Домаће акције и остали капитал 63 8.123 8.123
1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)
1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција
1042 112200 Кредити страним владама
1043 112300 Кредити међународним организацијама
1044 112400 Кредити страним пословним банкама
1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама
1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама
1047 112700 Стране акције и остали капитал
1048 112800 Страни финансијски деривати

1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) 39.839 220.857 220.857

1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 3.815 11.163 11.163
1051 121100 Жиро и текући рачуни 3.815 11.163 11.163
1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви
1053 121300 Благајна

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно

стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7
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1054 121400 Девизни рачун
1055 121500 Девизни акредитиви
1056 121600 Девизна благајна
1057 121700 Остала новчана средства
1058 121800 Племенити метали
1059 121900 Хартије од вредности
1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 37 137.999 137.999
1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 37 137.999 137.999
1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066) 35.987 71.695 71.695
1063 123100 Краткорочни кредити
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 35.987 26.695 26.695
1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји
1066 123900 Остали краткорочни пласмани 45.000 45.000
1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 15.589 18.112 18.112
1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 15.589 18.112 18.112
1069 131100 Разграничени расходи до једне године 51 51 51
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 15.538 18.061 18.061
1071 131300 Остала активна временска разграничења
1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 1.096.468 2.495.023 106.910 2.388.113
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 56.750 56.750

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно

стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)
Ознака

ОП
Број

конта Опис
Износ

Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 50.992 172.175
1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) 31.753
1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 31.753
1077 211100 Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти
1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција
1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 31.753
1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора
1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи
1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата
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1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница
1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге
1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)
1087 212100 Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада
1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција
1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака
1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора
1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата
1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)
1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција
1095 214000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)
1096 214100 Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг
1097 215000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)
1098 215100 Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)
1100 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)
1101 221100 Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1102 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти
1103 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција
1104 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака
1105 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора
1106 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи
1107 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата
1108 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница
1109 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)
1110 222100 Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1111 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада
1112 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција
1113 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака
1114 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора
1115 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата
1116 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)
1117 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција
1118 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167) 4.444 4.788
1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) 3.133 3.484
1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке 2.318 2.601
1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 258 217
1122 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке 392 469
1123 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке 144 172
1124 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 21 25
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1125 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) 164 166
1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима 148 149
1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима 16 17
1128 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима
1129 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима
1130 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима
1131 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)
1132 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода
1133 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе
1134 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе
1135 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе
1136 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе
1137 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) 705 540
1138 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца 322 368
1139 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца 144 172
1140 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца 239
1141 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)
1142 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури
1143 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури
1144 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури
1145 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури
1146 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури
1147 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) 3 3
1148 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима
1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 3 3
1150 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима
1151 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима
1152 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима
1153 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) 439 595
1154 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања 28
1155 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања 1
1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 266 285
1157 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору 44 93
1158 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору 95 149
1159 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору 34 37
1160 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору 2
1161 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)
1162 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак
1163 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак
1164 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак
1165 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак
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1166 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак
1167 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)
1168 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак
1169 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак
1170 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак
1171 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак
1172 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак
1173 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) 4.394 5.257
1174 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) 136
1175 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата 136
1176 241200 Обавезе по основу отплате страних камата
1177 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама
1178 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања
1179 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)
1180 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима
1181 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима
1182 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама
1183 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима
1184 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)
1185 243100 Обавезе по основу донација страним владама
1186 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама
1187 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти
1188 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања
1189 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191) 3.900 4.810
1190 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања
1191 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 3.900 4.810
1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 358 447
1193 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама
1194 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате 145 273
1195 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова 107 107
1196 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода
1197 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа 106 67
1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208) 6.700 8.016
1199 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)
1200 251100 Примљени аванси
1201 251200 Примљени депозити
1202 251300 Примљене кауције
1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 6.431 5.052
1204 252100 Добављачи у земљи 6.431 5.052
1205 252200 Добављачи у иностранству
1206 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)
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1207 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице
1208 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) 269 2.964
1209 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 2.800
1210 254200 Остале обавезе буџета
1211 254900 Остале обавезе из пословања 269 164
1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 3.701 154.114
1213 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 3.701 154.114
1214 291100 Разграничени приходи и примања
1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 3.651 16.070
1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 137.994
1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 50 50

1218 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 -
1232 + 1233 - 1234) 1.045.476 2.215.938

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 1.031.822 2.168.579
1220 311000 КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 1.031.822 2.168.579
1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 1.030.345 2.116.582
1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама 65
1223 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита 31.753
1224 311400 Финансијска имовина 63 8.123
1225 311500 Извори новчаних средстава
1226 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године
1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 23.162 33.804
1228 311900 Остали сопствени извори 10.005 10.005
1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 13.644 47.348
1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит
1231 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 10 11
1232 321312 Дефицит из ранијих година
1233 ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)
1234 НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)
1235 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО
1236 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО
1237 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО
1238 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО
1239 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 1.096.468 2.388.113
1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 56.750
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2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 511.201 637.493
2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 511.201 623.882
2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 194.434 260.100
2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 147.065 198.544
2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 147.065 198.544
2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица
2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица
2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)
2009 712100 Порез на фонд зарада
2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 31.449 41.078
2011 713100 Периодични порези на непокретности 25.331 27.361
2012 713200 Периодични порези на нето имовину
2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.541 4.364
2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.577 9.353
2015 713500 Други једнократни порези на имовину
2016 713600 Други периодични порези на имовину
2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) 9.834 14.218
2018 714100 Општи порези на добра и услуге
2019 714300 Добит фискалних монопола
2020 714400 Порези на појединачне услуге 15
2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 9.819 14.218
2022 714600 Други порези на добра и услуге
2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)
2024 715100 Царине и друге увозне дажбине
2025 715200 Порези на извоз
2026 715300 Добит извозних или увозних монопола
2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
2028 715500 Порези на продају или куповину девиза
2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције
2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 6.086 6.260
2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 6.086 6.260
2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)
2034 717100 Акцизе на деривате нафте
2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине
2036 717300 Акцизе на алкохолна пића
2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
2038 717500 Акциза на кафу
2039 717600 Друге акцизе

2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)
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2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица
2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица
2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица
2044 719400 Остали једнократни порези на имовину
2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)
2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)
2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца
2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица
2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)
2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника
2055 722200 Социјални доприноси послодаваца
2056 722300 Импутирани социјални доприноси
2057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066) 283.135 317.714
2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)
2059 731100 Текуће донације од иностраних држава
2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава
2061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) 10.758 16.032
2062 732100 Текуће донације од међународних организација 558
2063 732200 Капиталне донације од међународних организација 10.758 15.474
2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ
2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ
2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068) 272.377 301.682
2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 211.151 240.403
2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 61.226 61.279
2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 33.632 43.073
2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 23.006 27.457
2071 741100 Камате 930 452
2072 741200 Дивиденде
2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација
2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
2075 741500 Закуп непроизведене имовине 22.076 27.005
2076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима
2077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 6.528 8.858
2078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 3.189 4.493
2079 742200 Таксе и накнаде 1.570 3.290
2080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1.769 1.075
2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга
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2082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) 3.987 4.897
2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела
2084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе
2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3.987 4.866
2086 743400 Приходи од пенала
2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи
2088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 31
2089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)
2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
2091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица
2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) 111 1.861
2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 111 1.861
2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097) 2.437
2095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)
2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) 2.437
2098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2.437
2099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) 556
2100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) 556
2101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 556
2102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 2
2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 2
2105 791100 Приходи из буџета 2
2106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124) 13.611
2107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)
2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)
2109 811100 Примања од продаје непокретности
2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)
2111 812100 Примања од продаје покретне имовине
2112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)
2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)
2115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)
2116 821100 Примања од продаје робних резерви
2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)
2118 822100 Примања од продаје залиха производње
2119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)
2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
2121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)
2122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)
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2123 831100 Примања од продаје драгоцености
2124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129) 13.611
2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) 13.611
2126 841100 Примања од продаје земљишта 13.611
2127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)
2128 842100 Примања од продаје подземних блага
2129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)
2130 843100 Примања од продаје шума и вода
2131 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) 611.597 559.388
2132 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 397.368 384.134
2133 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) 103.663 110.601
2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 82.111 90.518
2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 82.111 90.518
2136 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 13.766 14.982
2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 9.614 10.348
2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 4.152 4.634
2139 412300 Допринос за незапосленост
2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 98 80
2141 413100 Накнаде у натури 98 80
2142 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 2.380 1.282
2143 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 44
2144 414200 Расходи за образовање деце запослених
2145 414300 Отпремнине и помоћи 909 848
2146 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.471 390
2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 2.112 2.342
2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.112 2.342
2149 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 3.196 1.397
2150 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.196 1.397
2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)
2152 417100 Посланички додатак
2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)
2154 418100 Судијски додатак
2155 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 125.282 142.510
2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 18.478 32.832
2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.299 1.208
2158 421200 Енергетске услуге 12.062 14.172
2159 421300 Комуналне услуге 1.125 14.084
2160 421400 Услуге комуникација 2.145 2.421
2161 421500 Трошкови осигурања 500 526
2162 421600 Закуп имовине и опреме 1.347 402
2163 421900 Остали трошкови 19
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2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 506 812
2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 506 762
2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство
2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50
2168 422400 Трошкови путовања ученика
2169 422900 Остали трошкови транспорта
2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 23.082 36.811
2171 423100 Административне услуге
2172 423200 Компјутерске услуге 2.000 2.514
2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 589 655
2174 423400 Услуге информисања 1.746 1.979
2175 423500 Стручне услуге 3.178 5.861
2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 93 751
2177 423700 Репрезентација 3.257 5.850
2178 423900 Остале опште услуге 12.219 19.201
2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 67.672 12.063
2180 424100 Пољопривредне услуге
2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 209 949
2182 424300 Медицинске услуге 652 513
2183 424400 Услуге одржавања аутопутева 39.866
2184 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина
2185 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 1.378 1.845
2186 424900 Остале специјализоване услуге 25.567 8.756
2187 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 4.209 46.836
2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.404 45.966
2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 805 870
2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 11.335 13.156
2191 426100 Административни материјал 1.331 1.369
2192 426200 Материјали за пољопривреду 2.000
2193 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.016 1.215
2194 426400 Материјали за саобраћај 1.901 2.179
2195 426500 Материјали за очување животне средине и науку
2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 60 58
2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали
2198 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.197 2.583
2199 426900 Материјали за посебне намене 4.830 3.752
2200 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)
2201 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)
2202 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката
2203 431200 Амортизација опреме
2204 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ
Претходна година Текућа година

1 2 3 4 5

Страна 12 од 45



2205 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)
2206 432100 Амортизација култивисане опреме
2207 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)
2208 433100 Употреба драгоцености
2209 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)
2210 434100 Употребa земљишта
2211 434200 Употреба подземног блага
2212 434300 Употреба шума и вода
2213 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)
2214 435100 Амортизација нематеријалне имовине
2215 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) 632 780
2216 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225) 632 780
2217 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности
2218 441200 Отплата камата осталим нивоима власти
2219 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама
2220 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 632 780
2221 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима
2222 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи
2223 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате
2224 441800 Отплата камата на домаће менице
2225 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима
2226 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)
2227 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту
2228 442200 Отплата камата страним владама
2229 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама
2230 442400 Отплата камата страним пословним банкама
2231 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима
2232 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате
2233 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)
2234 443100 Отплата камата по гаранцијама
2235 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)
2236 444100 Негативне курсне разлике
2237 444200 Казне за кашњење
2238 444300 Остали пратећи трошкови задуживања
2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) 42.214 22.277
2240 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 42.214 22.277
2241 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 11.300 14.338
2242 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 30.914 7.939
2243 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)
2244 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама
2245 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама
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2246 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)
2247 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
2248 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама
2249 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)
2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима
2251 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима
2252 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) 57.115 60.288
2253 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)
2254 461100 Текуће донације страним владама
2255 461200 Капиталне донације страним владама
2256 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)
2257 462100 Текуће дотације међународним организацијама
2258 462200 Капиталне дотације међународним организацијама
2259 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261) 41.163 45.334
2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 35.642 41.301
2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5.521 4.033
2262 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 15.952 14.954
2263 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 10.526 13.257
2264 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 5.426 1.697
2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)
2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери
2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери
2268 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) 22.197 17.633

2269 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до
2272)

2270 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима
2271 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга
2272 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање
2273 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 22.197 17.633
2274 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство
2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.843 12.303
2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености
2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета
2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
2280 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.492 2.457
2282 472900 Остале накнаде из буџета 4.862 2.873
2283 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 46.265 30.045
2284 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 22.581 23.581
2285 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима
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2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 22.581 23.581
2287 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290) 304 1.073
2288 482100 Остали порези 54 545
2289 482200 Обавезне таксе 138 528
2290 482300 Новчане казне, пенали и камате 112
2291 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 15.479 691
2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.479 691

2293 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) 6.405 1.206

2294 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 6.405 1.206
2295 484200 Накнада штете од дивљачи
2296 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) 1.496 3.494
2297 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1.496 3.494

2298 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ПЛАНА (2299)

2299 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
2300 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 214.229 175.254
2301 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 205.917 164.416
2302 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 177.716 149.893
2303 511100 Куповина зграда и објеката 3.087
2304 511200 Изградња зграда и објеката 122.651 117.469
2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 42.686 22.589
2306 511400 Пројектно планирање 12.379 6.748
2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 27.767 11.100
2308 512100 Опрема за саобраћај 1.198 3.473
2309 512200 Административна опрема 5.449 2.982
2310 512300 Опрема за пољопривреду
2311 512400 Опрема за заштиту животне средине 1.000 1.810
2312 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516
2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 7.306 1.631
2314 512700 Опрема за војску
2315 512800 Опрема за јавну безбедност 908 1.121
2316 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 390 83
2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)
2318 513100 Остале некретнине и опрема
2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)
2320 514100 Култивисана имовина
2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) 434 3.423
2322 515100 Нематеријална имовина 434 3.423
2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)
2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)
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2325 521100 Робне резерве
2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)
2327 522100 Залихе материјала
2328 522200 Залихе недовршене производње
2329 522300 Залихе готових производа
2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)
2331 523100 Залихе робе за даљу продају
2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)
2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)
2334 531100 Драгоцености
2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340) 8.312 10.838
2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337) 8.312 10.838
2337 541100 Земљиште 8.312 10.838
2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339)
2339 542100 Копови
2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)
2341 543100 Шуме
2342 543200 Воде

2343 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)

2344 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)

2345 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) 78.105
2347 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) 100.396
2348 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 155.040 996
2349 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 53.150 996
2350 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине
2351 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 29.137
2352 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 72.753
2353 Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
2354 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) 41.000 31.753
2355 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 41.000 31.753
2356 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине
2357 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0 13.644 47.348
2358 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0
2359 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 13.644 47.348
2360 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 12.948 38.665
2361 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 696 8.683
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ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)
Ознака

ОП
Број

конта Опис
Износ

Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5

3001 ПРИМАЊА (3002 + 3027) 72.753 13.611
3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 13.611
3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)
3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)
3005 811100 Примања од продаје непокретности
3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)
3007 812100 Примања од продаје покретне имовине
3008 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)
3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)
3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)
3012 821100 Примања од продаје робних резерви
3013 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)
3014 822100 Примања од продаје залиха производње
3015 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)
3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)
3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)
3019 831100 Примања од продаје драгоцености
3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025) 13.611
3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) 13.611
3022 841100 Примања од продаје земљишта 13.611
3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)
3024 842100 Примања од продаје подземних блага
3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)
3026 843100 Примања од продаје шума и вода
3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 72.753
3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 72.753
3029 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038) 72.753
3030 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција
3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти
3032 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи
3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 72.753
3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи
3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата
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3037 911800 Примања од домаћих меница
3038 911900 Исправка унутрашњег дуга
3039 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)
3040 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту
3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава
3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција
3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака
3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата
3046 912900 Исправка спољног дуга
3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)
3048 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)
3049 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција
3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти
3051 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама
3052 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама
3053 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама
3054 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи
3055 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи
3056 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи
3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
3058 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)
3059 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција
3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама
3061 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама
3062 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама
3063 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама
3064 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама
3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала
3066 922800 Примања од продаје стране валуте
3067 ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 255.229 207.007
3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 214.229 175.254
3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 205.917 164.416
3070 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) 177.716 149.893
3071 511100 Куповина зграда и објеката 3.087
3072 511200 Изградња зграда и објеката 122.651 117.469
3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 42.686 22.589
3074 511400 Пројектно планирање 12.379 6.748
3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 27.767 11.100
3076 512100 Опрема за саобраћај 1.198 3.473
3077 512200 Административна опрема 5.449 2.982
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3078 512300 Опрема за пољопривреду
3079 512400 Опрема за заштиту животне средине 1.000 1.810
3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516
3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 7.306 1.631
3082 512700 Опрема за војску
3083 512800 Опрема за јавну безбедност 908 1.121
3084 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 390 83
3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)
3086 513100 Остале некретнине и опрема
3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)
3088 514100 Култивисана имовина
3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) 434 3.423
3090 515100 Нематеријална имовина 434 3.423
3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)
3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)
3093 521100 Робне резерве
3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)
3095 522100 Залихе материјала
3096 522200 Залихе недовршене производње
3097 522300 Залихе готових производа
3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)
3099 523100 Залихе робе за даљу продају
3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)
3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)
3102 531100 Драгоцености
3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 8.312 10.838
3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105) 8.312 10.838
3105 541100 Земљиште 8.312 10.838
3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107)
3107 542100 Копови
3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)
3109 543100 Шуме
3110 543200 Воде

3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)

3112 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)

3113 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) 41.000 31.753
3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138) 41.000 31.753
3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 41.000 31.753
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3117 611100 Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција
3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти
3119 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама
3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 41.000 31.753
3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи
3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате
3124 611800 Отплата домаћих меница
3125 611900 Исправка унутрашњег дуга
3126 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)
3127 612100 Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту
3128 612200 Отплата главнице страним владама
3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама
3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама
3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима
3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате
3133 612900 Исправка спољног дуга
3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)
3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама
3136 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)
3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг
3138 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)
3139 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
3140 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)
3141 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)
3142 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
3143 621200 Кредити осталим нивоима власти
3144 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
3145 621400 Кредити домаћим пословним банкама
3146 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама
3147 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
3148 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи
3149 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала
3151 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)
3152 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција
3153 622200 Кредити страним владама
3154 622300 Кредити међународним организацијама
3155 622400 Кредити страним пословним банкама
3156 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама
3157 622600 Кредити страним невладиним организацијама
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3158 622700 Набавка страних акција и осталог капитала
3159 622800 Куповина стране валуте

3160 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)

3161 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
3162 ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0
3163 МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 182.476 193.396
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ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)
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4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 583.954 637.493
4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 511.201 623.882
4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) 194.434 260.100
4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 147.065 198.544
4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 147.065 198.544
4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица
4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица
4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)
4009 712100 Порез на фонд зарада
4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 31.449 41.078
4011 713100 Периодични порези на непокретности 25.331 27.361
4012 713200 Периодични порези на нето имовину
4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.541 4.364
4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.577 9.353
4015 713500 Други једнократни порези на имовину
4016 713600 Други периодични порези на имовину
4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 9.834 14.218
4018 714100 Општи порези на добра и услуге
4019 714300 Добит фискалних монопола
4020 714400 Порези на појединачне услуге 15
4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 9.819 14.218
4022 714600 Други порези на добра и услуге
4023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)
4024 715100 Царине и друге увозне дажбине
4025 715200 Порези на извоз
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4026 715300 Добит извозних или увозних монопола
4027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
4028 715500 Порези на продају или куповину девиза
4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције
4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 6.086 6.260
4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 6.086 6.260
4032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)
4034 717100 Акцизе на деривате нафте
4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине
4036 717300 Акцизе на алкохолна пића
4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
4038 717500 Акцизе на кафу
4039 717600 Друге акцизе

4040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)

4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица
4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица
4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица
4044 719400 Остали једнократни порези на имовину
4045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)
4048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)
4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица
4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
4053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)
4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника
4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца
4056 722300 Импутирани социјални доприноси
4057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066) 283.135 317.714
4058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)
4059 731100 Текуће донације од иностраних држава
4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава
4061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) 10.758 16.032
4062 732100 Текуће донације од међународних организација 558
4063 732200 Капиталне донације од међународних организација 10.758 15.474
4064 732300 Текуће помоћи од ЕУ
4065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ
Претходна година Текућа година

1 2 3 4 5

Страна 22 од 45



4066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068) 272.377 301.682
4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 211.151 240.403
4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 61.226 61.279
4069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) 33.632 43.073
4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 23.006 27.457
4071 741100 Камате 930 452
4072 741200 Дивиденде
4073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација
4074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
4075 741500 Закуп непроизведене имовине 22.076 27.005
4076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима
4077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) 6.528 8.858
4078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 3.189 4.493
4079 742200 Таксе и накнаде 1.570 3.290
4080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1.769 1.075
4081 742400 Импутиране продаје добара и услуга
4082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088) 3.987 4.897
4083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела
4084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе
4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3.987 4.866
4086 743400 Приходи од пенала
4087 743500 Приходи од одузете имовинске користи
4088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 31
4089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)
4090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
4091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица
4092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 111 1.861
4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 111 1.861
4094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097) 2.437
4095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)
4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) 2.437
4098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2.437
4099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) 556
4100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) 556
4101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 556
4102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) 2
4104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) 2
4105 791100 Приходи из буџета 2
4106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) 13.611
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4107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)
4108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)
4109 811100 Примања од продаје непокретности
4110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)
4111 812100 Примања од продаје покретне имовине
4112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)
4113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
4114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)
4115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)
4116 821100 Примања од продаје робних резерви
4117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)
4118 822100 Примања од продаје залиха производње
4119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)
4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)
4122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)
4123 831100 Примања од продаје драгоцености
4124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129) 13.611
4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) 13.611
4126 841100 Примања од продаје земљишта 13.611
4127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)
4128 842100 Примања од продаје подземних блага
4129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)
4130 843100 Примања од продаје шума и вода
4131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) 72.753
4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143) 72.753
4133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) 72.753
4134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција
4135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти
4136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи
4137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 72.753
4138 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи
4139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
4140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата
4141 911800 Примања од домаћих меница
4142 911900 Исправка унутрашњег дуга
4143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)
4144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту
4145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава
4146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција
4147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака
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4148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
4149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата
4150 912900 Исправка спољног дуга
4151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)
4152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)
4153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција
4154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти
4155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама
4156 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама
4157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама
4158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи
4159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи
4160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи
4161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
4162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)
4163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција
4164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама
4165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама
4166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама
4167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама
4168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама
4169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала
4170 922800 Примања од продаје стране валуте
4171 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 652.597 591.141
4172 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) 397.368 384.134
4173 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193) 103.663 110.601
4174 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) 82.111 90.518
4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 82.111 90.518
4176 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 13.766 14.982
4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 9.614 10.348
4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 4.152 4.634
4179 412300 Допринос за незапосленост
4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 98 80
4181 413100 Накнаде у натури 98 80
4182 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) 2.380 1.282
4183 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 44
4184 414200 Расходи за образовање деце запослених
4185 414300 Отпремнине и помоћи 909 848
4186 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.471 390
4187 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 2.112 2.342
4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.112 2.342
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4189 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) 3.196 1.397
4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.196 1.397
4191 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)
4192 417100 Посланички додатак
4193 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)
4194 418100 Судијски додатак
4195 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) 125.282 142.510
4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 18.478 32.832
4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.299 1.208
4198 421200 Енергетске услуге 12.062 14.172
4199 421300 Комуналне услуге 1.125 14.084
4200 421400 Услуге комуникација 2.145 2.421
4201 421500 Трошкови осигурања 500 526
4202 421600 Закуп имовине и опреме 1.347 402
4203 421900 Остали трошкови 19
4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 506 812
4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 506 762
4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство
4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50
4208 422400 Трошкови путовања ученика
4209 422900 Остали трошкови транспорта
4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 23.082 36.811
4211 423100 Административне услуге
4212 423200 Компјутерске услуге 2.000 2.514
4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 589 655
4214 423400 Услуге информисања 1.746 1.979
4215 423500 Стручне услуге 3.178 5.861
4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 93 751
4217 423700 Репрезентација 3.257 5.850
4218 423900 Остале опште услуге 12.219 19.201
4219 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 67.672 12.063
4220 424100 Пољопривредне услуге
4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 209 949
4222 424300 Медицинске услуге 652 513
4223 424400 Услуге одржавања аутопутева 39.866
4224 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина
4225 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 1.378 1.845
4226 424900 Остале специјализоване услуге 25.567 8.756
4227 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 4.209 46.836
4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 3.404 45.966
4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 805 870
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4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 11.335 13.156
4231 426100 Административни материјал 1.331 1.369
4232 426200 Материјали за пољопривреду 2.000
4233 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.016 1.215
4234 426400 Материјали за саобраћај 1.901 2.179
4235 426500 Материјали за очување животне средине и науку
4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 60 58
4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали
4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.197 2.583
4239 426900 Материјали за посебне намене 4.830 3.752
4240 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)
4241 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)
4242 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката
4243 431200 Амортизација опреме
4244 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме
4245 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)
4246 432100 Амортизација култивисане имовине
4247 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)
4248 433100 Употреба драгоцености
4249 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)
4250 434100 Употреба земљишта
4251 434200 Употреба подземног блага
4252 434300 Употреба шума и вода
4253 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)
4254 435100 Амортизација нематеријалне имовине
4255 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) 632 780
4256 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 632 780
4257 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности
4258 441200 Отплата камата осталим нивоима власти
4259 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама
4260 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 632 780
4261 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима
4262 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи
4263 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате
4264 441800 Отплата камата на домаће менице
4265 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима
4266 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)
4267 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту
4268 442200 Отплата камата страним владама
4269 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама
4270 442400 Отплата камата страним пословним банкама
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4271 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима
4272 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате
4273 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)
4274 443100 Отплата камата по гаранцијама
4275 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)
4276 444100 Негативне курсне разлике
4277 444200 Казне за кашњење
4278 444300 Остали пратећи трошкови задуживања
4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289) 42.214 22.277
4280 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282) 42.214 22.277
4281 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 11.300 14.338
4282 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 30.914 7.939
4283 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)
4284 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама
4285 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама
4286 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)
4287 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
4288 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама
4289 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)
4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима
4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима
4292 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305) 57.115 60.288
4293 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)
4294 461100 Текуће донације страним владама
4295 461200 Капиталне донације страним владама
4296 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)
4297 462100 Текуће дотације међународним организацијама
4298 462200 Капиталне дотације међународним организацијама
4299 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301) 41.163 45.334
4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 35.642 41.301
4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5.521 4.033
4302 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304) 15.952 14.954
4303 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 10.526 13.257
4304 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 5.426 1.697
4305 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)
4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери
4307 465200 Остале капиталне дотације и трансфери
4308 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313) 22.197 17.633

4309 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до
4312)

4310 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима
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4311 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга
4312 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање
4313 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 22.197 17.633
4314 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
4315 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство
4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.843 12.303
4317 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености
4318 472500 Старосне и породичне пензије из буџета
4319 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
4320 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.492 2.457
4322 472900 Остале накнаде из буџета 4.862 2.873
4323 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) 46.265 30.045
4324 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326) 22.581 23.581
4325 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима
4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 22.581 23.581
4327 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330) 304 1.073
4328 482100 Остали порези 54 545
4329 482200 Обавезне таксе 138 528
4330 482300 Новчане казне, пенали и камате 112
4331 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) 15.479 691
4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.479 691

4333 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335) 6.405 1.206

4334 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 6.405 1.206
4335 484200 Накнада штете од дивљачи
4336 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) 1.496 3.494
4337 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1.496 3.494

4338 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ПЛАНА (4339)

4339 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
4340 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) 214.229 175.254
4341 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) 205.917 164.416
4342 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) 177.716 149.893
4343 511100 Куповина зграда и објеката 3.087
4344 511200 Изградња зграда и објеката 122.651 117.469
4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 42.686 22.589
4346 511400 Пројектно планирање 12.379 6.748
4347 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 27.767 11.100
4348 512100 Опрема за саобраћај 1.198 3.473
4349 512200 Административна опрема 5.449 2.982
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4350 512300 Опрема за пољопривреду
4351 512400 Опрема за заштиту животне средине 1.000 1.810
4352 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516
4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 7.306 1.631
4354 512700 Опрема за војску
4355 512800 Опрема за јавну безбедност 908 1.121
4356 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 390 83
4357 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)
4358 513100 Остале некретнине и опрема
4359 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)
4360 514100 Култивисана имовина
4361 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) 434 3.423
4362 515100 Нематеријална имовина 434 3.423
4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)
4364 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)
4365 521100 Робне резерве
4366 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)
4367 522100 Залихе материјала
4368 522200 Залихе недовршене производње
4369 522300 Залихе готових производа
4370 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)
4371 523100 Залихе робе за даљу продају
4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)
4373 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)
4374 531100 Драгоцености
4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380) 8.312 10.838
4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377) 8.312 10.838
4377 541100 Земљиште 8.312 10.838
4378 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4379)
4379 542100 Копови
4380 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)
4381 543100 Шуме
4382 543200 Воде

4383 55000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)

4384 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)

4385 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
4386 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412) 41.000 31.753
4387 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410) 41.000 31.753
4388 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) 41.000 31.753
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4389 611100 Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција
4390 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти
4391 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама
4392 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 41.000 31.753
4393 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
4394 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи
4395 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате
4396 611800 Отплата домаћих меница
4397 611900 Исправка унутрашњег дуга
4398 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)
4399 612100 Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту
4400 612200 Отплата главнице страним владама
4401 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама
4402 612400 Отплата главнице страним пословним банкама
4403 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима
4404 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате
4405 612900 Исправка спољног дуга
4406 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)
4407 613100 Отплата главнице по гаранцијама
4408 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)
4409 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг
4410 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)
4411 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
4412 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)
4413 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)
4414 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
4415 621200 Кредити осталим нивоима власти
4416 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
4417 621400 Кредити домаћим пословним банкама
4418 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама
4419 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
4420 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи
4421 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала
4423 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)
4424 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција
4425 622200 Кредити страним владама
4426 622300 Кредити међународним организацијама
4427 622400 Кредити страним пословним банкама
4428 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама
4429 622600 Кредити страним невладиним организацијама
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4430 622700 Набавка страних акција и осталог капитала
4431 622800 Куповина стране валуте

4432 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)

4433 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
4434 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0 46.352
4435 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0 68.643
4436 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 106.481 36.815
4437 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 583.954 637.493
4438 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000
4439 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) 653.620 593.145
4440 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода
4441 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 1.023 2.004
4442 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) 36.815 81.163
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ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
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5001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ(5002 + 5106) 664.062 637.493 82.278 539.125 16.032 58

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) 632.973 623.882 82.278 525.514 16.032 58
5003 710000 ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040) 257.988 260.100 260.100

5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до
5007) 193.623 198.544 198.544

5005 711100 Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица 193.623 198.544 198.544

5006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна
лица

5007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати
између физичких и правних лица

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)
5009 712100 Порез на фонд зарада
5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016) 41.800 41.078 41.078
5011 713100 Периодични порези на непокретности 27.800 27.361 27.361
5012 713200 Периодични порези на нето имовину
5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 4.300 4.364 4.364
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5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 9.700 9.353 9.353
5015 713500 Други једнократни порези на имовину
5016 713600 Други периодични порези на имовину
5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) 15.565 14.218 14.218
5018 714100 Општи порези на добра и услуге
5019 714300 Добит фискалних монопола
5020 714400 Порези на појединачне услуге 15

5021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра
употребљавају или делатности обављају 15.550 14.218 14.218

5022 714600 Други порези на добра и услуге

5023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024
до 5029)

5024 715100 Царине и друге увозне дажбине
5025 715200 Порези на извоз
5026 715300 Добит извозних или увозних монопола
5027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
5028 715500 Порези на продају или куповину девиза
5029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције
5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 7.000 6.260 6.260
5031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 7.000 6.260 6.260
5032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)
5034 717100 Акцизе на деривате нафте
5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине
5036 717300 Акцизе на алкохолна пића
5037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
5038 717500 Акциза на кафу
5039 717600 Друге акцизе

5040 719000
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ
СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041до
5046)

5041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

5042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих
правних лица

5043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и
правних лица

5044 719400 Остали једнократни порези на имовину
5045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
5046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)

 

Ознака
ОП

 

Број
конта

 

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања

Износ остварених прихода и примања
Укупно

(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета
Из донација

и помоћи
Из осталих

извораРепублике Аутономне
покрајне

Општине /
града ОССО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Страна 33 од 45



5048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)
5049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
5050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца

5051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност
и незапослених лица

5052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
5053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)
5054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника
5055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца
5056 722300 Импутирани социјални доприноси
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) 327.973 317.714 81.722 219.960 16.032
5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)
5059 731100 Текуће донације од иностраних држава
5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

5061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од
5062 до 5065) 52.559 16.032 16.032

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 13.515 558 558
5063 732200 Капиталне донације од међународних организација 39.044 15.474 15.474
5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ
5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ
5066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068) 275.414 301.682 81.722 219.960
5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 219.153 240.403 20.443 219.960
5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 56.261 61.279 61.279
5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 44.512 43.073 43.015 58
5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) 28.700 27.457 27.457
5071 741100 Камате 500 452 452
5072 741200 Дивиденде
5073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација
5074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
5075 741500 Закуп непроизведене имовине 28.200 27.005 27.005
5076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима
5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) 8.830 8.858 8.800 58

5078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
организација 4.480 4.493 4.493

5079 742200 Таксе и накнаде 3.350 3.290 3.290
5080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1.000 1.075 1.017 58
5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга

5082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до
5088) 4.922 4.897 4.897
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5083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела
5084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе
5085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4.900 4.866 4.866
5086 743400 Приходи од пенала
5087 743500 Приходи од одузете имовинске користи
5088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 22 31 31

5089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
(5090 + 5091)

5090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
5091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица
5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) 2.060 1.861 1.861
5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2.060 1.861 1.861

5094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 +
5097) 2.500 2.437 2.437

5095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)
5096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

5097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098) 2.500 2.437 2.437

5098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2.500 2.437 2.437

5099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ (5100) 556 556

5100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ (5101 + 5102) 556 556

5101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 556 556
5102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 2 2
5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 2 2
5105 791100 Приходи из буџета 2 2

5106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114
+ 5121 + 5124) 31.089 13.611 13.611

5107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 +
5112) 17.478

5108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109) 17.478
5109 811100 Примања од продаје непокретности 17.478
5110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)
5111 812100 Примања од продаје покретне имовине
5112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)
5113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
5114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)
5115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)
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5116 821100 Примања од продаје робних резерви
5117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)
5118 822100 Примања од продаје залиха производње
5119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)
5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
5121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)
5122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)
5123 831100 Примања од продаје драгоцености
5124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129) 13.611 13.611 13.611
5125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126) 13.611 13.611 13.611
5126 841100 Примања од продаје земљишта 13.611 13.611 13.611
5127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)
5128 842100 Примања од продаје подземних блага
5129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)
5130 843100 Примања од продаје шума и вода

5131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5132 + 5151)

5132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)
5133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)
5134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција
5135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти
5136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи
5137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи
5138 911500 Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи
5139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
5140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата
5141 911800 Примања од домаћих меница
5142 911900 Исправка унутрашњег дуга
5143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)

5144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном
финансијском тржишту

5145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава
5146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција
5147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака
5148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
5149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата
5150 912900 Исправка спољног дуга
5151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)
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5152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од
5153 до 5161)

5153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција
5154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти

5155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским
институцијама

5156 921400 Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама

5157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским
институцијама

5158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у
земљи

5159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

5160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима
у земљи

5161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

5162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од
5163 до 5170)

5163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција
5164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама
5165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама
5166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама
5167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама
5168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама
5169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала
5170 922800 Примања од продаје стране валуте
5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 664.062 637.493 82.278 539.125 16.032 58

5172 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5173 + 5341) 665.959 559.388 54.283 465.064 39.983 58

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +
5324) 416.224 384.134 12.364 370.602 1.110 58

5174 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 +
5192 + 5194) 111.074 110.601 487 110.114

5175 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) 90.544 90.518 90.518
5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 90.544 90.518 90.518

5177 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до
5180) 14.989 14.982 14.982

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10.351 10.348 10.348
5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 4.638 4.634 4.634
5180 412300 Допринос за незапосленост
5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 90 80 80
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5182 413100 Накнаде у натури 90 80 80
5183 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) 1.520 1.282 1.282
5184 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 270 44 44
5185 414200 Расходи за образовање деце запослених
5186 414300 Отпремнине и помоћи 860 848 848

5187 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом 390 390 390

5188 415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) 2.493 2.342 487 1.855
5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.493 2.342 487 1.855
5190 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) 1.438 1.397 1.397
5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.438 1.397 1.397
5192 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)
5193 417100 Посланички додатак
5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)
5195 418100 Судијски додатак

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 +
5231) 156.223 142.510 10.341 131.001 1.110 58

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 34.681 32.832 1.162 31.612 58
5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.375 1.208 50 1.158
5199 421200 Енергетске услуге 14.918 14.172 931 13.241
5200 421300 Комуналне услуге 14.450 14.084 73 14.011
5201 421400 Услуге комуникација 2.813 2.421 16 2.405
5202 421500 Трошкови осигурања 595 526 92 376 58
5203 421600 Закуп имовине и опреме 500 402 402
5204 421900 Остали трошкови 30 19 19
5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 1.028 812 391 421
5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 908 762 391 371
5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 70
5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50 50 50
5209 422400 Трошкови путовања ученика
5210 422900 Остали трошкови транспорта
5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 40.905 36.811 4.349 31.738 724
5212 423100 Административне услуге
5213 423200 Компјутерске услуге 3.015 2.514 57 2.457
5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 909 655 153 502
5215 423400 Услуге информисања 2.484 1.979 1.979
5216 423500 Стручне услуге 7.706 5.861 5.246 615
5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 768 751 751
5218 423700 Репрезентација 5.975 5.850 299 5.539 12
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5219 423900 Остале опште услуге 20.048 19.201 3.840 15.264 97
5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 16.329 12.063 328 11.735
5221 424100 Пољопривредне услуге
5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 969 949 287 662
5223 424300 Медицинске услуге 594 513 41 472
5224 424400 Услуге одржавања аутопутева
5225 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина
5226 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 4.350 1.845 1.845
5227 424900 Остале специјализоване услуге 10.416 8.756 8.756
5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) 49.130 46.836 46.836
5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 48.243 45.966 45.966
5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 887 870 870
5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 14.150 13.156 4.111 8.659 386
5232 426100 Административни материјал 1.498 1.369 62 1.294 13
5233 426200 Материјали за пољопривреду 2.000 2.000 2.000
5234 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.288 1.215 460 755
5235 426400 Материјали за саобраћај 2.542 2.179 2.179
5236 426500 Материјали за очување животне средине и науку
5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 60 58 58
5238 426700 Медицински и лабораторијски материјали
5239 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.659 2.583 800 1.783
5240 426900 Материјали за посебне намене 4.103 3.752 789 2.590 373

5241 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 +
5248 + 5250 + 5254)

5242 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)
5243 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката
5244 431200 Амортизација опреме
5245 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме
5246 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)
5247 432100 Амортизација култивисане опреме
5248 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)
5249 433100 Употреба драгоцености
5250 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)
5251 434100 Употреба земљишта
5252 434200 Употреба подземног блага
5253 434300 Употреба шума и вода
5254 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)
5255 435100 Амортизација нематеријалне имовине
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5256 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257
+ 5267 + 5274 + 5276) 780 780 780

5257 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) 780 780 780
5258 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности
5259 441200 Отплата камата осталим нивоима власти
5260 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама
5261 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 780 780 780
5262 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима
5263 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи
5264 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате
5265 441800 Отплата камата на домаће менице
5266 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима
5267 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)

5268 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном
финансијском тржишту

5269 442200 Отплата камата страним владама
5270 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама
5271 442400 Отплата камата страним пословним банкама
5272 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима
5273 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате
5274 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)
5275 443100 Отплата камата по гаранцијама
5276 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)
5277 444100 Негативне курсне разлике
5278 444200 Казне за кашњење
5279 444300 Остали пратећи трошкови задуживања
5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290) 25.482 22.277 22.277

5281 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283) 22.532 22.277 22.277

5282 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 14.540 14.338 14.338
5283 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7.992 7.939 7.939

5284 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
(5285 + 5286)

5285 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама
5286 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

5287 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288
+ 5289)

5288 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
5289 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама
5290 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292) 2.950

 

Ознака
ОП

 

Број
конта

 

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања

Износ остварених прихода и примања
Укупно

(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета
Из донација

и помоћи
Из осталих

извораРепублике Аутономне
покрајне

Општине /
града ОССО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Страна 40 од 45



5291 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 2.950
5292 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

5293 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 +
5306) 61.343 60.288 60.288

5294 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)
5295 461100 Текуће донације страним владама
5296 461200 Капиталне донације страним владама
5297 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)
5298 462100 Текуће дотације међународним организацијама
5299 462200 Капиталне дотације међународним организацијама
5300 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302) 46.224 45.334 45.334
5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 41.398 41.301 41.301
5302 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4.826 4.033 4.033

5303 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) 15.119 14.954 14.954

5304 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 13.419 13.257 13.257
5305 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1.700 1.697 1.697
5306 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)
5307 465100 Остале текуће дотације и трансфери
5308 465200 Остале капиталне дотације и трансфери
5309 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314) 30.420 17.633 1.536 16.097

5310 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)

5311 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

5312 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима
услуга

5313 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за
доприносе за осигурање

5314 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323) 30.420 17.633 1.536 16.097
5315 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
5316 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство
5317 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 12.509 12.303 12.303
5318 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености
5319 472500 Старосне и породичне пензије из буџета
5320 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
5321 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
5322 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 14.911 2.457 1.536 921
5323 472900 Остале накнаде из буџета 3.000 2.873 2.873
5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) 30.902 30.045 30.045

 

Ознака
ОП

 

Број
конта

 

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања

Износ остварених прихода и примања
Укупно

(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета
Из донација

и помоћи
Из осталих

извораРепублике Аутономне
покрајне

Општине /
града ОССО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Страна 41 од 45



5325 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327) 23.871 23.581 23.581
5326 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима
5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 23.871 23.581 23.581

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329
до 5331) 1.281 1.073 1.073

5329 482100 Остали порези 650 545 545
5330 482200 Обавезне таксе 624 528 528
5331 482300 Новчане казне, пенали и камате 7
5332 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) 840 691 691
5333 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 840 691 691

5334 484000
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА
(5335 + 5336)

1.210 1.206 1.206

5335 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 1.210 1.206 1.206
5336 484200 Накнада штете од дивљачи

5337 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) 3.700 3.494 3.494

5338 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3.700 3.494 3.494

5339 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)

5340 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног
инвестиционог плана

5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376
+ 5384) 249.735 175.254 41.919 94.462 38.873

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) 236.916 164.416 41.919 83.624 38.873
5343 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) 216.560 149.893 37.260 73.846 38.787
5344 511100 Куповина зграда и објеката 3.100 3.087 3.087
5345 511200 Изградња зграда и објеката 169.112 117.469 34.378 61.144 21.947
5346 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 25.698 22.589 2.882 2.892 16.815
5347 511400 Пројектно планирање 18.650 6.748 6.723 25
5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) 16.921 11.100 4.659 6.355 86
5349 512100 Опрема за саобраћај 6.975 3.473 3.473
5350 512200 Административна опрема 3.576 2.982 2.896 86
5351 512300 Опрема за пољопривреду
5352 512400 Опрема за заштиту животне средине 3.500 1.810 1.810
5353 512500 Медицинска и лабораторијска опрема
5354 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 1.640 1.631 1.186 445
5355 512700 Опрема за војску
5356 512800 Опрема за јавну безбедност 1.140 1.121 1.121
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5357 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 90 83 83
5358 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)
5359 513100 Остале некретнине и опрема
5360 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)
5361 514100 Култивисана имовина
5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) 3.435 3.423 3.423
5363 515100 Нематеријална имовина 3.435 3.423 3.423
5364 520000 ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)
5365 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)
5366 521100 Робне резерве
5367 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)
5368 522100 Залихе материјала
5369 522200 Залихе недовршене производње
5370 522300 Залихе готових производа
5371 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)
5372 523100 Залихе робе за даљу продају
5373 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)
5374 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)
5375 531100 Драгоцености
5376 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381) 12.819 10.838 10.838
5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 12.819 10.838 10.838
5378 541100 Земљиште 12.819 10.838 10.838
5379 542000 РУДНА БОГАТСТВА (5380)
5380 542100 Копови
5381 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)
5382 543100 Шуме
5383 543200 Воде

5384 550000
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)

5385 551000
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)

5386 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана

5387 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5388 + 5413) 31.754 31.753 31.753

5388 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411) 31.754 31.753 31.753
5389 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398) 31.754 31.753 31.753
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5390 611100 Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев
акција

5391 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти
5392 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама
5393 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 31.754 31.753 31.753
5394 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
5395 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи
5396 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате
5397 611800 Отплата домаћих меница
5398 611900 Исправка унутрашњег дуга
5399 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)

5400 612100 Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција,
емитоване на иностраном финансијском тржишту

5401 612200 Отплата главнице страним владама
5402 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама
5403 612400 Отплате главнице страним пословним банкама
5404 612500 Отплате главнице осталим страним кредиторима
5405 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате
5406 612900 Исправка спољног дуга
5407 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)
5408 613100 Отплата главнице по гаранцијама
5409 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)
5410 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг

5411 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА
(5412)

5412 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
5413 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)
5414 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)
5415 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
5416 621200 Кредити осталим нивоима власти
5417 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
5418 621400 Кредити домаћим пословним банкама
5419 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама
5420 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
5421 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи
5422 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
5423 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала
5424 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)
5425 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција
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5426 622200 Кредити страним владама
5427 622300 Кредити међународним организацијама
5428 622400 Кредити страним пословним банкама
5429 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама
5430 622600 Кредити страним невладиним организацијама
5431 622700 Набавка страних акција и осталог капитала
5432 622800 Куповина стране валуте

5433 623000
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)

5434 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 697.713 591.141 54.283 496.817 39.983 58

5436 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5001) 664.062 637.493 82.278 539.125 16.032 58

5437 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5172) 665.959 559.388 54.283 465.064 39.983 58

5438 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 78.105 27.995 74.061
5439 Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 1.897 23.951

5440 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5131)

5441 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5387) 31.754 31.753 31.753

5442 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0
5443 МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 31.754 31.753 31.753
5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 46.352 27.995 42.308
5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 33.651 23.951
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 
Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 1 Скупштина општине 

Корисник 1 Скупштина општине 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2101  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 9.886.760,00 9.886.760,00 9.801.757,00 99,14 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 9.886.760,00 9.886.760,00 9.801.757,00 99,14 

Укупно 9.886.760,00 9.886.760,00 9.801.757,00 99,14 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем 

Одговорно лице Горан Јосиповић, председник Скупштине општине 

Опис програма: Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

Програм је спровођен кроз редован рад и одржавање седница Скуштине општине као законодавног органа. Обезбеђен је континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад 

комисија које образује Скупштина општине. 
 

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине 

Одговорно лице Горан Јосиповић, председник Скупштине 

Опис програмске активности: Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-У 2021. години одржано је дванаест седница скупштине општине, од чега су одржане две свечане седница скупштине: на дан општине 03.06.2021. године и  на крају буџетске године. Обезбеђен континуитет рада скупштине општине и 

доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање локалне скуштине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број седница скупштине 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о одржаним седницама 

Образложење одступања од циљне вредности: - Одржане су две свечане седнице, на дан општине 03.06.2021. и на крају буџетске 
године 31.12.2021. године. 

број 2020 9,00 10,00 12,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 2 Председник општине 

Корисник 2 Председник општине 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2101  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 9.832.300,00 9.832.300,00 9.041.996,13 91,96 
 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 8.732.300,00 8.732.300,00 7.959.061,13 91,15 
 2101-4002 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 1.100.000,00 1.100.000,00 1.082.935,00 98,45 

Укупно 9.832.300,00 9.832.300,00 9.041.996,13 91,96 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем 
Одговорно лице Милан Јовановић,председник општине 

Опис програма: Функционисање извршне власти  у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
 

       
    

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа 

Одговорно лице Милан Јовановић председник општине 
Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Кроз наведену активност спровођене су активности из надлежности председника општине, у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. Такође, обезбеђена су и коришћена средства за активности наведених у члану 131. 
Закона о ванредним ситуацијама, тако што је ЈП "Љубовија" Љубовија као носилац искључивих права изводило је радове на чишћењу одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и сл. У оквиру програмске ативности финансирано 

је и  рашчишћавање завејаних општинских локалних (категорисаних и некатегорисаних) путева, односно ангажовање механизације за потребе уклањања снега у децембру 2021. године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне 

ситуације број 06-389-1/2021-01 од 13.12.2021. године.Урађен је План заштите и спасавања на територији општине Љубовија и финансирано одржавање софтвера за управљање ванредним ситуацијама. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број донетих аката 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: - Према интерној доставној књизи која се односи на председника општине, број 

аката у 2021. години је 396. Индикатор о броју аката у старту није добро постављен. У складу са истим документом, број аката у 

2019. години је био 360, а у 2020. години 363. 

Број 2020 150,00 150,00 396,00 

 
       

 

Пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија 

Одговорно лице Милан Јовановић Председник општине 
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Опис програмске активности: Обележавање дана општине Љубовија 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Дана 03.06.2021. године обележено је 150 година од оснивања општине Љубовија. Указом кнеза Милана Обрановића 03.06.1871. године Љубовија је проглашена за варошицу. Обележавање 150 година пропраћено је свечаним 
седницама општинских органа, представљањем књиге и монографије о 150 година постојања општине и пригодним културно забавним програмом. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување традиције општине Љубовија 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број посетилаца манифестације 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број гостију и посетилаца због обележавања 150 година од оснивања 

општине Љубовија 

Број 2020 / 100,00 250,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 3 Општинско веће 

Корисник 3 Општинско веће 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2101  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2.168.500,00 2.168.500,00 2.135.756,91 98,49 
 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 2.168.500,00 2.168.500,00 2.135.756,91 98,49 

Укупно 2.168.500,00 2.168.500,00 2.135.756,91 98,49 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем 
Одговорно лице Милан Јовановић, председник општине 

Опис програма: Функционисање извршне власти  у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
-- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
 

       
    

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа 
Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Обезбеђено континуирано функционисање Општинског већа  као извршног органа кроз редовно одржавање седница, усвајање нацрта аката општинске управе и утврђивање предлога аката за седнице скупштине општине. У току 2021. 
године одржано је укупно 29 седница Општинског већа, од чега 19 редовних седница и 10 телефонских седница. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број седница извршних органа 

Коментар: 

Извор верификације: Записник са седница Општинског већа 
Образложење одступања од циљне вредности: - Приликом одређивања циљане вредности индикатора нијсу узете у обзир 

телефонске седнице Већа, због чега је дошло до одступања. У току 2021. године одржано је укупно 29 седница Општинског већа, 

од чега 19 редовних седница и 10 телефонских седница. 

број 2020 17,00 20,00 29,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво 

Корисник 4 Општинско јавно правобранилаштво 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0602  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2.677.300,00 2.677.300,00 2.644.605,81 98,78 
 0004 ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.677.300,00 2.677.300,00 2.644.605,81 98,78 

Укупно 2.677.300,00 2.677.300,00 2.644.605,81 98,78 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе 
Одговорно лице Радмила Тријић, општински правобранилац 

Опис програма: Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског плавобраниоца и 

набавку стручне литературе. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - Није повећан број радника у односу на базну вредност из 2020. године. 

број 2020 60/132 61/132 60/132 

 
       

    

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

Одговорно лице Радмила Тријић, општински правобранилац 
Опис програмске активности: Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса  општине 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског плавобраниоца и 
набавку стручне литературе. Укупан број предмета у 2021. години који се односи на правобранилаштво општине Љубовија износи 228, од чега је број решених предмета 194, док је нерешених 34. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
број 2020 211/260 230/260 194/228 
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Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због примене мера заштите од ковида 19, као и због 

штрајка адвоката у једном периоду године, што је многе рокове пролонгирало. 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0101  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 12.654.000,00 12.654.000,00 12.452.250,55 98,41 
 0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 12.654.000,00 12.654.000,00 12.452.250,55 98,41 

Укупно 12.654.000,00 12.654.000,00 12.452.250,55 98,41 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Сектор: Пољопривреда и рурални развој 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програма: Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у 

физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 11.500.000 динара, а утрошено је 10.452.313,05 динара.  У току 2021. године спроведен је конкурс за доделу средстава 

пољопривредним произвођачима,а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршена је и набавка појединачних 
програма калцизације земљишта код пољопривредних произвођача, као и карта плодности пољопривредног земљишта на територији општине Љубовија. Министарство заштите животне средине доделило је општини Љубовија 

средства за набавку кречног материјала у износу од 2.000.000,00 динара, и исти је након спроведног поступка јавне набавке, набављен и расподељен пољопривредним произвођачима.  

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике 

руралног развоја 
Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима стручне службе, број активних регистрованих пољопривредних 

газдинстава у 2021. години износи 2273, што је повећање у односу на 2020. годину, када је тај број износио 2140. Укупан број 

пољопривредних газдинстава према звачничним статистичним подацима је 3240. 

% 2020 66 66 70 

 
       

    

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју 

Одговорно лице Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду 
Опис програмске активности: Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у 

пољопривреди 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у 

физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 11.500.000 динара, а утрошено је 10.452.313,05 динара.  У току 2021. године спроведен је конкурс за доделу средстава 

пољопривредним произвођачима,а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршена је и набавка појединачних 
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програма калцизације земљишта код пољопривредних произвођача, као и карта плодности пољопривредног земљишта на територији општине Љубовија. Министарство заштите животне средине доделило је општини Љубовија 

средства за набавку кречног материјала у износу од 2.000.000,00 динара, и исти је након спроведног поступка јавне набавке, набављен и расподељен пољопривредним произвођачима. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан 

број активних пољопривредних газдинстава 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике 

руралног развоја 
Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и 

добили подстицаје, у односу на циљану вредност. 

однос 2020 178/2140 180/2140 194/2273 

Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број 

мушкараца 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду 
Образложење одступања од циљне вредности:  - Мањи број жена пољопривредних произвођача који су испунили услове 

конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Свакако је повећање у односу на 2019. годину, када је број жена 

носилаца газдинстава који су добили подстицаје био 15. 

Број 2020 40ж/138м 40ж/140м 35ж/159м 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0401  ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6.336.500,00 6.336.500,00 3.942.625,45 62,22 
 0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6.000.000,00 6.000.000,00 3.756.289,45 62,60 
 0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 336.500,00 336.500,00 186.336,00 55,37 

Укупно 6.336.500,00 6.336.500,00 3.942.625,45 62,22 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Сектор: Заштита животне средине 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програма: Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; набавку 

пројектне документације и материјала 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за реализацију Програма заштите животне средине  на основу ког су употребљена за набавку контејнера, одвожење и складиштење 

отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета, а користе се након добијања 
сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За  Програм 6 планирано је 6.336.500,00 динара, а утрошено је 3.942.625,45 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним 

програмом за финансирање активности наведених у програму. У оквиру програма утрошена су средства за набавку ПВЦ и канализационих цеви у склопу уређења корита реке Љубовиђе, у износу од 186.336,00 динара. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија и Одсек за инпекцијске послове Општинске управе 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 70 70 70 

 
       

    

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине 

Одговорно лице Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине 
Опис програмске активности: ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру ове програмске активности планирана су средства за набавку контејнера, одвожење и складиштење отпада на депонију у Лозницу и одржавање хранилишта белоглавог супа. 
Средства за ове активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. 

За наведену програмску активност планирано је 6.000.000,00 динара, а утрошено је 3.756.289,45 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова 

као и мера заштите 
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Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом 

Коментар: 

Извор верификације: Одлука о усвајању планова 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 1,00 1,00 1,00 

 
       

 

Програмска активност 0004 Управљање отпадним водама 

Одговорно лице Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине 
Опис програмске активности: ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу 

канализационе мреже. 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У оквиру ове програмске активности планирана је набавка пројектне документације – пројекат изградње канализациног колетора у насељу Читлук и набавка ПВЦ и канализационих цеви у склопу уређења корита реке Љубовиђе. 

Средства у износу од 186.336,00 динара су утрошена за набавку цеви, док наведена пројектна документација није набављена у току 2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 27 27 27 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0501  ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 18.951.255,00 18.951.255,00 0,00 0,00 
 0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 

 0501-7001 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  НА ЗГРАДИ ОШПЕТАР ВРАГОЛИЋ У 
УЗОВНИЦИ 

16.001.255,00 16.001.255,00 0,00 0,00 

Укупно 18.951.255,00 18.951.255,00 0,00 0,00 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Сектор: Енергетика 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- Наведени програм обухвата реконструкцију објеката кроз побољшање енергетске ефикасности. Исти се спроводи кроз једну програмску активност и један  пројекат, а све у циљу мањег утрошка енергената и остваривања уштеда у 

том погледу. У овиру овог програма Министарство рударства и енергетике обезбедило је 2.950.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 400-
184/2021-01 од 25.06.2021. године, док је учешће наведеног министарства у пројекту унапређења енергетске ефиксности објекта ОШ у Узовници 15.001.255,00 динара.  

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0002 Смањење расхода за енергију 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима 

Коментар: 

Извор верификације: Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе 

Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због повећања цена енергената, али и повећања обухвата 
јавне расвете на територији општине Љубовија. Такође,приликом формирања индикатора узет је у обзир план расхода, а код 

остварене вредности извршење расхода за енергију (укупни расходи за енергију директних и индиректних корисника/укупни 

извршени расходи буџета). 

% 2020 1,85 1,95 2,39 

 
       

    

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефиксаности 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су средства у износу од 2.950.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике. Анексом Уговора наведени пројекат је пролонгиран за 2022. годину, док у 2021. години није било 
извршења расхода по овом основу. Заинтересовани грађани су на основу јавног позива и конкурса, подносили пријаве на исти, наког чега је од стране формиране комисије извршено рангирање пријављених лица у складу са донетим 

правилником, с тим да је реализација самих радова започета крајем 2021. године. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0002 Фунционисање система енергетског менаџмента 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности 

Коментар: 

Извор верификације: Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 1,00 1,00 1,00 

 
       

 

Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШ  Петар Враголић у Узовници 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Програмом 17 предвиђена је реализација Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници, за коју су обезбеђена средстава од стране Министарства рударства и енергетике у 

износу од 15.001.255 динара што чини 70% вредности пројекта, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе, као и обавеза обезбеђења средстава за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду.У 
2021. години спроведен је поступак јавне набавке, док је реализација пројекта и самих радова настављена у 2022. години. У претходној години није било извршења расхода и издатака по овом основу. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број адаптираних објеката 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није завршен у 2021. години, већ је пролонгиран за 2022. годину. 

Број 2020 / 1,00 0 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0602  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 137.366.844,00 137.366.844,00 128.433.643,87 93,50 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 103.744.544,00 103.744.544,00 95.049.734,39 91,62 
 0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА 32.533.648,00 32.533.648,00 32.532.921,60 100,00 
 0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 171.672,00 171.672,00 0,00 0,00 
 0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0602-4001 УКЉУЧИВАЊЕ ЖЕНА У ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА НА ЛОКАЛУ 360.000,00 360.000,00 302.779,16 84,11 
 0602-7001 МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 556.980,00 556.980,00 548.208,72 98,43 

Укупно 137.366.844,00 137.366.844,00 128.433.643,87 93,50 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни 
трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- Програм  спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и 
рационалну расподелу трошкова.У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом 

прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно 

функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве. 
 

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених 

Коментар: 
Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године 

Образложење одступања од циљне вредности: - Није повећан број радника у односу на базну вредност из 2020. године. 

број 2020 60/132 61/132 60/132 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програмске активности: Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних 
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надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведену програмску активност обезбеђено је 

редовно функционисање Општинске управе, регулисана су права и обавезе запослених, стални трошкови, услуге по уговору (укључујући и лица ангажована уговором о привременим и повременим пословима), вршене су набавке 

материјала и текуће одржавање и поправке објеката општине, набавке средства и опреме за рад запослених, исплате новчаних казни и пенала по решењима судова, као и накнада штете начињене трећим лицима од стране државних 
органа (превасходно штета начињена од уједа паса и мачака луталица). Такође, спровођење су и набавке пројектне документације, која је у складу са усвојеном одлуком о буџету и финансијским планом Општинске управе набављана у 

оквиру ове програмске активности. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање управе 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка 

Коментар: 
Извор верификације: Систематизација радних места 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 100,00 100,00 100,00 

 
       

 

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Отплата дугорочног кредита за финансирање капитаних инвестиционих расхода 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода наведених у Одлуци о дугорочном задуживању. На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог 

између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 
79.500.000,00 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који 

је саставни део уговора. Крајем 2020. године превремено је враћен део кредита, док је крајем 2021. године превремено у потпуности враћен кредит. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних 

инвестиционих расхода 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% 

Коментар: 

Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода 

Образложење одступања од циљне вредности: - Крајем 2021. године извршена је превремена отплата дела дугорочног кредита. 
Кредит је у потпуности отплаћен. 

% 2020 8,02 5,06 5,10 

 
       

 

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа 

Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су 

таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве. 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене 

коришћених средстава из резерве. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
 

       
 

Програмска активност 0010 Стална буџетска резерва 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа 
Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су 

таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве. 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене 
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коришћених средстава из резерве. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

 
       

 

Пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Унапређење родне равноправности у локалној заједници кроз повећано учешће жена у доношењу одлука на локалу 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за укључивање жена у доношење одлука на локалу број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године. Саставни део 

Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 3.280,00 америчких долара, док учешће општине износи 320,00 

америчких долара. У циљу повећаног учешћа жена у доношењу одлука на локалу, у 10 месних заједница организоване су радионице на којим су окупљеним грађанима и грађанкама кроз презентације и активно учешће  представљени 
механизми и мере за унапређење родне равноправности на локалу. Навденим радионицама присуствовало је укупно 102 учесника, од чега 91 жена и 11 мушкараца. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење родне равноправности у локалној заједници 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број учесника присутних на састанцима у месним заједницама 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 
Образложење одступања од циљне вредности: -Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, мањи је број 

учесника/ца у презентацијама и предавањима организованим по месним заједницама у односу на план. 

Број 2020 / 220,00  91ж/11м 

 
       

 

Пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Организација манифестације Михољски сусрети села на територији општине Љубовија, а на основу закљученог Уговора са Министарством за бригу о селу. 
 

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу Уговор број 400-262/21-01 од 28.09.2021. године, којим се министарство обавезује да за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“ обезбеди 

средства у износу од 496.980,00 динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине. Истовремено, општина је за исте намене обезбедила сопствено учешће у износу од 100.000,00 динара. На основу Решења 
Министарства број 276-401-00-747/1/2021-01 од 27.09.2021. године, средства Министарства су намењена за покриће трошкова превоза учесника манифестације и хонораре комисија и судија у износу од 207.700,00 динара, као и за 

израду пехара и медаља и  набавку промотивног материјала у износу од 289.280,00 динара. Наведени пројекат обухватао је надметање ученика у спортским диспиплинама у селу Узовница, као и сабор воденичара у селу Грачаница, а у 

циљу унапређења друштвеног живота у руралним подручјима. Такмичење је организовано у 7 спортских дисциплина. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење друштвеног живота у руралним подручјима 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број дисциплина у спортским такмичењима 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 7,00 7,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0701  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
111.670.015,00 111.670.015,00 102.400.626,57 91,70 

 0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 62.260.800,00 62.260.800,00 56.168.268,18 90,21 
 0004 ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 
 0005 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 13.262.215,00 13.262.215,00 11.641.623,08 87,78 
 0701-5027 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У АЗБУКОВАЧКОЈ УЛИЦИ 10.500.000,00 10.500.000,00 10.304.242,08 98,14 

 0701-5028 
ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА И ПРЕТВАРАЊЕ 

ЈЕДНОСМЕРНОГ У ДВОСМЕРНИ САОБРАЋАЈ 
4.450.000,00 4.450.000,00 4.099.993,45 92,13 

 0701-5029 
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЉУБОВИЈА: 1. РАЗБОЈИШТЕ-ГРЕБЕН; 2. РАИНОВАЧА - ДОЊА ОРОВИЦА (ДЕОНИЦА 

ШКОЛА-ЂУРИМ); 3. ЈЕВРЕМОВИЋА ПОТОК - ПОДНЕМИЋ 

11.247.000,00 11.247.000,00 10.850.312,17 96,47 

 0701-5030 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА: 1. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ У НАСЕЉУ РОГОТА; 2. 
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ У НАСЕЉУ ВРХПОЉЕ (МИТРОВИЋИ) 

5.950.000,00 5.950.000,00 5.336.187,61 89,68 

Укупно 111.670.015,00 111.670.015,00 102.400.626,57 91,70 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Реализација активности на унапређењу развијности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају 
 

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- У оквиру наведеног програма планирана су средства  у износу од 111.670.015 динара, а утрошено је 102.400.626,57 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности сабраћаја по усвојеном 

програму ( набавку пројектно - техничке документације у области безбедности саобраћаја, постављање видео надзора, набавка дечијих седишта, набавку опреме за ПС Љубовија). ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом 
праву је обављало послове одржавања локалних  и некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима опредељеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне 

документације за саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве опредељена је капитална субвенција за набавку  пројектно-техничке документације која се односи на 

изградњу нових пословних објеката ЈП „Љубовија“, у складу са Посебним програмом за коришћење субвенција за 2021. годину. Реализовани су пројекти на реконструкцији и изградњи путева и улица, према пројектима у оквиру 
програма 7. Програм је спроведен кроз 3 програмске активности и 4 пројекта. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним инфомарацијама Одсека за инспекцијеске послове, само 
до насеља Оровичка Планина не постоји асфалтни пут. Сваке године се асфалтира одређени број путних праваца, у складу са 

број 2020 10 10 1 
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планираним средствима у буџету и до свих насеља постоји у целини или бар делимично урађен асфалт. Циљана  вредност 

индикатора није у старту добро постављена, што је већ исправљено у буџету за 2022. годину. 

 
       

    

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 
Опис програмске активности: ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, 

крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У оквиру наведеног програма планирана су средства  у износу од 62.260.800 динара, а утрошено је 56.168.268,18 динара. ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних  и 

некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима опредељеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне документације за саобраћајнице, као и за крпљење 

ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве опредељена је капитална субвенција за набавку  пројектно-техничке документације која се односи на изградњу нових пословних објеката ЈП 
„Љубовија“, у складу са Посебним програмом за коришћење субвенција за 2021. годину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног 

покривача 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај ЈП Љубовија Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним подацима и извештајем ЈП „Љубовија“ Љубовија у чијој 

надлежности је одржавање и поправка локалних и некатегорисаних путева. 

број 2020 50,00 55,00 55,20 

 
       

  

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- На основу уговора закљученим са СП "Ластра", Општина Љубовија је субвенционисала јавни градски и приградски саобраћај. Средства су у току године утрошена у укупном износу. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат покривености грађана услугом  јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји 

организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 85,00 85,00 85,00 

 
       

 

Програмска активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности 

саобраћаја 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру наведене  програмске активности планирана су средства  у износу од 13.262.215,00 динара, а утрошено је 11.641.623,08 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности сабраћаја по 
усвојеном програму (набавку пројектно - техничке документације у области безбедности саобраћаја, постављање видео надзора, набавка дечијих седишта, набавку опреме за ПС Љубовија), као и за финансирање пројекта 

успостављања система техничке заштите за објекте (видео надзор) чија је реализација планирана у 3 године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 



 
2022   Страна 18 од 58 
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Циљ: 001 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора 

Коментар: У складу са добијеним подацима ЈП „Љубовија“ Љубовија, модификоване су вредности индикатора, како базног, тако 
и циљаног. Наведена исправка је унета и у буџет за 2022. годину. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и 

семафора у 2021. години је 54, док су у 2021. години  44 саобраћајна знака постављена или поправљена. 

Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора и ЈП „Љубовија“ Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: -  

Број 2020 54,00 44,00 44,00 

 
       

  

Пројекат 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 

Опис програмске активности: Унапређење безбедности саобраћаја повећањем броја паркинг места 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- У 2021 години изведени су радови на изградњи новог паркинга у Азбуковачкој улици у Љубовији, чиме је повећан број паркинг места у градском подручју.  Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у 

месецу децембру  2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број нових паркинг места 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 1,00 1,00 

 
       

 

Пројекат 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Побољшање путне инфраструктуре 
 

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Одлуком Министарства привреде о распореду коришћења средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину број 401-00-970/2021-11 од 02.03.2021. године општини Љубовија одобрена су средства за 

реализацију наведеног пројекта у износу од 18.792.766,00 динара, док је обавеза локалне самоуправе обезбеђење средстава за ПДВ, стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. У складу са наведеном одлуком, 

поступак јавне набавке спровело је Министарство привреде и вршило плаћања изабраном извођачу радова. Из напред наведеног разлога у буџету општине Љубовија планирана су средства у виду учешћа општине у реализацији 

предметног пројекта (за трошкове ПДВ-а, стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду).Пројекат је завршен у периоду новембар-децембар 2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0002 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број километара изграђених тротоара 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 1,00 1,00 

 
       

 

Пројекат 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Побољшање путне инфраструктуре 
 

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2021. години је финансирана реконструкција локалних путева  у дужини 1,5 км. У питању су три  путна правца,сваки реконтруисан по 0,5 км. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу 

децембру  2021. године. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0003 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број километара реконструисаног пута 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 1,5 1,5 

 
       

 

Пројекат 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубвовија 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Побољшање путне инфраструктуре 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2021. години је финансирана реконструкција некатегорисаних  путева  у дужини 0,7 км. У питању су два  путна правца. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру  2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0004 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број километара реконструисаног пута 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 0,70 0,70 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0901  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 76.102.949,00 76.102.949,00 27.274.282,96 35,84 
 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 6.400.000,00 6.400.000,00 4.053.196,35 63,33 
 0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 900.000,00 900.000,00 857.416,96 95,27 
 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА 740.000,00 740.000,00 732.223,00 98,95 
 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 11.145.000,00 11.145.000,00 11.060.000,00 99,24 
 0901-4001 ПОМОЋ У КУЋИ 2.036.077,00 2.036.077,00 2.000.000,00 98,23 

 0901-5001 
ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И ИНКЛУЗИЈЕ РАЊИВИХ ГРУПА БОЉИ 

ЖИВОТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ЉУБОВИЈЕ 
54.881.872,00 54.881.872,00 8.571.446,65 15,62 

Укупно 76.102.949,00 76.102.949,00 27.274.282,96 35,84 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Сектор: Социјална заштита 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програма: Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све 
категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући, успостављање услуге лични пратилац детета, суфинанисрање удружења из области социјалне заштите, као и извођење раова 

на изградњи објеката за становање за социјалне категорије. Програм предвиђа спровођење четири програмске активности и два пројекта. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у 

односу на број становника 

Коментар: 
Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису 

Образложење одступања од циљне вредности: -- Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 

немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . 

% 2020 4,2 3,6 4,22 

 
       

Циљ   2: 0004 Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Удео жена корисница социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи 

Коментар: 

Извор верификације: Подаци Центра за социјални рад 

Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2021. години је 

% 2020 64 65 55 
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1149, од чега су мушкарци 517, а жене 632. Удео жена је мањи од постављене циљане вредности. 

 
       

    

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Пружање помоћи социјално угроженом становништву  у виду једнократних помоћи 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, а по решењима Центра за социјални рад Љубовија.На бази 

достављених решења вршен је пренос средстава Центру, који врши исплату новчане помоћи подносиоцима захтева. Спровођење ове програмске активности односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад 
из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, пројектна документација, израда громобранске 

инсталације. Такође, вршена је и исплата новчане помоци за децу по решењима интерресорне комисије за укупно 9 корисника. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 

Коментар: 

Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 
немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . 

% 2020 2,31 1,80 2,40 

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу 

на укупан број грађана 

Коментар: 
Извор верификације: Решења интерресорне комисије о исплати новчане помоћи 

Образложење одступања од циљне вредности: - У току 2021. године исплаћивана је новчана помоћ једном детету мање у односу 

на 2020. годину, у складу са решењима интерресорне комисије. 

Број 2020 10/14469 10/14469 9/14469 

 
       

  

 

Програмска активност 0003 Дневне услуге у заједници 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса. Финансирање услуге лични пратилац детета 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса, донете Одлуке о финансирању и закључених Уговора. У 

2021. години средства су додељена 6 удружења: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године 

Љубовија,  Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац и Удружењу жена „Вила“ Љубовија. Такође, програмском активношћу је обухваћена и услуга лични пратилац детета, која 
је успоставњена у другој половини године и чија се реализација наставља и у 2022. години. Услуга је пружана за 4 детета са посебним потребама. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине 

Коментар: 

Извор верификације: Закључени уговори о финансирању 
Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број прихваћених пројеката на конкурсу, број удружења већи за један од 

очекиваног. 

број 2020 5,00 5,00 6,00 

 
       

 

Програмска активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

Одговорно лице Љубица Илић, секретар ЦК 

Опис програмске активности: Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то:покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима 



 
2022   Страна 22 од 58 

 

 

 
2022   Страна 22 од 58 

 

 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Активности Црвеног крста су спровођене по годишњем програму , организоване су акције прикупљања и расподеле хуманитарне помоћи као и акције добровољног давања крви. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста  Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 300,00 300,00 300,00 

 
       

 

Програмска активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на новчано давање породиљама  по закључку 
Председника општине. Одлуком о финансијској помоћи породиљима општина Љубовија исплаћује месечну помоћ породиљама са територије општине Љубовија. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0002 Унапређење популационе политике 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, 

подршка породиљама, накнада за новорођену децу) 

Коментар: 
Извор верификације: Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 1,00 1,00 1,00 

 
       

 

Пројекат 0901-4001 Помоћ у кући 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима 
 

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Спровођење наведеног пројекта предвиђа ангажовање герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима. Општина Љубовија сваке буџетске године планира средства за реализацију 

пројекта Помоћ у кући за стара и угрожена лица. У 2021. години је расписана  набавка за реализацију овог пројекта , изабран је пружалац услуга  са лиценцом и наведени пројекат је реализован у току 2021. године. Број корисника 
услуге према извештају пружаоца услуге у текућој години је 60 (од тога 34 жене и 26 мушкараца). 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 003 Помоћ старим и угроженим лицима 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број корисника услуге (разложено по полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - У односу на 2020. годину број корисника је мањи за 1. Иако се очекивао већи 

нешто број корисника у 2021. години, он је остао на нивоу 2020. године. Родна структура корисника се мењала у складу са 

реалним потребама корисника услуге. 

Број 2020 43ж/16м 45ж/20м 34ж/26м 

 
       

 

Пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група 



 
2022   Страна 23 од 58 

 

 

 
2022   Страна 23 од 58 

 

 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за бољи живот за све грађане Љубовије број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године. Саставни део Уговора је 

Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 519.087,09 америчких долара, док учешће општине износи 92.322,91 
америчких долара. Релизација пројекта је планирана у две године 2021-2022. Пројектном је првенствено обухваћена изградња нових и рекострукција постојећих кућа за становање за социјалне категорије у насељу Узовница, као и низ 

набавки опреме, услуга и добара којима ће се унапредити живот наведених лица. Након спроведеног поступка јавне набавке, избран је извођач радова и са истима се кренуло крајем 2021. године, тако да  су радови настављени у 2022. 

години.  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број породица усељених у објекте социјалног становања 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: -Окончање радова и могућност усељења у објекте се очекује у 2022. години. 

Број 2020 / 14,00 0,00 

 
       

  



 
2022   Страна 24 од 58 

 

 

 
2022   Страна 24 од 58 

 

 

Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1101  ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 30.487.731,00 30.487.731,00 21.814.559,99 71,55 
 0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 5.204.700,00 5.204.700,00 1.392.000,00 26,75 
 0003 УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ 17.468.750,00 17.468.750,00 12.894.334,82 73,81 
 0005 ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

 1101-4001 
ДОБРА УПРАВА - ПОДРШКА МОДЕЛИМА УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У 
ОДЛУЧИВАЊЕ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ КРОЗ ПОРЕЗЕ НА 

ИМОВИНУ 

1.198.281,00 1.198.281,00 1.181.046,45 98,56 

 1101-5002 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ 5.400.000,00 5.400.000,00 5.236.148,64 96,97 
 1101-5003 УРЕЂЕЊЕ ПАРКА ИСПРЕД ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 1.166.000,00 1.166.000,00 1.111.030,08 95,29 

Укупно 30.487.731,00 30.487.731,00 21.814.559,99 71,55 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић ,начелник ОУ 

Опис програма: Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања 

стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање. 
 

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У оквиру наведеног програма планирано је обезбеживање средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећања покривености територије планском и урбанистичком документацијом. Такође, 

обезбеђивање услова за очување стамбеног фонда спровођењем активности на инвестиционом одржавању зграда. Програм је спровођен кроз три програмске активности, у оквиру којих су предвиђена и коришћена средства за набавку 
урбанистичких пројеката, ПДР-а, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину, за набавку геодетских и сличних услуга, накнаду штете од стране државних органа приликом реализације инфраструктурних или других 

пројеката општине. У оквиру програма, поред програмских активности су планирана и два пројекта, која се односи на уређење два парка – у Карађорђевој улици и испред зграде општине Љубовија. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Просторни развој у складу са плановима 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом 

Коментар: Урбанистичком планском документацијом је покривено око 772ха, док је површина целе општине 356км2 

Извор верификације: Извештај служе за урбанизам 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 2,17 2,17 2,17 

 
       

    

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације 

 
  



 
2022   Страна 25 од 58 

 

 

 
2022   Страна 25 од 58 

 

 

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- За наведену пројектну активност планирана су средства у износу од 5.204.700,00 динара, при чему је утрошено 1.392.000,00 динара. Извршена је набавка, односно спроведни поступци јавних набавки за планско-урбанистичку 

документацију, али због дугог рока израде, највећи део документије ће бити завршен у 2022. години, па су у складу са тим преузете обавезе из претходне године и то пре свега за следеће: ПДР за насељено место Црнча, ПГР за градско 
грађевинско подручје, ПДР за изградњу канализационе мреже и ППОВ у 6 насеља, ПДР некатегорисаног пута Николићи – Бановићи – Алин Грм итд. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда 

Коментар: 

Извор верификације: Одлука о усвајању планова 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 1/1 1/1 1/1 

Назив: Усвојен просторни план општине 

Коментар: 

Извор верификације: Одлука о усвајању планова 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

да/не 2020 да да да 

  
       

 

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта. 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- За наведену програмску активност планирана су средства од 17.468.750,00 динара, док је утрошено 12.894.334,82 динара. Спровођење ове програмске активности вршено је кроз набавку ОПГ образаца, пројектних задатака, 

геодетских услуга и откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Стављање у функцију грађевинског земљишта 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај комуналног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 2,00 2,00 2,00 

  
       

 

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Наведена програмска акивност односи се на суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда. Средства за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда нису 

коришћена. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување и унапређење стамбеног фонда 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграде 

Коментар: 
Извор верификације: Уговор о бесповратном финансирању 

Образложење одступања од циљне вредности: - Није било иницијативе за  закључење уговора,па средства нису ни трошена за 

наведене сврхе. 

број 2020 0,00 1,00 0,00 

  
       

 

Пројекат 1101-4001 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
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2022   Страна 26 од 58 

 

 

Опис програмске активности: Наведеним пројектом превиђено је финансирање пројектних идеја неформалних група грађана које се тичу уређења јавних површина  и објеката у својој микро заједници. 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“ реализује се  у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. Наведена 
средства би се користила након спроведеног конкурса и избора пројектних идеја удружења и група грађана, које се тичу уређења јавних површина микро заједница у њиховом окружењу, као што је замена урбаног мобилијара по 

парковима испред зграда, озелењавање јавних површина, изградња настрешница (за које није потребно издавати грађевинску дозволу, а уз сагласност општине) и слично. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом 

међународне организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Извршен је избор 3 пројектне идеје, које се односе на уређење паркова у Азбуковачкој и Дринској улици, као и на адаптацију и сређивање Дома културе у Узовници. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење квалитета живота кроз уређење јавних површина у микро заједницама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број реализованих идеја кроз наведени пројекат 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 3,00 3,00 3,00 

  
       

 

Пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 
Опис програмске активности:  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2021. години изведени су радови на реконструкцији парка у Карађорђевој улици у Љубовији.  Након спроведене јавне набавке, изабран је извођач радова, и исти  су изведени тако да је пројекат је окочан у месецу децембру  2021. 
године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување и уређење јавних зелених површина 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број уређених паркова 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 1,00 1,00 

  
       

 

Пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности:  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2021 години изведени су радови на уређењу парка испред зграде општине Љубовија.  Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру  2021. године. У 20 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување и уређење јавних зелених површина 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број уређених паркова 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 / 1,00 1,00 

  
       

21 години изведени су радови на реконструкцији парка у Карађорђевој улици у Љубовији.  Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру  2021. године.  
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 61.604.324,00 61.604.324,00 59.772.154,80 97,03 
 0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ 11.939.000,00 11.939.000,00 11.716.694,73 98,14 
 0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 2.050.000,00 2.050.000,00 2.022.787,79 98,67 
 0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 13.027.000,00 13.027.000,00 12.706.930,68 97,54 
 0004 ЗООХИГИЈЕНА 200.000,00 200.000,00 123.948,00 61,97 
 0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 11.178.000,00 11.178.000,00 10.100.669,92 90,36 

 1102-7001 
ПОДИЗАЊЕ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА КРОЗ УВОЂЕЊЕ 

СМАРТ ЛЕД СИСТЕМА РАСВЕТЕ, УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ И ПАРКИНГ МЕСТИМА 
17.147.648,00 17.147.648,00 17.038.456,08 99,36 

 1102-7002 
РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ОСВЕТЉЕЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
6.062.676,00 6.062.676,00 6.062.667,60 100,00 

Укупно 61.604.324,00 61.604.324,00 59.772.154,80 97,03 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота  кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање 

активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана. 
 

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- У складу са Законом о комуналним делатностима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање система јавне расвете и унапређење постојећег увођењем паметне ЛЕД расвете, за чишћење улица и одржавање 

зелених површина у складу са Одлуком о искључивим правима и закљученим уговорима са ЈКП „Стандард“ и ЈП „Љубовија“ Љубовија, као и за зоохигијену (суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу). Програм садржи пет 

сталних програмских активности и два пројекта. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) 

Коментар: 

Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода 

Образложење одступања од циљне вредности: -До повећања трошкова електричне енергије је дошло, јер је повећан обухват 
места јавне расвете, као и због промена на енергетском тржишту. 

број 2020 9.900.000,00  9.000.000,00 11.235.000,00 

 
       

Циљ   2: 0004 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај комуналног инспектора 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 12/27 12/27 12/27 
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Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и 
набавке бројила 

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- За наведену програмску активност планирано је 11.939.000,00 динара, а утрошено 11.716.694,73 динара. Средстава су као и у претходним годинама планирана и коришћена за редовно функционисање уличне расвете и то за: 1. 
набавку електричне енергије, 2. материјал за јавну расвету и 3. услуге одржавања јавне расвете.  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Ефикасно и рационално спровођење  јавног осветљења и минималан негативан утицај на 

животну средину 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај комуналног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: -Савремене светиљке су замењене у оквиру два пројекта која су реализована у 
периоду 2020-2021. Збир базне и циљане вредности даје укупан број савремених постављених светиљки у 2021. години. 

број 2020 417,00 270,00 687,00 

  
       

 

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 
Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове 

који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа. 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- За наведену програмску активност планирана су 2.050.000,00 динара, а утрошено је  2.022.787,79 динара. Активности на одржавању зелених јавних површина врши ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу 

са својим Програмом рада и пословања за 2021. годину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило 

Коментар:  

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

м2 2020 89.615,00 89.615,00 89.615,00 

  
       

 

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби 
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- За наведену програмску активност планирана су 13.027.000,00 динара, а утрошено је 12.706.930,68 динара. Активности на одржавању чистоће на јавним површинама врши ЈКП "Стандард" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а 

у складу са својим Програмом рада и пословања за 2021. годину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних 

површина 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се 

чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: -Чишћена је једна улица више у односу на претходни период. 

однос 2020 26/49 26/49 27/49 
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Програмска активност 0004 Зоохигијена 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 

Опис програмске активности: Суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу, на основу закљученог споразума 
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Средства су опредељена за потребе суфинанисирања трошкова азила за псе у Крупњу, на основу закљученог споразума. Од укупно планираних средстава од 200.000,00 динара, утрошено је 123.948,00 динара. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број ухваћенних и збринутих паса и мачака луталица 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број ухваћенних и збринутих паса и мачака луталица је остао на нивоу 2020. 
године. 

број 2020 20,00 30,00 20,00 

  
       

 

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: повецање покривености територије општине водоснабдевањем 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру наведене активности планирана је субвенције ЈКП „Стандард“ у складу са усвојеним Посебним програмом за коришћење субвенција у 2021. години. Средства су утрошена за процену вредности имовине ЈКП „Стандард“ 
(водоводни и канализациони објекти) ради преноса у власништво општине Љубовија, за измену и допуну канализационе студије за општину Љубовија, постављање видео надзора на изворишту Грабовица, набавка материјала за 

водовод и канализацију, пројектну документацију, као и за изградњу секундарне мреже за водовод и канализацију на територији општине по потреби и на захтев будућих корисника услуга. За наведене сврхе утрошено је 10.100.669,92 

динара. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број кварова по км водоводне мреже 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 0,00 1,00 1,00 

  
       

 

Пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима којим се имплементирају нове технологије и апликације у 

оквиру концепта паметних и безбедних градова. 

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- Општина Љубовија и Кабинет Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој закључили су Уговор број 400-232/20-01 од 27.07.2020. године (заводни број Министарства 401-01-00078/2020-01/3 од 27.07.2020. 

године) којим  се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези са коришћењем бесповратних средстава за реализацију Пројекта под називом „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз 

увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима“, којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта „паметних и безбедних градова“ у области „Заштита животне средине“.Због 
првобитно неуспешног поступка јавне набавке, реализација пројекта је пролонгирана за 2021. годину. Радови су окончани у августу 2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење система јавног осветљења 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 / 270,00 270,00 

  
       

 

Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
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Опис програмске активности: Унапређење система јавног осветљења заменом постојећих светиљки ЛЕД расветом 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Општина Љубовија и Министарство рударства и енергетике закључили су Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних 
површина“ број 401-00-387/14/2020-06 од 04.06.2020. године (наш број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године). Чланом 2. Уговора дефинисано је да ће Министарство финансирати наведени пројекат у износу од 20% вредности пројекта, а 

максимално 2.944.908,00 динара. Пројекат је започет у 2020. години, а његова реализација је настављена у 2021. години. Наведеним пројектом је умногоме унапређен систем јавног осветљења, заменом постојећих светиљки ЛЕД 

светиљкама. Радови су започети у 2020. години, а окончани у фебруару 2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење система јавног осветљења 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 / 417,00 417,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 9.530.000,00 9.530.000,00 6.184.367,10 64,89 

 0003 
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ 

НАСЛЕЂА 
4.410.000,00 4.410.000,00 4.384.367,10 99,42 

 0004 
ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 
2.000.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 90,00 

 1201-7001 ГАЛЕРИЈА АЗБУКОВИЦЕ 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 

Укупно 9.530.000,00 9.530.000,00 6.184.367,10 64,89 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Сектор: Култура, комуникације и медији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програма: У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
-Сровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области културе и медија, као и 

верске зејаднице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. Програм је сроведен кроз 3 програмске активности и један пројекат. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Подстицање развоја културе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: -Природан одлив становништва и епидемиолошка ситуација изазвана корона 

вирусом 

број 2020 600 650 568 

 
       

    

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури, чији се годишњи програми или део 

програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Кроз наведену програмску активност финанисани су поднети програми и пројекти удружења из области културе и удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног конкурса, међу којима су: КУД „Азбуковица“ 

Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Удружење жена „Вила“ Љубовија, 



 
2022   Страна 32 од 58 

 

 

 
2022   Страна 32 од 58 

 

 

Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Равногорски покрет, Центар за 

инклузију, Удружење пензионера и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су додељена Српској православној 

црквеној општини Грачаница и Манастиру „Свете Тројице“ Читлук. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување и заштита културног наслеђа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком 

документацијом за рехабилитацију 

Коментар: За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су 

додељена Српској православној црквеној општини Грачаница и Манастиру „Свете Тројице“ Читлук.. 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је мањи за један од циљане вредности, имајући у 

виду Одлуку о додели средстава којима је прихваћен мањи број пројеката у односу на претходну годину. 

број 2020 3,00 3,00 2,00 

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је мањи за један од циљане вредности, имајући у 

виду Одлуке о додели средстава којима је прихваћен мањи број пројеката у односу на претходну годину. 

број 2020 15,00 15,00 14,00 

 
       

  

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Кроз наведену програмску активност финанисани су поднети програми и пројекти удружења из области медија и јавног информисања, након спроведеног конкурса и то за следеће учеснике на конкурсу: Етар медиа, Кадар А. 

Павловић ПР Шабац,  Радио дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија,  Лого д.о.о Лозница, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. Лозница. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне 

заједнице 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања 

Коментар: 
Извор верификације: Закључени уговори о финансирању 

Образложење одступања од циљне вредности: -  

број 2020 7,00 7,00 7,00 

  
       

 

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програмске активности: Пројектом је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања претварањем простора старе сале и хола библиотеке за потребе галерије. 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- Министарство културе и информисања расписало је конкурс под називом Градови у фокусу 2021, ради подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које реализују на територији одабране 

ЈЛС за 2021. годину. Општина Љубовија поднела је пријаву на наведени конкурс са пројектом под називом „Галерија Азбуковице“, којим је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања у установи културе 

Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија (претварање простора старе сале и хола за потребе галерије). Општина Љубовија и Министарство културе и информисања закључили су Уговор о суфинансирању пројекта „Галерија 
Азбуковице“ број 451-04-511/2021-03 од 02.12.2021. године, којим су општини Љубовија за наведени пројекат одобрена су средства у износу од 3.000.000,00 динара. Након тога, са наведеним министарством закључен је Уговор о 

додатном финансирању пројекта број 401-01-746/2021-03 од 08.12.2021. године, који се Општини Љубовија опредељује додатних 3.068.925,00 динара за исти пројекат, тако да укупна средства министарства износе 6.068.925,00 динара. 

Реализација пројекта је започета крајем 2021. године, тако да у 2021. години није било издатака по наведеном основу. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Стварање услова за изложбу културних дешавања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Адаптиран простор за галерију 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: -Окончање радова на реализацији пројекта се очекује током 2022. године 

Број 2020 / 1 0 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1301  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 30.900.000,00 30.900.000,00 29.811.813,38 96,48 

 0001 
ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 
14.800.000,00 14.800.000,00 14.793.845,28 99,96 

 1301-5001 
ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ 

КОМПЛЕКСА У ЉУБОВИЈИ 
16.100.000,00 16.100.000,00 15.017.968,10 93,28 

Укупно 30.900.000,00 30.900.000,00 29.811.813,38 96,48 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Сектор: Спорт и омладина 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и 

других садржаја за младе 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Наведеним програмом предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење 

спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре. У 2021. години финанисрани су програми 16 спортских организација. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности 

и једног пројекта. Програмом је обухваћен пројекат изградње отвореног базена у Љубовији, у чијем финансирању је учествовало и Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 
 

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 16 16 16 

Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова 

Коментар: 
Извор верификације: Евиденција Спортског савеза општине Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 200ж/500 200ж/500 200ж/500 

 
       

    

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

Одговорно лице Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт 

Опис програмске активности: Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о 

одобравању програма на предлог Комисије. 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
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- Наведеном програмском активношћу  предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих 

кроз унапређење спортских и других садржаја за младе. У 2021. години финансирани су програми 16 спортских организација. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни 

интерес у области спорта 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: -  

број 2020 16 16 16 

  
       

 

Пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: На основу Уговора са Министарством трговине и туризма обезбеђена су средства из Републике за финансирање наведеног пројекта 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-У 2021. години планирана су средства за радове на изградњи отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији. Пројекат је финансиран у складу са уговором закљученим између Општине Љубовија и 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Реализација наведеног пројекта је започета након спроведеног поступка јавне набавке, и исти су окончани у месецу октобру 2021. године.У питању је прва фаза радова, док се 

наставак радова на предметном објекту очекује у 2022. години. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Повећање броја спортова на територији општине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Пуштање у рад базена 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - С обзиром да је у питању прва фаза радова, пуштање базена у рад се не може 

очекивати док се не окончају укупни радови. 

Број 2020 0,00 1,00 0,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1501  ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3.175.000,00 3.175.000,00 3.174.182,60 99,97 
 0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 3.175.000,00 3.175.000,00 3.174.182,60 99,97 

Укупно 3.175.000,00 3.175.000,00 3.174.182,60 99,97 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Сектор: Економска и развојна политика 
Одговорно лице Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој 

Опис програма: Спровођење мера активне политике запошљавања 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
-У складу са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.175.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за 

запошљавање (јавни радови и стручна пракса) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.174.182,60 динара. Програм садржи једну програмску активност. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање  запослености на територији града/општине 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ 

(разврстаних  по полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР 
Образложење одступања од циљне вредности: - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је мањи број радних места за 

јавне радове и стручну праксу, тако да је и остварена вредност индикатора мања од циљане. 

број 2020 13ж/15м 13ж/15м 12ж/8м 

 
       

    

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања 

Одговорно лице Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој 

Опис програмске активности: Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У складу са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.175.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за 

запошљавање (јавни радови и стручна пракса) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.174.182,60 динара. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

 

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 
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Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број 

новозапослених 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР 
Образложење одступања од циљне вредности: - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је мањи број радних места за 

јавне радове и стручну праксу, тако да је и остварена вредност индикатора мања од циљане. 

број 2020 13ж/28 13ж/28 12ж/20 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1801  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 500.000,00 500.000,00 396.641,62 79,33 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 200.000,00 200.000,00 157.647,90 78,82 
 0002 МРТВОЗОРСТВО 300.000,00 300.000,00 238.993,72 79,66 

Укупно 500.000,00 500.000,00 396.641,62 79,33 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Сектор: Здравствена заштита 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Унапеђење квалитета здравствене заштите 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Средства програма су коришћена и за плаћање услуга мртвозорника, као и за набавку заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) у току епидемије изазване корона вирусом. У овиру програма финансиране су и активности Дома 

здравља Љубовија, у складу са њиховим финансијским планом. Програм је спровођен кроз 2 активности. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Унапређење здравља становништва 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 100 100 100 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Превенција и унапређење заштите здравља запослених 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру наведене програмске активности финансирана је набавка заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) у току епидемије изазване корона вирусом. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената 

Коментар: 

Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената 
број 2020 1,00 1,00 2,00 



 
2022   Страна 39 од 58 

 

 

 
2022   Страна 39 од 58 

 

 

Образложење одступања од циљне вредности: -Једно обраћање саветнику за заштиту права пацијената (више у односу на план)  

је утврђено као неосновано. 

  
       

 

Програмска активност 0002 Мртвозорство 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Накнаде за рад мртвозорника 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру наведене програмске активности, реализоване су услуге мртвозорника у складу са донетом одлуком. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5 Општинска управа 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2002  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 4.927.810,00 4.927.810,00 4.914.353,82 99,73 

 2002-7001 
ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО, СПОЉНИХ ТЕРЕНА И 

УКЛАЊАЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБЈЕКТА СТАРЕ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ЉУБОВИЈИ 
4.927.810,00 4.927.810,00 4.914.353,82 99,73 

Укупно 4.927.810,00 4.927.810,00 4.914.353,82 99,73 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета основног образовања 
 

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- У оквиру Програма 9, планирана је реализација Пројекта 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведени пројекат 

реализован је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обрачуна и исплати ПДВ по ситуацији, обезбеди 
финансирање услуга стручног надзора, координарора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера, као и прибављање енергетског пасоша. Поступак набавке спроведен је крајем 2019. године, тако је да је 

извођење радова и реализација пројекта настављена током 2020-2021. године. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - Мењан је број ученика у току године, због чега је настало одступање. 

број 2020 420м/415ж 431м/363ж 426м/364ж 

 
       

Циљ   2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: -Због епидемиолошке ситуације нису била организована такмичења. 

% 2020 / 3 1,26 

 
       

    

Пројекат 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Канцеларијом за управљање јавним улагањима финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, координатора 

за безбедност и здравље на раду. 



 
2022   Страна 41 од 58 

 

 

 
2022   Страна 41 од 58 

 

 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- У оквиру Програма 9, планирана је реализација Пројекта 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведени пројекат 

реализован је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обрачуна и исплати ПДВ по ситуацији, обезбеди 
финансирање услуга стручног надзора, координарора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера, као и прибављање енергетског пасоша. Поступак набавке спроведен је крајем 2019. године, тако је да је 

извођење радова и реализација пројекта настављена током 2020-2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број адаптираних објеката 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2020 0,00 1,00 1,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.00.01 ОШ Петар Враголић 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2002  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 33.458.100,00 33.458.100,00 32.801.126,15 98,04 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 33.458.100,00 33.458.100,00 32.801.126,15 98,04 

Укупно 33.458.100,00 33.458.100,00 32.801.126,15 98,04 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

Сектор: Образовање 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета основног образовања 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и 

побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета објеката основног 
образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - Мењан је број ученика у току године, због чега је настало одступање. 

број 2020 420м/415ж 431м/363ж 426м/364ж 

 
       

Циљ   2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: -Због епидемиолошке ситуације нису била организована такмичења. 

% 2020 / 3 1,26 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа 

Одговорно лице Василије Ђукановић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија 
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Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Спровођење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне 

награде, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно 
функционисање и побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета 

објеката основног образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: -Како се мењао број ученика, услед одласка/доласка из/у школу, мењао се 

просечан број ученика по одељењу. 

однос 2020 6м/6ж 7м/6ж 6м/5ж 

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: -Ваннаставне активности су обавезне за ученике нижих разреда, дој је у вишим 

разредима већи број ученица био заинтересован за ваннаставне активности. 

Број 2020 120ж/835 123ж/794 179ж/790 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.00.02 Средња школа Вук Караџић 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2003  ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 9.794.800,00 9.794.800,00 9.570.754,85 97,71 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 9.794.800,00 9.794.800,00 9.570.754,85 97,71 

Укупно 9.794.800,00 9.794.800,00 9.570.754,85 97,71 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Сектор: Образовање 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета средњег образовања 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и 

побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. Програм је спровођен кроз једну програмску активност. 
 

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић 
Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализован планирани упис у складу са планом и очекивањима. 

број 2020 109м/205ж 92м/209ж 81м/177ж 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа 

Одговорно лице Драгана Арсић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Спровођење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, 

стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и 

побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно 

одвијање наставе 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 



 
2022   Страна 45 од 58 

 

 

 
2022   Страна 45 од 58 

 

 

Назив: Просечан број ученика по одељењу 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић 

Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализован планирани упис у складу са планом и очекивањима. 

број 2020 21,00 21,00 20,00 

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић 

Образложење одступања од циљне вредности: - Због епидемиолошких мера смањено интересовање за ваннаставне активности 

Број 2020 20ж/314 120ж/301 110ж/258 

  
       

  



 
2022   Страна 46 од 58 

 

 

 
2022   Страна 46 од 58 

 

 

Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.00.03 Дом здравља 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1801  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 13.144.352,00 13.144.352,00 12.979.651,22 98,75 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 13.144.352,00 13.144.352,00 12.979.651,22 98,75 

Укупно 13.144.352,00 13.144.352,00 12.979.651,22 98,75 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Сектор: Здравствена заштита 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета здравствене заштите 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- У складу са надлежностима општине, Одлуком о буџету општине обезбеђена су средства за инвестиционо одржавање објеката примарне здравствене заштите као и набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет 

здравствене услуге. У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка медицинске и рачунарске опреме, радних столица, ангажовање медицинских сестара, израда 

акта за процену ризика и плана заштите од пожара, текуће поправке и одржавање обејаката, као и покриће трошкова спорова на основу донетих пресуда у области радних односа. Програм обухвата једну програмску активност.  
 

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Унапређење здравља становништва 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом 

Коментар: 

Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2020 100 100 100 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Одговорно лице Бранка Радовановић, директор 

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка медицинске и рачунарске опреме, радних столица, ангажовање медицинских сестара, израда акта за процену 

ризика и плана заштите од пожара, текуће поправке и одржавање обејаката, као и покриће трошкова спорова на основу донетих пресуда у области радних односа. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената 

Коментар: 
број 2020 1,00 1,00 2,00 



 
2022   Страна 47 од 58 

 

 

 
2022   Страна 47 од 58 

 

 

Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената 

Образложење одступања од циљне вредности: -Једно обраћање саветнику за заштиту права пацијената (више у односу на план)  

је утврђено као неосновано. 

  
       

  



 
2022   Страна 48 од 58 

 

 

 
2022   Страна 48 од 58 

 

 

Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.00.04 Центар за социјални рад 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0901  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 2.971.000,00 2.971.000,00 2.961.463,15 99,67 
 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 2.971.000,00 2.971.000,00 2.961.463,15 99,67 

Укупно 2.971.000,00 2.971.000,00 2.961.463,15 99,67 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Сектор: Социјална заштита 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета услуга социјалне заштите 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све 

категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Програм 11, поред већ набројаних активности, односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад 

из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, пројектна документација, громобранска инсталација. 
 

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у 

односу на број становника 

Коментар: 
Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису 

Образложење одступања од циљне вредности: -- Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 

немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . 

% 2020 4,2 3,6 4,22 

 
       

Циљ   2: 0004 Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Удео жена корисница социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи 

Коментар: 

Извор верификације: Подаци Центра за социјални рад 

Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2021. години је 
1149, од чега су мушкарци 517, а жене 632. Удео жена је мањи од постављене циљане вредности. 

% 2020 64 65 55 

 
       

    

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Одговорно лице Милица Михајловић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе 



 
2022   Страна 49 од 58 

 

 

 
2022   Страна 49 од 58 

 

 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У Програму 11, спроводи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за 

потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, пројектна документација, громобранска инсталација, а у складу са чланом 209. Закона о социјалној заштити. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 

Коментар: 

Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 

немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . 

% 2020 2,31 1,80 2,40 

  
       

  



 
2022   Страна 50 од 58 

 

 

 
2022   Страна 50 од 58 

 

 

Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.01 Библиотека Милован Глишић 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 12.753.800,00 12.753.800,00 12.506.572,86 98,06 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 12.753.800,00 12.753.800,00 12.506.572,86 98,06 

Укупно 12.753.800,00 12.753.800,00 12.506.572,86 98,06 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Сектор: Култура, комуникације и медији 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Спровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области кутуре и медија, као и 

верске зејаднице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Подстицање развоја културе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: -Природан одлив становништва и епидемиолошка ситуација изазвана корона 
вирусом 

број 2020 600 650 568 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе 

Одговорно лице Маријана Петаковић, директор 

Опис програмске активности: Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У 2021. години спроведене су активности везане за библиотечку и културно-просветне активности, позоришну делатност. У складу са Годишњим програм рада, одржане су духовне свечаности Азбуковице, промоције књига током 

године, позоришне представе за децу и одрасле, а све у складу са епидемиолошким мерама. Извршени расходи се односе на функционисање библиотеке (плате, отпремнине, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, одржавање 

и поправке, монтирање сценске опреме, набавка књига и сл.) 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

 

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 



 
2022   Страна 51 од 58 

 

 

 
2022   Страна 51 од 58 

 

 

Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 8,00 8,00 8,00 

  
       

  



 
2022   Страна 52 од 58 

 

 

 
2022   Страна 52 од 58 

 

 

Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.02 Туристичка организација општине 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1502  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 47.143.440,00 47.143.440,00 46.905.095,57 99,49 
 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 5.845.000,00 5.845.000,00 5.664.678,97 96,91 
 0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 505.000,00 505.000,00 495.934,29 98,20 
 1502-4001 ДАНИ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ 9.243.440,00 9.243.440,00 9.243.424,00 100,00 
 1502-7001 УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА 31.550.000,00 31.550.000,00 31.501.058,31 99,84 

Укупно 47.143.440,00 47.143.440,00 46.905.095,57 99,49 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Сектор: Економска и развојна политика 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија и одржавање манифестација и догађаја у току године (Пливање за 

Богојављенски часни крст, прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Црнчи , Јагњијада у Доњој 

Љубовиђи, избог најлепшег дворишта и балкона , избор најлепше фотографије). Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, одређене манифестације нису одржане. Наведеним програмом обухваћена је и 
реализација капиталног пројекта који се односи на изградњу панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкцију прилазног пута, а у чијем финансирању је учествовало Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 

30.000.000,00 динара. Програм садржи две сталне програмске активности и два пројекта. За наведени програм планирана су средства од 47.143.440,00 динара, а утрошено је 46.905.095,57 динара. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање прихода од туризма 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Пораст прихода од боравишне таксе 

Коментар: 

Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода 
Образложење одступања од циљне вредности: - Приходи од боравишне таксе су се повећали више од плана,  захваљујући 

повећању броја гостију и повољнијој епидемиолошкој ситуацији у односу на претходну годину. 

% 2020 15,4 10 19,47 

 
       

Циљ   2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број новорегистрованих кревета 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - Индикатор је формиран на бази претходних година и односи се само на 

новорегистроване кревете, без обнављања регистрације постојећих. Смањен је тренд подношења захтева за категоризацију 
објеката у односу на претходну годину. 

број 2020 166 50 30 



 
2022   Страна 53 од 58 

 

 

 
2022   Страна 53 од 58 

 

 

 
       

    

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма 

Одговорно лице Јелена Тешић, директор Туристичке организације 

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током 
године 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- За наведену програмску активност планирана су средства од  5.845.000,00 динара, а утрошена 5.664.678,97 динара. Средства су коришћена за редовне пословне активности Туристичке организације: плате за 2 запослена радника, 
трошкови телефона, електричне енергије, интернета, дневница, одражавања сајта и рачунара и опреме, медијске услуге, ангажовање лица за спровођење поступака јавних набавки, репрезентацију и поклоне, набавка канцеларијског и 

потрошног материјала, као и рачунарске и канцеларијске опреме. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације 

Образложење одступања од циљне вредности: - Извршене су све активности планиране финансијским планом. Индикатор је 
формиран на бази претходне године када због епидемиолошких мера нису реализоване све планиране активности.  

% 2020 31,55 80 99,49 

  
       

 

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде 

Одговорно лице Јелена Тешић,  директор Туристичке организације 

Опис програмске активности: Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације и догађаји су: Пливање за Богојављенски часни крст, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани 

међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Црнчи , Јагњијада у Доњој Љубовиђи, избог најлепшег дворишта и балкона , избор најлепше фотографије. 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- За наведену програмску активност планирана су средства од  505.000,00 динара, а утрошена 495.934,29 динара. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, одређене манифестације нису одржане, пре свега 

Гастро фестивал. Одржано је укупноосам манифестација и догађаја и то: Пливање за Богојављенски часни крст, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Скобаљијада у Црнчи, Јагњијада у Доњој Љубовиђи, Регата за особе са 

инвалидитетом, избог најлепшег дворишта и балкона и избор најлепше фотографије 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима 

учествује ТО града/општине 

Коментар:  
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације 

Образложење одступања од циљне вредности: -Због побољшања епидемиолошке ситуације, одржан је већи број манифестација у 

односу на планиране. 

број 2020 6,00 5,00 8,00 

  
       

 

Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате 

Одговорно лице Јелена Тешић,  директор Туристичке организације 

Опис програмске активности: Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоције реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста 
 

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-За наведени пројекат планирано је 9.243.440,00, а утрошено 9.243.424,00 динара. У реализацији пројекта учествовало је и Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 2.500.000,00 динара. Дани Дринске регате 

представљају централну традиционалну манифестацију која се организује сваке године, друге суботе јула месеца. Средства су утрошена за медијске услуге и рекламу, угоститељске услуге, репрезентацију и поклоне, трошкове 
организације концерата (бина, извођачи), услуге обезбеђења концерата и обезбеђења на води, изнајмљивање чамаца, мобилне тоалете, осигурање, изнајмљивање чамаца, потрошни материјал.  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма 

 

     



 
2022   Страна 54 од 58 

 

 

 
2022   Страна 54 од 58 

 

 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број посетилаца 

Коментар: Манифестација није одржана у 2020. години због епидемиолошких мера. 

Извор верификације: Известај организационог одбора 
Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због организације концерата популарних извођача који 

су привукли већи број посетилаца. 

Број 2020 0,00 20.000,00 30.000,00 

Назив: Број пловила 

Коментар: Манифестација није одржана у 2020. години због епидемиолошких мера. 
Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због изузетне медијске промоције која је дала рекордан 

број пловила и учесника на води. 

Број 2020 0,00 1.200,00 1.800,00 

  
       

 

Пројекат 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија 

Одговорно лице Јелена Тешић, директор Туристичке организације 
Опис програмске активности: Изградња панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкција прилазног пута 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-Туристичка организација општине Љубовија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација закључили су Уговор број 401-00-01515/1/2021-08 од 24.05.2021. године, чији је предмет реализација пројекта -  Унапређење 
туристичке инфраструктуре у општини Љубовија. Уговором је дефинисано је да Министарство суфинансира наведени пројекат у износу од 30.000.000,00 динара, док остатак обезбеђује Туристичка организација општине Љубовија. За 

наведени пројекат планирано је 31.550.000,00, а утрошено 31.501.058,31 динара. Пројекат који се односи на изградњу панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкцију прилазног пута. Радови су окончани у периоду новембар-

децембар 2021. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење и развој туристичке инфраструктуре у општини Љубовија 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број изграђених објеката 

Коментар:  

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2020 / 2,00 2,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.03 Предшколска установа Полетарац 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2001  ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 49.748.054,00 49.748.054,00 49.200.213,95 98,90 

 0001 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 
49.748.054,00 49.748.054,00 49.200.213,95 98,90 

Укупно 49.748.054,00 49.748.054,00 49.200.213,95 98,90 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета предшколског образовања 
 

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- Спровођење програма вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма,  редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, 

текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 49.748.054,00 за спровођење овог програма је утрошено 48.338.653,30 динара, односно 97,17%. У 2021. години 
започет је пројекат доградње још једне просторије на објекту ПУ „Полетарац“ како би се повећао обуват деце, имајући у виду пораст броја деце у претходним годинама. Пројекат доградње зграде вртића је започет крајем 2021. године 

и настављен у 2022. години. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Повећање  обухвата деце предшколским васпитањем  и  образовањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - Установа због ограничених капацитета и недостатка простора, а имајући  у виду 
пораст броја деце,  није успела да прими сву децу. 

% 2020 100 100 50 

 
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

Одговорно лице Маја Андрић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања 

 
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Спровођење програмске активности  вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма,  редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког 

материјала, текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 49.748.054,00 за спровођење ове програмске активности  је утрошено 48.338.653,30 динара, односно 

97,17%. У 2021. години започет је пројекат доградње још једне просторије на објекту ПУ „Полетарац“ како би се повећао обуват деце, имајући у виду пораст броја деце у претходним годинама. Пројекат доградње зграде вртића је 
започет крајем 2021. године и настављен у 2022. години. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) 

Коментар: 

Извор верификације: Кадровски план 

Образложење одступања од циљне вредности: - Због повећања броја деце у јасленој групи установа је запослила још једну 
медицинску сестру васпитача. 

Број 2020 229/21 240/21 240/22 

Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - У 2021. години установа није реализовала планиране програме због неповољне 
епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

Број 2020 0 1,00 0,00 
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Буџет: 2021 Буџет за 2021 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник 5.04.01 Месна заједница Рујевац 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2021.год. 

Текући буџет за 

2021.год. 

Извршење у 

2021.год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0602  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 100.000,00 100.000,00 20.400,00 20,40 
 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 100.000,00 100.000,00 20.400,00 20,40 

Укупно 100.000,00 100.000,00 20.400,00 20,40 
 

 
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Побољшање квалитета рада општинске управе 

 
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Програм  спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и 

рационалну расподелу трошкова.У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом 

прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно 
функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

 
       

Циљ   1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених 

Коментар: 
Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године 

Образложење одступања од циљне вредности: - Није повећан број радника у односу на базну вредност из 2020. године. 

број 2020 60/132 61/132 60/132 

 
       

    

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница 

Одговорно лице  

Опис програмске активности: Финансирање активности месних заједница кроз покриће материјалних трошкова 
 

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Месне заједнице нису спроводиле активности у 2021. години из разлога што у МЗ нису спроведени избори, не постоје изабрани представници органа месне самоуправе. Средства су употребљавана само за покриће трошкова 

електричне енергије у МЗ Рујевац. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних 

заједница 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2021.год 

Остварена вредност 

у 2021.год 
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Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално 

становништво 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о одржаним седницама 
Образложење одступања од циљне вредности: -Нису изабрани органи руковођења у МЗ који би подносили 

иницијативе/предлоге. 

број 2020 0,00 1,00 0,00 

  
       

  

 

 





















 
 

ПОВЕРЉИВО!                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ  

КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Број: 400-47/2022-04/15 

Београд,  31. мај 2022. године 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја  

завршног рачуна буџета општине Љубовија за 2021. годину 

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја 

општине Љубовија за 2021. годину, који обухватају: Образац 1 - Биланс стања, Образац 2 

- Биланс прихода и расхода, Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима, 

Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета и 

остале пратеће извештаје.  

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за 

мишљење са резервом о консолидованом финансијском извештају, консолидовани 

финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним  питањима  у 

складу са Законом о буџетском систему1, Уредбом о буџетском рачуноводству2, 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем4. 

Основ за мишљење са резервом о консолидованом финансијском извештају 

У консолидованим финансијским извештајима Општине Љубовија – Билансу 

прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године: (1) део расхода и издатака је 

неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 24.112 хиљада 

динара и мање исказан за 24.112 хиљаде динара у односу на налаз ревизије; (2) део 

прихода је неправилно евидентиран, те је део прихода више исказан у износу од 556 

хиљада динара, и мање исказан у износу 556 хиљада динара у односу на налаз ревизије; 

(3) део расхода у износу 42.528 хиљада динара није правилно планиран и извршен у 

складу са организационом класификацијом чији се ефекти због међусобног потирања 

нису одразили на коначан резултат пословања Општине Љубовија. 

У консолидованом финансијском извештају Општине Љубовија – Билансу стања на 

дан 31.12.2021. године утврђене су неправилности и то:  

- мање је исказана вредност опреме у износу од 720 хиљада динара,  

- више је исказана вредност природне имовине у износу од 864 хиљаде динара, 

- више су исказана потраживања у износу од 7.613 хиљада динара, 

- мање су исказане обавезе у износу од 49 хиљада динара,  

- мање је исказана вредност природне имовине за најмање 2.174 јединица земљишта 

које су евидентиране по вредности од једног динара, 

- мање је исказана вредност зграда и објеката за најмање 390 јединица које су 

евидентиране по вредности од једног динара, 

- није правилно евидентиран на одговарајућој економској класификацији део: (1) 

нефинансијске имовине у износу 1.270.796 хиљада динара и (2) обавеза у износу 2.785 

хиљаде динара чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на повећање 

односно смањење активе и пасиве, 

- нефинансијскa имовинa у сталним средствима у Активи није усаглашена са 

изворима средстава исказаним у Пасиви у износу 10.005 хиљада динара. 

 
1„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17,95/18,31/19 и 72/19). 
2„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06). 
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18). 
4„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,107/16, 46/17,114/17,20/18,36/18,93/18,104/18,14/19,33/19,68/19 и 84/19. 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја  

завршног рачуна буџета општине Љубовија за 2021. годину 

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) 

више је исказан мањак примања у износу 2.658 хиљада динара. 

Као што је наведено у Резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз 

ревизорски извештај Општина Љубовија није у потпуности успоставила ефикасан систем 

интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности, код спровођења 

пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, 

упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.  

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији5, 

Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним стандардима врховних 

ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је 

детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију консолидованих 

финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 

30 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне 

ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији  и испунили смо наше 

остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски 

докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење 

са резервом. 

Скретање пажње 

Скрећемо пажњу на Напомену у Предлогу извештаја о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Љубовија за 2021. годину у 

тачки 2.2.1.1 Текући приходи. У Напомени уз Предлог извештаја о ревизији 

консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Љубовија за 

2021. годину, наведено је да организационе јединице пореског органа састављају годишње 

финансијске извештаје - Порески годишњи извештај за период 1. јануар - 31. децембар, на 

крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра, али није наведено коме достављају 

годишње финансијске извештаје. Потребно је да надлежни органи анализирају стање у 

овој области и у оквиру своје надлежности предузму мере и активности за уређење овог 

питања. 

Скрећемо пажњу на Напомену у Предлогу извештаја о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Љубовија за 2021. годину у 

тачки 2.1.1 Финансијско управљање и контрола. У Напомени уз Предлог извештаја о 

ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине 

Љубовија за 2021. годину, наведено је да Јединствени информациони систем локалних 

пореских администрација не дозвољава унос пореског обвезника са истим матичним 

бројем и пореским идентификационим бројем (ПИБ), те из тог разлога локалне пореске 

администрације воде обједињено пријављено стечајно потраживање и потраживање које 

настане након отварања стечајног поступка и представља трошак стечајног поступка, а 

што за последицу има исказивање потраживања за које не постоји правни основ ни 

могућност наплате, јер се камата обрачунава и на износ стечајног потраживања и на 

потраживање које је настало након отварања стечајног поступка. 

 

Наше мишљење не садржи резерву по овим питањима. 

 

 

 

 
5„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07,36/10 и 44/18-др.закон. 
6„Службени гласник РС“, број 9/09. 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја  

завршног рачуна буџета општине Љубовија за 2021. годину 

Одговорност руководства за консолидовани финансијски извештај 

 

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење 

консолидованог финансијског извештаја у складу са Законом о буџетском систему, 

Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова 

одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, 

састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не садрже 

материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања 

субјекта ревизије. 

 

Одговорност ревизора за ревизију консолидованог финансијског извештаја 

 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани 

финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који 

садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али 

не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити 

материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати 

услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно 

очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете 

на основу ових консолидованих финансијских извештаја. 

 

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и 

одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: 

− Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних 

исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед 

криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке 

као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа 

да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани 

материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи 

него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може 

да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање 

или заобилажење интерне контроле. 

− Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, 

али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле 

субјекта ревизије. 

− Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене које је извршило руководство. 
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завршног рачуна буџета општине Љубовија за 2021. годину 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и 

време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне 

контроле које смо идентификовали током ревизије. 

 

 

Генерални државни ревизор 

 

____________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција  

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија   

31. мај 2022. године     
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Резиме откривених неправилности и препорука 

ПРИЛОГ I 
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Резиме откривених неправилности и препорука 

1. Резиме откривених неправилности  

 

Као што је објашњено у Напоменама уз Предлог извештаја о ревизији консолидованог 

финансијског извештаја завршног рачуна буџета општине Љубовија за 2021. годину, у 

финансијским извештајима општине Љубовија утврђене су следеће неправилности које 

су разврстане по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене. 

 

ПРИОРИТЕТ 17 

1) Економска класификација. Део прихода, расхода и издатака није правилно планиран 

и извршен према одговарајућој економској класификацији: 

- Ревизијом је утврђено да су расходи и издаци у финансијским извештајима 

укупно исказани: (1) у већем износу за 24.112 хиљада динара и (2) у мањем износу 

за 24.112 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти 

због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања 

(Напомене: 2.2.1.3.8; 2.2.1.3.8; 2.2.1.3.8; 2.2.1.3.10; 2.2.1.3.11; 2.2.1.3.17; 2.2.1.4.1; 

2.2.1.4.1; 2.2.1.4.1); 

- Ревизијом је утврђено да су приходи у финансијским извештајима укупно 

исказани: (1) у мањем износу за 556 хиљада динара и (2) у већем износу за 556 

хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због 

међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања (Напомена 

2.2.1.1); 

2) Организациона класификација. Део расхода и издатака није правилно планиран и 

извршен у износу од 42.528 хиљаде динара и то за: (1) подршку и одржавање система 

за интегрисано управљање ванредним ситуацијама код Председника општине уместо 

са раздела Општинске управе у износу од 547 хиљада динара, (2) пружање услуга 

истраживања релевантне историографске грађе код Председника општине уместо са 

раздела Општинске управе у износу од 230 хиљада динара, (3) штампање 

промотивног материјала и флајера код Председника општине уместо са раздела 

Општинске управе у износу од 199 хиљада динара, (4) консултантске услуге код 

Председника општине уместо са раздела Општинске управе 100 хиљада динара, (5)  

услуге превоза код Председника општине уместо са раздела Општинске управе у 

износу од 100 хиљада динара, (6) рад грађевинских машина и набавке услуга израде 

плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са подручја општине Љубовија 

код Председника општине уместо са раздела Општинске управе у износу од 1.210 

хиљада динара, (7) рад грађевинских машина на рашчишћавању завејаних 

општинских – локалних, категорисаних и некатегорисаних путева код Председника 

општине уместо са раздела Општинске управе у износу од 1.206 хиљада динара,          

(8) изградњу објекта и приступне саобраћајнице у износу од 31.188 хиљада динара са 

раздела Туристичке организације уместо са раздела Општинске управе,                            

(9) изградњу/доградњу једне просторије у Предшколској установи „Полетарац“ у 

износу од 6.040 хиљада динара са раздела Предшколске установе „Полетарац“ уместо 

са раздела Општинске управе, (10) израду пројектно техничке документације за 

инвестиционо одржавање у износу од 208 хиљада динара са раздела Библиотеке 

„Милован Глишић“ уместо са раздела Општинске управе, (11) набавку опреме за 

електронско вођење седница за скупштинску салу у износу од 1.500 хиљада динара 

са раздела Скупштине општине уместо са раздела Општинске управе (Напомене: 

2.2.1.3.8; 2.2.1.3.9; 2.2.1.3.21; 2.2.1.4.1; 2.2.1.4.2); 

 
7ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће отклонити у року од 90 дана. 
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3) Вредност опреме у активи и вредност нефинансијске имовине у сталним 

средствима у пасиви је мање исказана у износу од 720 хиљада динара, за вредност 

неевидентиране сценске опреме (Напомена 2.2.3.2.2.1); 

4) Вредност земљишта у активи и нефинансијске имовине у сталним средствима у 

пасиви је више исказана у износу од 864 хиљаде динара, за износ евидентираног 

земљишта које не постоји (Напомена 2.2.3.2.1.2); 
 

ПРИОРИТЕТ 28 

 

5) Због неправилног евидентирања зграде и грађевински објекти су мање исказани 

у износу 1.270.796 хиљада динара, а више је у истом износу исказана 

Нефинансијска имовина у припреми (015100) за вредност објеката који се 

користе, односно испуњавају услове за пренос из припреме у употребу (Напомена 

2.2.3.2.1.3); 

6) Вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања у активи и 

обрачунатих ненаплаћених прихода и примања у пасиви више су исказана у 

износу од 7.613 хиљада динара за потраживања према пореским обвезницима над 

којима је стечајни поступак окончан путем банкротства и она која су оспорена у 

стечајном поступку а накнадно није покренут судски поступак (Напомена 

2.2.3.2.2.3); 

7) Вредност обавеза у пасиви и вредност активних временских разграничења у 

активи мање је исказана у укупном износу од 49 хиљада динара за 

неевидентиране обавезе за децембар 2021. године код Предшколске установе 

„Полетарац“ (Напомена 2.2.3.3.2); 

8) Неправилно је исказан износ од 2.785 хиљада динара код Општинске управе у 

пасиви на групи конта 254000 –  Остале обавезе уместо на групи конта 231000 – 

Обавезе за плате и додатке и 234000 – Обавезе по основу социјалних доприноса 

на терет послодавца (Напомена 2.2.3.3.9); 

9) Као што је објашњено у Напоменама уз Предлог извештаја (Напомена 2.1.1), 

Општина Љубовија није у потпуности успоставила систем интерних контрола 

који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз 

пословање у складу са важећим прописима и да је обезбеђена реалност и 

интегритет финансијских извештаја: 

(1) Код контролног окружења утврдили смо да: 

- је Општина Љубовија у Списак корисника јавних средстава укључила Фонд 

за заштиту животне средине који је угашен 2015. године и 

- није ажурирала стратегију управљања ризиком 

(2) Код контролних активности утврдили смо: 

- Комисија за попис нефинансијске имовине није извршила попис изласком 

на терен ради идентификације нефинансијске имовине, већ је попис (по 

изјави одговорног лица) извршен увидом у листове непокретности 

прибављених од Службе катастра непокретности Љубовија и на основу 

података из Имовинско-правне службе Општине Љубовија, односно на 

основу евиденције имовине која се води у пословним књигама Општинске 

управе што је утврђено анализом пописа и других евиденција у којима се 

води нефинансијска имовина, 

- Општинска управа општине Љубовија није водила адекватну помоћну 

књигу нефинансијске имовине у сталним средствима која обезбеђује 

 
8ПРИОРИТЕТ 2– грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања наредног сета 

финансијских извештаја. 
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Резиме откривених неправилности и препорука 

детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним Правилником 

о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације, јер нема података о стицању имовине, катастарској парцели 

и/или општини, површини, посебни делови нису евидентирани под једним 

евиденционим бројем, односно за део објеката и парцела се не може 

утврдити на које објекте и парцеле се односе, 

- Општина Љубовија није пренела непокретности из пословних књига 

индиректних корисника у своје књиге у износу од 10.384 хиљада динара, 

- У Билансу стања Општинске управе на дан 31. 12. 2021. године мање је 

исказана вредност опреме (012000) у износу од 709 хиљада динара, и у 

истом износу више вредност опреме у Билансу стања Скупштине општине 

на дан 31. 12. 2021. године, јер је исправка вредности опреме која се води 

код Скупштине општине исказана за опрему која се води код Општинске 

управе, 

- Општина Љубовија је исказала учешће капитала у  предузећу Јавно 

урбанистичко предузеће План Шабац, које је брисано из Агенције за 

привредне регистре (конто 111911) у износу од три хиљаде динара, 

- Месна заједница Рујевац, као индиректни корисник буџетских средстава 

Општине Љубовија, није на дан 31. 12. 2021. године извршила повраћај 

средстава у износу од две хиљаде динара, а која су јој пренета у складу са 

актом у буџету; 

 

(3) Код информисања и комуникације утврдили смо: 

- Предшколска установа „Полетарац“ је  у програму за обрачун плата, 

погрешно дефинисала параметре за обрачун додатака на плату и то за 

накнаду зараде по основу верског празника, 

- Општинска управа је улагање у доградњу, адаптацију објекта као и пројектну 

документацију за исте евидентирала под посебним инвентарским бројем у 

помоћној евиденцији у износу од 34.644 хиљада динара, уместо да је 

извршено увећање вредности објекта (основног средства), 

- Општина Љубовија није пренела из билансне пореске евиденције у 

ванбилансну евиденцију потраживања према пореским обвезницима над 

којима је стечајни поступак окончан путем банкротства и оспорена стечајна 

потраживања пореских обвезника над којима је стечајни поступак у току,  

- Предшколска установа „Полетарац“ током 2021. године није евидентирала 

обавезе за плате и додатке у тренутку настанка обавеза, а најкасније наредног 

дана, већ је обавезе евидентирала у моменту плаћања, односно извршавања 

расхода, 

- У поступку ревизије, анализом пословних књига свих корисника буџетских 

средстава и њихових финансијских извештаја, утврђено је да на 

субаналитичким контима није усаглашено исказано стање нефинансијске 

имовине у активи и пасиви најмање у износу од 10.026 хиљада динара,  

- Више је исказан синтетички конто 311900 Остали сопствени извори у износу 

од 10.005 хиљада динара и у истом износу мање синтетички конто 311100 - 

Стање нефинансијске имовине у сталним средствима, 

- Библиотека „Милован Глишић“ је евидентирала плате, додатке, и накнаде 

запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене 

рада, уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за 

време проведено на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде за време 

привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и 411118 - накнада 
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Резиме откривених неправилности и препорука 

зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, 

годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив 

државног органа, 

- Туристичка организација Општине Љубовија је евидентирала плате, додатке, 

и накнаде запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по 

основу цене рада, уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 

– додатак за време проведено на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде 

за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и 411118 - 

накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни 

дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив 

државног органа, 

- Предшколска установа „Полетарац“ евидентирала плате, додатке, и накнаде 

запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене 

рада, уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за 

време проведено на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде за време 

привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и 411118 - накнада 

зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, 

годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив 

државног органа, 

- Општинска управа је пренос средстава основној и средњој школи, као и 

Центру за социјални рад у току 2021. године евидентирала на контима 463141 

- Текући трансфери нивоу општина и 463241 - Капитални трансфери нивоу 

општина, уместо на контима 463111 - Текући трансфери нивоу Републике и 

463211 - Капитални трансфери нивоу Републике,  

- Општинска управа је евидентирала издатке за реконструкцију парка у износу 

од 5.193 хиљаде динара и за санацију и адаптацију сале за физичко у основној 

школи у износу од 4.378 хиљада динара на синтетичком конту 511200 – 

Изградња зграда и објеката, уместо на синтетичком конту 511300 – 

Капитално одржавање зграда и објеката, односно на погрешној економској 

класификацији; 

 

10) Општина Љубовија није успоставила интерну ревизију (Напомена 2.1.2), 

11) Као што је објашњено под тачком 2.2.3.1 Напомена уз Предлог извештаја, код 

Пописа на дан 31.12.2021. године утврђено је да Општинска управа није тачно 

извршила попис у односу на стварно стање најмање у износу од 187.102 хиљада 

динара, јер:   

- је на пописним листама исказала: (1) зграду у туђем власништву, (2) целу 

зграду која се састоји од 40 посебних делова од којих је 35 у туђем 

власништву, (3) два пута исти стан, (4) зграду која се састоји од 75 посебних 

делова од којих је 39 у туђем власништву, (5) три зграде које не постоје на 

катастарским парцелама, (6) три зграде за које пописна комисија није могла 

да утврди на којој се тачно катастарској парцели налазе ови објекти, јер нису 

евидентирани у Републичком геодетском заводу или имају другачије називе. 

Све наведене некретнине су исказане у вредности од по једног динара, 

- је пописала земљиште које није у њеном власништву најмање у износу од 864 

хиљаде динара, 

- није пописала потраживања најмање у износу од 129.466 хиљада динара и 

- менице најмање у износу од 56.750 хиљада динара; 

12) Општина Љубовија је више исказала мањак примања у Извештају о капиталним 

издацима и примањима у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године у износу од 2.658 



 

 

13 
 
 

Резиме откривених неправилности и препорука 

хиљада динара, због погрешног евидентирања текућих расхода и издатака за 

нефинансијску имовину, што није у складу са одредбама члана 8 Правилника о 

начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног 

осигурања и буџетских фондова ( Напомена 2.2.4); 

 

ПРИОРИТЕТ 39 

 

13) У помоћној књизи основних средстава и у главној књизи на групи конта 011000 

– Некретнине и опрема, евидентирала у вредности од једног динара по 

некретнини: (1) зграду у туђем власништву, (2) целу зграду која се састоји од 40 

посебних делова од којих је 35 у туђем власништву, (3) два пута исти стан, (4) 

зграду која се састоји од 75 посебних делова од којих је 39 у туђем власништву, 

(5) три зграде које не постоје на катастарским парцелама, (6) три зграде за које 

пописана комисија није могла да утврди на којој се тачно катастарској парцели 

налазе ови објекти, јер нису евидентирани у Републичком геодетском заводу или 

имају другачије називе (Напомена 2.2.3.2.1.1); 

14) У консолидованом билансу стања општине Љубовија мање је исказана вредност 

нефинансијске имовине у сталним средствима (зграде и грађевински објекти) за 

најмање 390 јединица (Напомена 2.2.3.2.1.1); 

15) у консолидованом билансу стања општине Љубовија мање је исказана вредност 

нефинансијске имовине у сталним средствима (природна имовина) за најмање 

2.174 јединица, а које су у помоћној евиденцији исказане по набавној вредности 

од једног динара (Напомена 2.2.3.2.1.2). 

2.  Резиме датих препорука 
 

Одговорним лицима Општине Љубовија препоручујемо да отклоне неправилности 

према следећим приоритетима: 

 

ПРИОРИТЕТ 1  

1) да приходе, расходе и издатке планирају и евидентирају на одговарајућим 

економским класификацијама (Препоруке број 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 

18); 

2) да расходе и издатке евидентирају на одговарајућим организационим 

класификацијама (Препоруке број 7, 11, 15, 19 и 20); 

3) у вези опреме да евидентирају сценску опрему у целости у складу са одредбама чл. 

10 и 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем (Препорука број 24); 

4) да из пословних књига искњиже природну имовину која не постоји, у складу са 

одредбама члана 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбом члана 

10 и 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем (Препорука број 25); 

 

 

 

 
9ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року до три године. 
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Резиме откривених неправилности и препорука 

ПРИОРИТЕТ 2 

5) да за нефинансијску имовину-зграде и грађевинске објекте којима располажу и 

које користе изврше пренос објеката који су завршени и користе се на објекте у 

употреби, односно да их евидентирају на одговарајућим контима у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем (Препорука број 27); 

6) да преиспитају стање потраживања и исто искажу у складу са одредбом чл. 11 и 

12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем и одредбама члана 163а став 1 тач. 1, 3 и 4 и став 6 Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији (Препорука број 28); 

7) да искажу обавезе које постоје на дан састављања финансијских извештаја 

(Препорука број 30); 

8)  да обавезе за плате исказују на прописаним субаналитичким контима 

(Препоруке број 29 и 31); 

9) да успоставе потпун и ефикасан систем интерних контрола који ће обезбедити 

разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у 

складу са важећим прописима, нарочито код: 

Контролног окружења да: (1) Списак корисника јавних средстава ускладе са 

одредбама члана  2 став 1 тачка 8 и члана 65 Закона о буџетском систему и (2) 

ажурирају стратегију управљања ризиком у складу са одредбама члана 7 Правилника 

о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 

(Препоруке број 1 и 2) 

Контролних активности да: (1) изврше попис у складу са одредбама 18 Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чл. 10 и 11 Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, (2) помоћну 

књигу нефинансијске имовине воде са свим потребним елементима уз поседовање 

документације о стицању исте, у складу са чланом 14 став 1 тачка 3) Уредбе о 

буџетском рачуноводству и члановима 2-6 Уредбе о евиденцији непокретности у 

јавној својини, (3) да изврше пренос непокретности из помоћних књига индиректних 

корисника у помоћну књигу основних средстава општине у складу са одредбама 

Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине Љубовија, (4) 

вредност опреме у финансијским извештајима исказују у складу са  одредбом члана 

6 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова, (5) да у пословним књигама воде 

евиденцију учешћа капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и 

институцијама које постоје, (6) предузму контролне активности како би индиректни 

корисници буџетских средстава извршили повраћај примљених средстава пренетих у 

складу са актом у буџету до краја фискалне године на рачун извршења буџета у 

складу са одредбом члана 59 став 4 Закона о буџетском систему (Препорука број 3), 

Код информисања и комуникације да: (1) ажурирају параметре у програму за обрачун 

плата и обезбеде примену основице за обрачун додатака на плату, (2) увећају 

вредност објеката за износ извршених улагања, односно да изврше одговарајућа 

књижења, (3) изврше пренос спорних и дубиозних потраживања из билансне пореске 

евиденције у ванбилансу евиденцију, (4) предузму контролне активности како би се 

обавезе у Предшколској установи „Полетарац“ исказивале у тренутку настанка 

обавеза, а најкасније наредног дана, (5) нефинансијску имовину усагласе по 

субаналитичким контима активе и пасиве, (6) да пренос средстава основној и средњој 

школи, као и Центру за социјални рад евидентирају на контима 463111 - Текући 



 

 

15 
 
 

Резиме откривених неправилности и препорука 

трансфери нивоу Републике и 463211 - Капитални трансфери нивоу Републике, (7) 

предузму контролне активности како би Библиотека „Милован Глишић“, Туристичка 

организација Општине Љубовија и Предшколска установа „Полетарац“ евидентирале 

плате, додатке, и накнаде запослених (зарада) на субаналитичким контима групе 

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, у складу са одредбом члана 14 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем и одредбом члана 29 Закона о буџетском систему, (8) да издатке за капитално 

одржавање зграда и објеката исказују у складу са одредбама члана 15 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 

(Препорука број 4); 

10) да успоставе интерну ревизију (Препорука број 5); 

11) да пре састављања финансијских извештаја изврше попис целокупне финансијске 

и нефинансијске имовине и обавеза и ускладе књиговодствено са стварним 

стањем (Препорука број 21); 

 

ПРИОРИТЕТ 3  

12) да преиспитају и утврде стварно стање некретнина и опреме и спроведу 

одговарајућа књижења, у складу са одредбама члана 16 став 3 Уредбе о буџетском 

рачуноводству и одредбом члана 10 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем (Препорука број 22); 

13) да одреде вредност нефинансијске имовине (зграда и грађевинских објеката) која 

је исказана по набавној вредности од једног динара (Препорука број 23); 

14) да одреде вредност природне имовине која је исказана по набавној вредности од 

једног динара (Препорука број 26). 

 

3. Захтев за достављање одазивног извештаја 

Општина Љубовија је, на основу члана 40 став 1 Закона о Државној ревизорској 

институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о 

отклањању откривених неправилности или несврсисходности (одазивни извештај) у 

року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.  

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 

3) приказивање мера исправљања. 

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио 

неправилности или несврсисходности у свом пословању или мере за умањење ризика од 

појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању 

за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће 

доказе. 

Општина Љубовија је обавезна да у одазивном извештају искаже мере 

исправљања по основу откривених неправилности које су наведене у Извештају о 

ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину који садржи и препоруке за њихово отклањање, осим оних које 

су отклоњене у току обављања ревизије и садржане у поглављу Мере предузете у 

поступку ревизије. За мере исправљања је дужан да уз одазивни извештај достави доказе 

према следећем: 
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Резиме откривених неправилности и препорука 

1. За неправилности првог приоритета, односно које је могуће отклонити у року од 

90 дана Општина Љубовија обавезна је да достави доказе о отклањању 

неправилности односно предузимању мера исправљања; 

2. За неправилности другог приоритета, односно које је могуће отклонити у року до 

годину дана,  и трећег приоритета, односно које је могуће отклонити у року до 

три године, Општина Љубовија обавезна је да достави акциони план у којем ће 

описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања 

неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем 

пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице. 

 

На основу члана 40 став 2 Закона о Закона о Државној ревизорској институцији 

одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране 

одговорног лица субјекта ревизије. 

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. 

провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта 

ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера 

веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере 

исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. 

Сагласно члану 57 став 1 тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако 

субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности или 

несврсисходности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, 

против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног 

поступка. 

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности или 

несврсисходности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије 

крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне 

неправилности или значајне несврсисходности, сматра се да постоји тежи облик кршења 

обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је 

овлашћена да предузима мере сагласно члану 40 ст. 7 до 13 Закона о Државној 

ревизорској институцији.  
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1 Основни подаци о субјекту ревизије 

Општина Љубовија се налази у западном делу Србије, припада Мачванском округу коме 

гравитира у економском, привредном и културном погледу. Западну границу територије 

општине Љубовије представља река Дрина (граница Србије), са источне стране налазе 

се општине Ваљево и Осечина, на северу се налазе општине Крупањ и Мали Зворник, 

док на југу овог подручја, границу представља општина Бајина Башта10. 

Према резултатима пописа из 2011. године Општина Љубовија има 14.469 становника 

са 27 насеља и захвата површину од 356 km2.  

Уредбом[1] о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 

самоуправе за 2014. годину општина Љубовија је сврстана у III групу економске 

развијености општина. Просечна нето зарада исплаћена у децембру  2021. године 

износила је 59.530 динара[2]  што је испод републичког просека за исти период (74.629 

динара нето).  

С обзиром на то да је становништво орјентисано на пољопривредну производњу, у 

укупном дохотку пољопривреда заједно са шумарством, ловом и водопривредом 

учествује са 51%, прерађивачка индустрија 23%, трговина 3%, грађевинарство 3% и 

остале делатности са 20%.  

Општина Љубовија је оснивач: (1) Предшколске установе „Полетарац“, Библиотеке 

„Милован Глишић“ и  Туристичке организација општине Љубовија, (2) два јавна 

предузећа: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и  путевима 

„Љубовија“ и Јавно комунално предузеће „Стандард“ и (3) 22 месне заједнице: МЗ 

„Љубовија“, МЗ „Врхпоље“, МЗ „Дрлаче“, МЗ „Грачаница“, МЗ „Грчић“, МЗ „Горње 

Кошље“, МЗ „Горња Оровица“, МЗ „Горња Љубовиђа“, МЗ „Горња Трешњица“, МЗ 

„Доња Оровица“, МЗ „Доња Љубовиђа“, МЗ „Поднемић“, МЗ „Рујевац“, МЗ „Селанац“, 

МЗ „Савковић“, МЗ „Узовница“, МЗ „Црнча“, МЗ „Цапарић“, МЗ „Оровичка планина“, 

МЗ „Подгај“, МЗ „Берловине“ и МЗ „Постење“. 

На територији општине Љубовија, образовно-васпитни рад обавља се на нивоу основног 

и средњег образовања. Мрежу објеката основног образовања чине: једна матична 

централна школа (“Петар Враголић“, у насељу Љубовија), пет издвојених 

осморазредних одељења са истим називом „Петар Враголић“ (Узовница, Врхпоље, Доња 

Љубовиђа, Доња Оровица и Горња Трешњица) и 12 четвороразредних одељења (у 

насељима: Цапарић, Горње Кошље, Горња Љубовиђа, Рујевац, Савковић, Оровичка 

планина, Горња Оровица, Грачаница, Црнча, Леовић, Постење и Гребен). Средња школа 

"Вук Караџић" Љубовија је основана 1964. године као издвојено одељење Гимназије 

„Вук Караџић“ у Лозници. 

Највиши правни акт Општине Љубовија је Статут којим се уређују послови Општине 

Љубовија (у даљем тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број одборника 

Скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин управљања грађана 

пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и других облика 

месне самоуправе и друга питања од значаја за Општину. 

Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и 

Општинска управа, у складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган 

Општине је и Општинско правобранилаштво.   

 
10 Извор података званичан сајт ОпштинеЉубовија www.ljubovija.rs. 
[1] „Сл. гласник РС“, бр. 104/2014. 
[2] Извор података https://data.stat.gov.rs/. 
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Скупштина општине је највиши орган Општине, има 27 одборника који се бирају на 

четири године. Начин припреме, вођење и рад Скупштине уређују се њеним 

Пословником. Председник Скупштине општине организује рад Скупштине, сазива и 

председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и 

Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која 

Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником 

Скупштине општине. Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености да обаља своју дужност. Скупштина општине је у 

2021. години одржала 14 седница. 

Стална радна тела Скупштине општине су Комисија за прописе, Комисија за 

административно-мандатна питања, Комисија за представке и притужбе, Комисија за 

избор и именовања и Одбор за развој пољопривреде и туризма. Повремена радна тела  

су Савет за праћење примене етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних 

служби и Комисија за родну равноправност.  

Извршни органи општине су Председник општине и Општинско веће. Председник 

општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обаља своју дужност. Општинско веће чини седам чланова, поред пет изабраних чланова 

на основу Закона чланови већа су Председник општине који председава Општинским 

већем и Заменик председника општине. Организација, начин рада и одлучивања се 

уређују Пословником. Општинско веће је у 2021. години одржало 44 седница. 

Општинска управа образује се као јединствени орган чијим радом руководи начелник. 

Општинска управа, као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење и 

извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања 

права грађана. У Општинској управи општине Љубовија образују се три одељења и то: 

(1) Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и Скупштинске 

послове, (2) Одељење за буџет и финансије и (3) Одељење за привреду, урбанизам, 

грађевинске, комуналне, стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове. Као 

посебна организациона јединица образован је Кабинет председника општине којим 

руковиди Шеф кабинета. 

Седиште Општине Љубовија је у улици Војводе Мишића број 45, 15320 Љубовија. 

Матични број општине је 07170513, ПИБ 101302050, шифра делатности 84.11 – 

делатност државних органа. Рачун извршења буџета је 840-62640-97, води се у Управи 

за трезор Лозница. 

2 Налази у поступку ревизије 

2.1 Интерна финансијска контрола 

Интерна финансијска контрола у јавном сектору је свеобухватни систем мера за 

управљање и контролу јавних прихода, расхода, имовине и обавеза, који успоставља 

Влада кроз организације јавног сектора са циљем да су управљање и контрола јавних 

средстава, укључујући и стране фондове, у складу са прописима, буџетом, и принципима 

доброг финансијског управљања, односно ефикасности, ефективности, економичности 

и отворености. 

У складу са одредбама члана 80 Закона о буџетском систему интерна финансијска 

контрола обухвата (1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних 

средстава, (2) интерну ревизију код корисника јавних средстава, као и (3) хармонизацију 

и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља 

Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију.  
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2.1.1 Финансијско управљање и контрола 

У складу са одредбом члана 81 Закона о буџетском систему корисници јавних средстава 

успостављају финансијско управљање и контролу, која се спроводи политикама, 

процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје 

циљеве остварити кроз:  

1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;  

2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја; 

3) економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;  

4) заштиту средстава и података (информација). 

Влада Републике Србије донела је Стратегију развоја интерне финансијске контроле у 

јавном сектору у Републици Србији, којом је утврђен и План активности везаних за 

развој инерне финансијске контроле у јавном сектору. Министарство финансија донело 

је Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору. 
 

Шематски приказ, успостављања, спровођења и развоја система за финансијско управљање и 

контролу (преузето са http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8285) 

 

Процес 
прегледа 
фин. упр. 

и контр. 
ккконтрол

Корак 1: 

Организовање 

процеса 

Корак 2: 

Припрема  

акционог 

плана 

Корак 3: 

Визија, 

мисија и 

циљеви 

Корак 5: 

Припрема 

системске 

Корак 4: 

Приказати 

процесе Корак 6: 

Процена и 

управљање 

ризицима 

Корак 9: 

Анализа 

постојећих и 

очекиваних 

Корак 10: 

Припрема 

акционих 

планова/ 

Корак 11: 

Сумарни 

извештаји о 

инт. 

Корак 13: 

Периодично 

тестирање 

интерних 

Корак 7: 

Процена 5 

компоненти 

инт. 

контроле/само-

Корак 8: 

Анализа 

спроведених 

Корак 12: 

Годишњи 

извештај 

Центр. јед. 
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Руководство је одговорно за успостављање одговарајуће организационе структуре која 

јасно додељује одговорности и овлашћења, одређује одговарајуће контроле и надзире 

њихову адекватност и ефективност. Укључивање највишег руководства у питања 

интерне контроле је од кључне важности за постизање њене ефективности, чиме се даје 

тон који одређује да ли контролно окружење доприноси ефикасном функционисању 

интерне контроле. Осим руководства, у осигуравању постојања и функционисања 

интерне контроле своју значајну улогу имају и сви запослени.  

За успостављање Финансијског управљања и контроле примењују се опште прихваћени 

„INTOSAI“ стандарди интерне контроле за јавни сектор („INTOSAI Guidelines for 

Internal Control Standards for the Public Sector“), који обухватају и интегрисани оквир 

интерне контроле који је дефинисала Kомисија спонзорских организација – „COSO“ 

(„The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission“), не 

укључујући функцију интерне ревизије, са пет међусобно повезаних елемената: 

1) контролно окружење, 

2) управљањe ризицима, 

3) контролне активности, 

4) информисање и комуникација, 

5) праћење и процена система.  

 

1) Контролно окружење  

Контролно окружење представља значајну компоненту система интерне контроле. На 

правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у значајној мери 

утиче став руководства према интерној контроли. Став који запослени имају о свом раду 

и задацима значајно утиче на ефикасност њиховог рада, а испољава се кроз већу 

одговорност, самопоуздање и ефикасност.  

Контролно окружење представља резултат односа филозофије и стила руковођења, 

подршке руководства, као и компетентности, етичких и моралних вредности и 

интегритета руководства и запослених и обухвата став, савесност и мере Скупштине 

Општине, Председника и општинско веће, у вези система интерне контроле и његове 

важности за ефикасност у раду Управе градске општине. Контролно окружење има 

кључни утицај на функционисање и ефикасност система интерне контроле. Фактори 

који се одражавају унутар контролног окружења обухватају: функције и надлежности, 

стил рада, методе доделе и делегирања овлашћења и одговорности, организациону 

структуру, одговарајуће субординације и слично. 

Испитивање контролног окружења у циљу процењивања личног и професионалног 

интегритета руководства општине и запослених и њиховог става према интерним 

контролама извршили смо помоћу ревизије донетих општих аката и њихове примене 

путем интервјуа. 

Органи управљања Општине Љубовија су у циљу успостављања контролног окружења 

донели низ интерних аката. Поред Статута општине Љубовија донесена су и друга 

интерна акта. 

Стратегије: Стратегија локалног одрживог развоја Општине Љубовија за период 2013. 

-2022. године, Стратегија управљања ризицима у Општини Љубовија за период 2015.-

2018. године. 

Одлуке: Одлука о Општинској управи општине Љубовија.  

Правилници: Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводствених 

политика, Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској 
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управи општине Љубовија, Правилник о начину финансирања програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта у општини Љубовија; Правилник о начину, 

мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају из буџета 

општине Љубовија; Правилник о поступку доношења  и усклађивања финансијских 

планова директних и индиректних корисника Општине Љубовија; Правилник о накнади 

трошкова и других примања запослених, изабраних и постављених лица у органима 

Општинске управе; Правилник о начину обављања  поступка јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у општини 

Љубовија, Правилник о евиденцији непокретности у јавној својини, Правилник о начину 

и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Љубовија на рачун 

извршења буџета Општине Љубовија, Правилник о организацији и спровођењу  пописа 

имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем у Општини 

Љубовија, Правилник о солидарној помоћи у Општинској управи општине Љубовија. 

Планска документа: Просторни план општине Љубовија[1]и План генералне регулације 

за насељено место Љубовија[2]. 

Упутства: Упутство о раду трезора општине Љубовија.  

Остало: Пословник Скупштине општине Љубовија. 

Унутрашњи оквир Oпштине Љубовија представља организациона структура, у којој се 

пословне активности планирају, извршавају, контролишу и надгледају. Организациона 

структура представља средство које њеном руководству помаже у остваривању 

постављених циљева и извршавању донетог буџета.  

Директни корисници немају отворене подрачуне већ своје пословање обављају преко 

рачуна извршења буџета Општине. Индиректни буџетски корисници послују преко 

подрачуна за средства издвојена буџетом, а који су отворени у оквиру консолидованог 

рачуна трезора (у даљем тексту: КРТ). 

Законом о буџетском систему одређени су директни и индиректни корисници буџетских 

средстава. У члану 2 став 1 тачка 7 дефинисано је да су директни корисници буџетских 

средстава органи и службе локалне власти. У члану 2 став 1 тачка 8 дефинисано је да су 

индиректни корисници буџетских средстава правосудни органи, месне заједнице, 

установе основане од стране Републике Србије односно локалне власти, над којима 

оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права 

у погледу управљања и финансирања. 

Списак корисника јавних средстава11 обухвата: (а) директне кориснике буџета: 

Скупштина општине Љубовија, Председник општине Љубовија, Општинско веће 

општине Љубовије, Општинска управа Љубовија, Правобранилаштво општине 

Љубовија и (б) индиректне кориснике буџета општине: Библиотека "Милован Глишић", 

Предшколска установа "Полетарац", Туристичка организација општине Љубовија, 22 

месне заједнице и Фонд за заштиту животне средине.  

Одредбом члана 65 Закона о буџетском систему је прописано да се буџетски фонд 

финансира из апропријација одређених у оквиру буџета за текућу годину, донација и 

других јавних прихода. 

У поступку ревизије је утврђено да је 2015. године Општина Љубовија укинула Фонд за 

заштиту животне средине. Одлука о буџету за 2021. годину не укључује Фонд за заштиту 

животне средине као индиректног корисника, али је и поред тога остао у Списку 

корисника јавних средстава, што није у складу са одредбама члана  2 став 1 тачка 8 и 

члана 65 Закона о буџетском систему. 

 
[1] „Службени лист општине Љубовија“,број 4/12. 
[2] „Службени лист општине Љубовија“, број 10/14. 
11 Правилник о Списку корисника јавних средстава објављен у „Службеном гласнику РС“, број 130/21 од 29. децембра 2021. године. 
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Откривена неправилност: Општина Љубовија је у Списак корисника јавних средстава 

укључила Фонд за заштиту животне средине који је угашен 2015. године, што није у 

складу са одредбама члана  2 став 1 тачка 8 и члана 65 Закона о буџетском систему. 

Ризик: Укључивањем буџетских фондова као индиректних корисника у Списак 

корисника јавних средстава, јавља се ризик од  неусклађености са прописима, 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да Списак 

корисника јавних средстава ускладе са одредбама члана  2 став 1 тачка 8 и члана 65 

Закона о буџетском систему. 

 

2) Управљање ризицима 
 

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над 

потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење 

циљева корисника јавних средстава. Предуслов управљања ризицима је утврђивање 

општих и специфичних циљева које организација треба да оствари, а задатак управљања 

ризицима је да се кроз Стратегију управљања ризиком пружи разумно уверавање да ће 

циљеви бити остварени. Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање и функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору прописује обавезу корисника јавних средстава да усвоје 

стратегију управљања ризиком која се ажурира сваке три године као и у случају да се 

контролно окружење значајније измени (члан 7). 

Општина Љубовија је дана 18. новембра 2015. године усвојила Стратегију управљања 

ризицима за период 2015-2018 године, иста није ажурирана након три године.  

Откривена неправилност: Општина Љубовија није ажурирала стратегију управљања 

ризиком, што није у складу са одредбом члана 7 Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о 

систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. 

Ризик: Неажурирање стратегије управљања ризиком, јавља се ризик да циљеви 

корисника јавних средстава неће бити остварени на задовољавајући начин. 

 Препоручује се одговорним лицима Општине Љубовија да 

ажурирају стратегију управљања ризиком у складу са одредбама члана 7 Правилника о 

заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. 

 

Контролне активности 

Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља 

руководство у писаном облику, а које му помажу у спровођењу мера и предузимању 

одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити 

предвиђене циљеве у вези са извршењем донетог буџета и планираних активности, 

задатака и програма. Политиком се дефинише шта треба радити, док поступци служе за 

спровођење дефинисане политике. Контролним поступцима имплементирају се 

контролне политике путем специфичних и рутинских задатака којим се обухватају 

основне функције контролних активности које треба да буду одвојене и адекватно 

надгледане, а то су: сегрегација дужности; ауторизација, овлашћење и одобравање; 

систем дуплог потписа; адекватно документовање; правила за приступ средствима и 

информацијама; и интерна верификација и поуздано извештавање.  
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Контролне активности могу бити превентивне и корективне. Превентивне контроле 

представљају проактивне контроле које се одвијају истовремено са извршавањем 

трансакције и имају задатак да спрече настанак или деловање одређене неправилности, 

грешке или другог облика деформације. Корективне контроле представљају контроле 

које се одвијају накнадно, након завршетка пословне трансакције и имају задатак да 

открију и искажу деловање одређене неправилности, грешке или другог облика настале 

деформације - с циљем да се утврди и елиминишу њене негативне последице и да се 

њено деловање спречи у наредном периоду.  

Интегритет информација, као и безбедност података који се обрађују, остварују се када 

се успоставе ефективне: опште ИТ контроле, које представљају политике и процедуре 

разних апликација, подржавају функционисање апликативних контрола и доприносе 

ефикасном раду информационих система, и апликативне ИТ контроле, које 

представљају мануелне или аутоматске процедуре које најчешће функционишу на нивоу 

трансакције - с циљем да обезбеде интегритет, тачност и поузданост рачуноводствених 

евиденција. 

Откривене неправилности:  

- Комисија за попис нефинансијске имовине није извршила попис изласком на терен 

ради идентификације нефинансијске имовине, већ је попис (по изјави одговорног лица) 

извршен увидом у листове непокретности прибављених од Службе катастра 

непокретности Љубовија и података из Имовинско-правне службе Општине Љубовија, 

односно на основу евиденције имовине која се води у пословним књигама Општинске 

управе што је утврђено анализом пописа и других евиденција у којима се води 

нефинансијска имовина, што није у складу са чланом 18 Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чл. 10 и 11 Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (2.2.3.1), 

- Општинска управа општине Љубовија није водила адекватну помоћну књигу 

нефинансијске имовине у сталним средствима која обезбеђује детаљне податке о свим 

основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних 

улагања и основних средстава са стопама амортизације, јер нема података о стицању 

имовине, катастарској парцели и/или општини, површини, посебни делови нису 

евидентирани под једним евиденционим бројем, односно за део објеката и парцела се не 

може утврдити на које објекте и парцеле се односе, што није у складу са чланом 14 став 

1 тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству, чл. 2-6 Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини и одредбама чл. 17-20 Правилника о евиденцији 

непокретности у јавној својини општине (2.2.3.2.1), 

- Општина Љубовија није пренела непокретности из пословних књига индиректних 

корисника у своје књиге у износу од 10.384 хиљада динара, што није у складу са 

одредбама чл. 17-20 Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине 

(2.2.3.2.1), 

- У Билансу стања Општинске управе на дан 31. 12. 2021. године мање је исказана 

вредност опреме (012000) у износу од 709 хиљада динара, и у истом износу више 

вредност опреме у Билансу стања Скупштине општине на дан 31. 12. 2021. године, јер је 

исправка вредности опреме која се води код Скупштине општине исказана за опрему 

која се води код Општинске управе, што није у складу са одредбом члана 6 Правилника 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова (2.2.3.2.1.1), 
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- Општина Љубовија је исказала учешће капитала у  предузећу Јавно урбанистичко 

предузеће План Шабац, које је брисано из Агенције за привредне регистре (конто 

111911) у износу од три хиљаде динара, што није у складу са у складу са одредбом члана 

11 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем (2.2.3.2.2.1), 

- Месна заједница Рујевац, као индиректни корисник буџетских средстава Општине 

Љубовија, није на дан 31. 12. 2021. године извршила повраћај средстава у износу од две 

хиљаде динара, а која су јој пренета у складу са актом у буџету, што није у складу са 

одредбом члана 59 став 4 Закона о буџетском систему (2.2.3.2.2.3). 

Ризик: Неуспостављањем адекватних контролних активности постоји ризик да ће се 

исплате вршити без контроле одговорних лица, и уколико иста не препознају ризике у 

пословању и не успоставе адекватне писане политике и процедуре, могу се угрозити 

предвиђени циљеви у вези са извршењем донетог буџета и планираних активности. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да: (1) 

изврше попис у складу са одредбама 18 Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10 и 11 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем, (2) помоћну књигу нефинансијске имовине воде са свим потребним 

елементима уз поседовање документације о стицању исте, у складу са чланом 14 став 1 

тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству и члановима 2-6 Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини, (3) да изврше пренос непокретности из помоћних књига 

индиректних корисника у помоћну књигу основних средстава општине у складу са 

одредбама Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине Љубовија, 

(4) вредност опреме у финансијским извештајима исказују у складу са  одредбом члана 

6 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова, (5) да у пословним књигама воде евиденцију 

учешћа капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама које 

постоје, (6) предузму контролне активности како би индиректни корисници буџетских 

средстава извршили повраћај примљених средстава пренетих у складу са актом у буџету 

до краја фискалне године на рачун извршења буџета у складу са одредбом члана 59 став 

4 Закона о буџетском систему. 

Информисање и комуникације 

Информисање и комуникација обухватају идентификовање, прикупљање и 

дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих и истинитих 

информација које омогућавају запосленима да преузму одговорности, ефективно 

комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима корисника 

јавних средстава, изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви 

запослени имају јасне и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и 

одговорностима у вези са финансијским управљањем и контролом, коришћење 

документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде, 

померања, употребе и архивирања документације, документовање свих пословних 

процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова за надгледање 

(надзор), као и успостављање ефективног, благовременог и поузданог система 

извештавања, укључујући нивое и рокове за извештавање, врсте извештаја који се 

подносе руководству и начин извештавања у случају откривања грешака, 

неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или 

недозвољених радњи. 
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Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно 

функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине запослени, сви 

предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање 

рачуноводствене информације, као и пренос информација до доносиоца одлука, 

корисника услуга и шире јавности. Све релевантне информације о битним интерним и 

екстерним догађајима и активностима, у финансијском и нефинансијском облику треба 

идентификовати, прикупити, обрадити и на одговарајући начин саопштити. Да би се то 

остварило успостављен је развијен информациони систем којим се обухватају опште 

контроле и контроле појединих рачунарских апликација, што подразумева 

успостављање одговарајућег рачуноводственог система путем кога се врши 

евидентирање трансакција, контролисање пословања, заштита имовине и припрема 

извештаја.   

Општина Љубовија путем Web сајта www.ljubovija.rs информише своје грађане о 

актуелним дешавањима у општини.   

Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија користи 

софтверски пакет „Трезор-Саветник“ за вођење буџетског рачуноводства који је 

пројектован за вишекориснички рад и приступ подацима од стране више корисника. 

Пореско рачуноводство користи Јединствени информациони систем локалних пореских 

администрација који је израдио Институт „Михајло Пупин“ (у даљем тексту: ЈИС ЛПА), 

успостављен је 2010. године, ажурира се у складу са променама законских прописа и 

општинских одлука, а може бити ажуриран или промењен ако не задовољава све 

потребе службе. У њему се воде подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно 

лично име, ПИБ, подаци из пореских пријава и других аката и регистара, који су од 

значаја за утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе, подаци о 

утврђеним изворним јавним приходима јединица локалне самоуправе, као и подаци о 

наплати тих јавних прихода.12 

Локална пореска администрација Општине Љубовија, у складу са прописима, билансно 

води потраживања према привредним друштвима која су у стечајном поступку и то 

најмање у износу од 34.357 хиљада динара. Исказано потраживање садржи погрешно 

обрачунату вредност камате на пријављено стечајно потраживање након дана отварања 

стечајног поступка, односно у себи садржи вредност за коју не постоји правни основ ни 

могућност наплате у складу са прописима, јер ЈИС ЛПА не дозвољава унос пореског 

обвезника са истим матичним бројем и пореским идентификационим бројем (ПИБ), те 

из тог разлога локалне пореске администрације воде обједињено пријављено стечајно 

потраживање и потраживање које настане након отварања стечајног поступка и 

представља трошак стечајног поступка. 

Према одредби члана 5 Уредбе о буџетском рачуноводству, готовинска основа 

представља основу за вођење буџетског рачуноводства, а према одредби члана 9 исте 

Уредбе, пословне књиге треба водити по систему двојног књиговодства, хронолошки, 

уредно и ажурно у складу са структуром конта која је прописана Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем13. Према 

истом члану Уредбе, пословне књиге се воде у слободним листовима или електронском 

облику. Директни корисници буџетских средстава који своје финансијско пословање не 

обављају преко сопственог рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције. Индиректни 

 
12 Одредбе члана 159. ст. 1, 3 и 4 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Канцеларија за информационе технологије 
и електронску управу надлежна је за успостављање и вођење Јединственог информационог система локалне пореске администрације 

(ЈИС ЛПА) и обезбеђивање техничких услова за његову примену. ЈИС ЛПА преузима податке из изворних регистара, у складу са 

законом којим се уређује електронска управа. Увођењем ове обавезе успостављени су предуслови за ефикаснију и потпуну размену 
и међусобну упоредивост података између ЛПА ЈЛС. 
13 „Службени гласник РС", бр. 16/16 ... 84/19.  

http://www.ljubovija.rs/
http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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корисници буџетских средстава који своје финансијско пословање обављају преко 

сопствених рачуна успоставили су сопствени рачуноводствени систем, што 

подразумева посебно вођење пословних књига. Корисници средстава буџета општине 

Љубовија одговорни су за рачуноводство сопствених трансакција.  

За израду финансијских извештаја, Општина Љубовија користи податке из: главне књиге 

буџета, и годишњих финансијских извештаја индиректних корисника буџетских 

средстава. Чланом 12. Уредбе о буџетском рачуноводству прописана је обавеза да се 

подаци из главних књига директних и индиректних корисника синтетизују и књиже у 

главној књизи трезора на основу периодичних извештаја и завршних рачуна. 

Откривене неправилности: 

- Предшколска установа „Полетарац“ је  у програму за обрачун плата, погрешно 

дефинисала параметре за обрачун додатака на плату и то за накнаду зараде по основу 

верског празника, што није у складу са чланом 114. Закона о раду и чланом 42. Посебног 

колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања 

чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 

(2.2.1.3.1), 

- Општинска управа је улагање у доградњу, адаптацију објекта као и пројектну 

документацију за исте евидентирала под посебним инвентарским бројем у помоћној 

књизи основних средстава у износу од 34.644 хиљада динара, уместо да је извршено 

увећање вредности објекта (основног средства) што није у складу са чланом 4 Уредбе о 

евиденцији непокретности у јавној својини (2.2.3.2.1.1), 

- Општина Љубовија није пренела из билансне пореске евиденције у ванбилансу 

евиденцију потраживања према пореским обвезницима над којима је стечајни поступак 

окончан путем банкротства и оспорена стечајна потраживања пореских обвезника над 

којима је стечајни поступак у току, најмање у износу од 10.851 хиљаде динара, што није 

у складу са одредбама члана 163а Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији (2.2.3.2.2.3), 

- Предшколска установа „Полетарац“ током 2021. године није евидентирала обавезе за 

плате и додатке у тренутку настанка обавеза, а најкасније наредног дана, већ је обавезе 

евидентирала у моменту плаћања, односно извршавања расхода, што није у складу са 

одредбом члана 16 Уредбе о буџетском рачуноводству (2.2.3.3.1), 

- У поступку ревизије, анализом пословних књига свих корисника буџетских средстава 

и њихових финансијских извештаја, утврђено је да на субаналитичким контима није 

усаглашено исказано стање нефинансијске имовине у активи и пасиви најмање у износу 

од 10.026 хиљада динара, што није у складу са одредбом члана 13 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (2.2.3.3.11), 

- Општина Љубовија је у консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године 

више исказала синтетички конто 311900 - Остали сопствени извори у износу од 10.005 

хиљада динара и у истом износу мање синтетички конто 311100 - Стање нефинансијске 

имовине у сталним средствима најмање (2.2.3.3.11), 

-  Библиотека „Милован Глишић“ је евидентирала плате, додатке, и накнаде 

запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене рада, 

уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за време проведено 

на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад 

до 30 дана услед болести и 411118 - накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан 
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празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и 

одазивања на позив државног органа (2.2.1.3.1), 

- Туристичка организација Општине Љубовија је евидентирала плате, додатке, и 

накнаде запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене 

рада, уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за време 

проведено на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде за време привремене 

спречености за рад до 30 дана услед болести и 411118 - накнада зараде за време 

одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног 

одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа (2.2.1.3.1), 

- Предшколска установа „Полетарац“ евидентирала плате, додатке, и накнаде 

запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене рада, 

уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за време проведено 

на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад 

до 30 дана услед болести и 411118 - накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан 

празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и 

одазивања на позив државног органа (2.2.1.3.1), 

- Општинска управа је пренос средстава основној и средњој школи, као и Центру за 

социјални рад у току 2021. године евидентирала на контима 463141 - Текући трансфери 

нивоу општина и 463241 - Капитални трансфери нивоу општина, уместо на контима 

463111 - Текући трансфери нивоу Републике и 463211 - Капитални трансфери нивоу 

Републике, што није у складу са одредбом члана 14 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и одредбом члана 29 

Закона о буџетском систему (2.2.1.3.14), 

- Општинска управа је евидентирала издатке за реконструкцију парка у износу од 5.193 

хиљаде динара и за санацију и адаптацију сале за физичко у основној школи у износу од 

4.378 хиљада динара на синтетичком конту 511200 – Изградња зграда и објеката, уместо 

на синтетичком конту 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, односно на 

погрешној економској класификацији, што није у складу са одредбом члана 15 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем (2.2.1.4.1). 

Ризик: Уколико се настави са исказивањем и евидентирањем пословних промена на 

напред описан начин, јавља се ризик од израде непоузданих финансијских извештаја. 

 Препоручује се одговорним лицима Општине Љубовија да: (1) 

ажурирају параметре у програму за обрачун плата и обезбеде примену основице за 

обрачун додатака на плату, (2) увећају вредност објеката за износ извршених улагања, 

односно да изврше одговарајућа књижења, (3) изврше пренос спорних и дубиозних 

потраживања из билансне пореске евиденције у ванбилансу евиденцију, (4) предузму 

контролне активности како би се обавезе у Предшколској установи „Полетарац“ 

исказивале у тренутку настанка обавеза, а најкасније наредног дана, (5) нефинансијску 

имовину усагласе по субаналитичким контима активе и пасиве, (6) да пренос средстава 

основној и средњој школи, као и Центру за социјални рад евидентирају на контима 

463111 - Текући трансфери нивоу Републике и 463211 - Капитални трансфери нивоу 

Републике, (7) предузму контролне активности како би Библиотека „Милован Глишић“, 

Туристичка организација Општине Љубовија и Предшколска установа „Полетарац“ 

евидентирале плате, додатке, и накнаде запослених (зарада) на субаналитичким контима 

групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, у складу са одредбом члана 14 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
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систем и одредбом члана 29 Закона о буџетском систему, (8) да издатке за капитално 

одржавање зграда и објеката исказују у складу са одредбама члана 15 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Праћење и процена система 

Праћење и процена система подразумева континуирани процес надгледања 

финансијског управљања и контроле његове адекватности, функционалности, као и 

одговарајуће дизајнирање, са циљем побољшања његове ефикасности. Праћење и 

процена система се изводи на неколико начина: текућим увидом, самопроцењивањем и 

интерном ревизијом. 

У складу са одредбом члана 19 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима 

за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у 

јавном сектору, руководилац корисника јавних средстава извештава министра 

финансија о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског 

управљања и контроле до 31. марта текуће године за претходну годину, подношењем 

образаца које припрема Централна јединица за хармонизацију.  

Општина Љубовија је известила министра надлежног за послове финансија о 

адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле 

подношењем образаца које припрема Централна јединица за хармонизацију за 2021. 

годину, што је у складу са одредбом члана 19 Правилника о заједничким критеријумима 

и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору. 

2.1.2 Интерна ревизија 

Интерна финансијска контрола у јавном сектору, у складу са одредбама члана 80 Закона 

о буџетском систему, између осталог, обухвата и интерну ревизију код корисника јавних 

средстава. Корисници јавних средстава, у складу са одредбом члана 82 став 6 Закона о 

буџетском систему, успостављају интерну ревизију ради пружања саветодавних услуга 

које се састоје од савета, смерница, обукa, помоћи или других услуга у циљу повећања 

вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања 

ризицима и контроле. 

На основу Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима за 

организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање 

интерне ревизије у јавном сектору, утврђена је обавеза директних корисника буџетских 

средстава да успоставе и организују интерну ревизију.  

Према достављеној информацији од председника општине Љубовија број 400-3/2022-1 

од 22. фебруара 2022. године Општина Љубовија од почетка 2020. године нема интерног 

ревизора, јер је запослена која је била распоређена на пословима интерне ревизије 

прекинула радни однос и исти засновала код другог послодавца. Од тада Општина 

Љубовија нема интерног ревизора, али има систематизовано радно место. 

Откривена неправилност: Општина Љубовија није организовала и успоставила 

интерну ревизију, што није у складу са чланом 82 Закона о буџетском систему и чланом 

6 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном 

сектору. 

Ризик: Неуспостављањем интерне ревизије слаби се функција интерне контроле 

Општине. 
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 Препоручује се одговорним лицима Општине Љубовија да предузму 

активности на успостављању интерне ревизије на један од начина прописаних 

одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном 

сектору. 

2.2 Завршни рачун  

2.2.1 Извештај о извршењу буџета – Образац 5 

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2021. године 

утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 46.352 хиљада динара, као разлика 

између остварених укупних прихода и примања у износу од 637.493 хиљада динара и 

укупних извршених расхода и издатака у износу од 591.141 хиљаде динара. Ова разлика 

је приказана по нивоима финансирања у следећим табелама.  

 Структура прихода и примања                          `                        у 000 динара 

Број 

конта 
Приходи и примања 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

 

Укупно 

(од 5 до 

10) 

Приходи и примања из буџета 
Из 

Дон. и 

помоћи 

из 

ост. 

изв. 
Републи-

ке 
АП Општине 

ОО 

СО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

700000 Текући приходи 632.973 623.882 82.278  525.514  16.032 58 

710000 Порези 257.988 260.100   260.100    

730000 Донације и трансфери 327.973 317.714 81.722  219.960  16.032  

740000 Други приходи 44.512 43.073   43.015   58 

770000 Мем.ставке за рефунд. Расхода 2.500 2.437   2.437    

780000 
Трансфери између корисника на 

истом нивоу 
0 556 556      

790000 Приходи из буџета 0 2   2    

800000 

Примања од прод нефин. 

имовине 13.611 13.611   13.611    

840000 Прим. од продаје прир. имовине 13.611 13.611   13.611    

 Укупни приходи и примања 646.584 637.493 82.278  539.125  16.032 58 
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 Структура расхода и издатака                                 у 000 динара 

Број 

конта 
Расходи и издаци 

Износ 

планираних 

расхода и 
издатака 

Износ остварених расхода и издатака 

  
Укупно 

Расходи и издаци из буџета Из дон. 

и 
помоћи 

из 

осталих 

извора 
  (5 до 10) Републике АП Општине ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Текући расходи и издаци 

за набавку нефинансијске 

имовине 
665.959 559.388 54.283 0 465.064 0 39.983 58 

400000 Текући расходи 416.224 384.134 12.364 0 370.602 0 1.110 58 

410000 Расходи за запослене 111.074 110.601 487   110.114     
420000 Коришћење услуга и роба 156.223 142.510 10.341   131.001   1.110 58 

440000 
Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 780 780  
  780   

  
450000 Субвенције 25.482 22.277    22.277     

460000 
Донације, дотације и 

трансфери 61.343 60.288  
  60.288   

  

470000 
Социј.осигурање и социј. 

заштита 30.420 17.633 1.536   16.097   
  

480000 Остали расходи 30.902 30.045    30.045     

500000 
Издаци за нефинанс. 

имовину 249.735 175.254 41.919 0 94.462 0 38.873 0 

510000 Основна средства 236.916 164.416 41.919   83.624   38.873   

540000 Природна имовина 12.819 10.838    10.838      

600000 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске имовине 
31.754 31.753 

  
31.753 

   

610000 Отплата главнице 31.754 31.753     31.753       

  Укупни расходи и издаци 697.713 591.141 54.283 0 496.817 0 39.983 58 

 

 Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења         у 000 динара 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања/расходи и издаци 

Укупно 

(5 до 

10) 

Из буџета Из дон. 

и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републ

ике 
АП Општине 

ОО

СО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине 

646.584 637.493 82.278   539.125   16.032 58 

  
Текући расходи и издаци за 

нефинансијску имовину 
665.959 559.388 54.283 0 465.064 0 39.983 58 

  Буџетски суфицит   78.105 27.995   74.061     0 

  Буџетски дефицит 1.897           23.951   

600000 
Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске  имовине 
31.754 31.753     31.753       

  Вишак примања                 

  Мањак примања 31.754 31.753     31.753       

  Вишак новчаних прилива   46.352 27.995   42.308       

  Мањак новчаних прилива 33.651           23.951   

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2021. године 

(Образац 5) Општине Љубовија, у колони 4 су унети подаци о планским величинама 

прихода и примања и расхода и издатака у складу са одобреним апропријацијама, што 

је у складу са одредбама члана 10 став 2 Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, организација за 

обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. 
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 Преглед планираних расхода и издатака исказаних у Обрасцу 5 и одобрених апропријација
                        у 000 динара 

Број 

конта 
Расходи и издаци 

Износ планираних 

расхода и издатака 

исказаних у 

Обрасцу 5 

Износ планираних 

расхода и издатака 

исказаних у Ребалансу 

са реалокацијама 

Разлика 

1 2 3 4 5=(3-4) 

  
Текући расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
665.959 665.959 0 

400000 Текући расходи 416.224 416.224 0 

410000 Расходи за запослене 111.074 111.074 0 

420000 Коришћење услуга и роба 156.223 156.223 0 

440000 
Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
780 780 0 

450000 Субвенције 25.482 25.482 0 

460000 Донације, дотације и трансфери 61.343 61.343 0 

470000 Социј.осигурање и социј. заштита 30.420 30.420 0 

480000 Остали расходи 30.902 30.902 0 

500000 Издаци за нефинанс. имовину 249.735 249.735 0 

510000 Основна средства 236.916 236.916 0 

540000 Природна имовина 12.819 12.819 0 

600000 
Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине 
31.754 31.754 0 

610000 Отплата главнице 31.754 31.754 0 

  Укупни расходи и издаци 697.713 697.713 0 

2.2.1.1 Текући Приходи 

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Љубовија за 2021. годину 

планирани су укупни приходи, у износу од 632.973 хиљаде динара, а у Одлуци о 

завршном рачуну Општине Љубовија за 2021. годину (Образац 5 ) исказано је остварење 

укупних прихода у износу од 623.882 хиљада динара и структура планираних и 

остварених текућих прихода дата је у наредној табели: 

 Планирани и остварени приходи, примања и пренета средства из претходне године 

Општине Љубовија за 2021. год.                                     у 000 динара 

Опис 
Број 

конта 

План 

из 

Одлуке 

Остварење 

буџета 

Остварење 

из 

Обрасца 5 

4x100/3 

1 2 3 4 5 6 

I 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 
300000 33.824 33.824 36.815 100 

II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 700000 632.973 525.511 623.882 83 

 Порези на доходак и капиталнe добиткe које 

плаћају физичка лица 
711100 193.623 198.544 198.544 103 

 Периодични порези на непокретности 713100 27.800 27.361 27.361 98 
 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 713300 4.300 4.364 4.364 101 
 Порези на финансијске и капиталне трансакције 713400 9.700 9.353 9.353 96 
 Порези на појединачне услуге 714400 15   0 

 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 

дозволу да се добра употребљавају или 

делатности обављају 

714500 15.550 14.218 14.218 91 

 Други порези које искључиво плаћају 

предузећа, односно предузетници 
716100 7.000 6.260 6.260 89 

 Текуће донације од међународних организација 732100 13.515  558 0 

 Капиталне донације од међународних 

организација 
732200 39.044  15.474 0 

 Текући трансфери од других нивоа власти 733100 219.153 219.960 240.403 100 
 Капитални трансфери од других нивоа власти 733200 56.261  61.279 0 
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Опис 
Број 

конта 

План 

из 

Одлуке 

Остварење 

буџета 

Остварење 

из 

Обрасца 5 

4x100/3 

1 2 3 4 5 6 
 Камате 741100 500 452 452 90 
 Закуп непроизведене имовине 741500 28.200 27.005 27.005 96 

 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација 
742100 4.480 4.493 4.493 100 

 Таксе и накнаде 742200 3.350 3.290 3.290 98 

 Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 
742300 1.000 1.016 1.075 102 

 Приходи од новчаних казни за прекршаје 743300 4.900 4.866 4.866 99 

 Остале новчане казне, пенали и приходи од 

одузете имовинске користи 
743900 22 31 31 142 

 Мешовити и неодређени приходи 745100 2.060 1.861 1.861 90 

 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године 
772100 2.500 2.437 2.437 97 

 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 
781100   556 - 

 Приходи из буџета 791100   2 - 

III 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
800000 13.611 13.611 13.611 100 

 Примања од продаје земљишта 841100 13.611 13.611 13.611 100 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 

646.584 539.122 637.493 83 
 

УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА 
 

680.408 572.946 674.308 84 

 

Одлуком о Општинској управи општине Љубовија, број 06-76/2017-03 од 28.02.2017. 

године Општина Љубовија је организовала рад Локалнe порескe администрацијe (ЛПА) 

у оквиру Одељења за буџет и финансије у виду Одсека за ЛПА. Утврђивање, наплата и 

контрола појединих изворних прихода општине Љубовија врши се на основу 

информационог система ЈИС ЛПА који је израдио Институт „Михајло Пупин“ а који је 

успостављен 2010. године. 

 Преглед евидентираних и исказаних остварених изворних и уступљених прихода у 2021. 

години                      у 000 динара 

Број 

конта 
Назив конта 

Изворни 

приход 

Уступљени 

приход 
Укупно 

711100 Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица  198.544 198.544 

713100 Периодични порези на непокретности 27.361  27.361 

713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон  4.364 4.364 

713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције  9.353 9.353 

714500 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се 

добра употребљавају или делатности обављају 
12.796 1.422 14.218 

716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 
6.260  6.260 

732100 Текуће донације од међународних организација 559  559 

732200 Капиталне донације од међународних организација 15.474  15.474 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти  240.403 240.403 

733200 Капитални трансфери од других нивоа власти  61.279 61.279 

741100 Камате 452  452 

741500 Закуп непроизведене имовине 8 26.997 27.005 

742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација 
4.493  4.493 

742200 Таксе и накнаде 3.290  3.290 

742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне 

јединице 
1.075  1.075 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје  4.866 4.866 



 

 

36 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

Број 

конта 
Назив конта 

Изворни 

приход 

Уступљени 

приход 
Укупно 

743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске 

користи 
31  31 

745100 Мешовити и неодређени приходи 1.861  1.861 

772100 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године 
2.437  2.437 

781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  556 556 

791100 Приходи из буџета  2 2 

Укупно: 76.096 547.786 623.882 

А) Изворни приходи општине Љубовија. 

Поступци евидентирања и извештавања у вези са изворним приходима у пореском 

рачуноводству су ближе уређени Правилником о пореском рачуноводству и то: 

1) Одредбама члана 8 – Образац ДН – 1 (дневник главне књиге), 

2) Одредбама члана 10 – Образац АК – 1 (аналитичке картице рачуна), 

3) Одредбама члана 78 – Образац ЕПР (Евиденција о одобреном одлагању плаћања 

на почек или на рате за период 1. јануар до 31. децембра), 

4) Одредбама члана 85 – Образац ЕНР (Евиденција о неурученим решењима о 

утврђивању пореза до 31. децембра), 

5) Одредбама члана 102 – Образац ЕСДПО (Евиденција о спорним и дубиозним 

пореским обавезама са стањем на дан 31. децембра), 

6) Одредбама члана 103 – Образац ЕЗПО (Евиденција о застарелим пореским 

обавезама са стањем на дан 31. децембра), 

7) Одредбама члана 104 – Образац ЕОПО (Евиденција о отпису пореских обавеза 

са стањем на дан 31. децембра), 

8) Одредбама члана 117 – Образац ГО-3 (Преглед стања на рачунима пореских 

обвезника), 

9) Одредбама члана 124 – Образац ГО – 3/1 (Преглед стања на рачунима за период), 

10) Одредбама члана 132 – Образац ГО – 1 (Порески бруто годишњи извештај за 

период 01. јануар – 31. децембар) и Образац ГО – 2 (Порески нето годишњи 

извештај за период 01. јануар – 31. децембар). 

Правилником о пореском рачуноводству уређена је обавеза састављања годишњих 

пореских рачуноводствених извештаја14 до 31. марта текуће године за претходну 

фискалну годину. Одредбама чл. 129 - 132 Правилника о пореском рачуноводству 

прописано је да све јединице пореског органа састављају пореске годишње извештаје, 

односно порески орган саставља консолидоване пореске извештаје (Образац ГО–1 и 

Образац ГО–2). Правилником је уређено да се уз порески завршни извештај саставља и 

евиденција о спорним и дубиозним пореским обавезама (Образац ЕСДПО), евиденција 

о застарелим пореским обавезама (Образац ЕЗПО) и евиденција о отпису пореских 

обавеза (Образац ЕОПО). Правилником о пореском рачуноводству није прописан орган 

коме се ови извештаји достављају. 

 У складу са чланом 6 Закона о финансирању локалне самоуправе, јединици локалне 

самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, који су исказани 

према следећој структури:  

(1) Порези на имовину, група конта 713000. Утврђује се и наплаћује на основу Закона 

о порезима на имовину и интерних аката донетих од стране Скупштине општине 

Љубовија и то: Одлуке о висини стопе пореза на имовину Општине Љубовија број 06-

398/2015-03 од дана 27. новембра 2015. године, Одлуке о одређивању коефицијената за 

утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на 

 
14 Одредбе чл. 14. ст. 2, члан 132. ст. 5. Правилника о пореском рачуноводству. 
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територији општине Љубовија број 06-485/2016-03 од 29. новембра 2016. године, Одлуке 

о одређивање стопе амортизације за непокретности на територији општине Љубовија 

број 06-529/2013-03 од дана 16. децембра 2013. године, Одлуке о одређивању зона и  

најопремљеније зоне на територији општине Љубовија број 06-486/2016-04 од дана 29. 

новембра 2016. године, Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину  и одлука 

о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. 

годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води 

пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија  

број 06-406/2020-03 од дана 27. новембра 2020. године. 

Приход је планиран у износу од 27.800 хиљада динара, а остварен у износу од 27.361 

хиљада динара и то по основу: пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге 

и пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге. 

 Порез на имовину                                    у 000 динара 

Конто Назив конта Износ 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 16.724 

713122 Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 10.637 

713100 Укупно  27.361 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 713000 - Порези на имовину нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и ових прихода. 

(2) Порез на добра и услуге, група конта 714000. Приход је планиран у износу од 

15.550 хиљада динара, а остварен у износу од 14.218 хиљада динара, и то по основу 

уступљеног прихода од Републике Србије у износу од 1.422 хиљада динара на име 

накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и изворних прихода у износу 

од 12.796 хиљаде динара чија је структура дата у следећој табели: 

 Структура изворних прихода по основу пореза на добра и услуге                 
                              у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

714552 Боравишна такса 228 

714553 Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС 236 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 
7.207 

714566 
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица 
21 

714565 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа стара и 

уметничких заната и домаће радиности 

73 

714562 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 5.032 

714500 Укупно  12.796 

 

Боравишна такса. Скупштина општине Љубовија је донела 9. октобра 2019. године 

Одлуку о боравишној такси на територији општине Љубовија број 06-295/2019-03 по 

основу које се утврђује обавеза, висина и начин плаћања боравишне таксе на територији 

Општине Љубовија. 

Локалне комуналне таксе. Утврђују се и наплаћују на основу Одлуке о локалним 

комуналним таксама за територију Општине Љубовија број 06-42/2019-03 од дана 15. 

марта 2019. године коју је донела Скупштина општине Љубовија (у даљем тексту 

Одлука). Одлуком је уведена обавеза плаћања локалне комуналне таксе за коришћење 

права, предмета и услуга на територији општине Љубовија и утврђени висина, рокови и 

начин плаћања. Поступак утврђивања и наплате таксене обавезе врши Служба за 
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локалну пореску администрацију. Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

комунални инспектор Општинске управе општине Љубовија. 

Локалне административне таксе. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним 

административним таксама донела је Скупштина општине Љубовија 16. децембра 2013. 

године број 06-530/2013-03. Наведеном одлуком уређују се локалне административне 

таксе за услуге које Општинска управа врши физичким и правним лицима. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 714000 – Порез на добра и услуге нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових прихода. 

(3) Други порези, група конта 716000. Приход је планиран у износу од 7.000 хиљада 

динара, а остварен у износу од 6.260 хиљада динара и то по основу наплаћене комуналне 

таксе за истицање фирме на пословном простору. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 716000 – Други порези нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања ових прихода. 

(4) Донације и помоћи од међународних организација, група конта 732000. Приход 

је планиран у износу од 52.559 хиљада динара, а остварен у износу од 16.032 хиљада 

динара и то по основу: (1) Капиталних донација од међународних организација у износу 

од 15.474 хиљада динара и (2) Текућих донација од међународних организација у износу 

од 559 хиљада динара. Приходи су остварени по основу следећих уговора: 1) Уговор о 

гранту у износу од 150 хиљада динара, давалац гранта представништво Helvetas Swiss, 

уговор закључен 25. маја 2020. године број 400-175, 2) Уговор о донацији за Бољи живот 

за све грађане Љубовије сачињен између Канцеларије Уједињених нација за пројектне 

услуге (UNOPS) и Општине Љубовија, износ донације 519.087 USD и 3) Уговор о 

донацији за Укључивање жена у доношењу одлука на локалу сачињен између 

Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) и Општине Љубовија, 

износ донације 3.280 USD. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 732000 - Донације и помоћи од међународних организација нису утврђене 

материјално значајне неправилности приликом евидентирања ових прихода. 

(5) Приходи од имовине, група конта 741000. Приход је планиран у износу од 28.700 

хиљада динара, а остварен у износу од 27.457 хиљада динара и то по основу (1) 

уступљеног прихода од Републике Србије у износу од 26.997 хиљада динара на име 

накнаде за коришћење дрвета, ресурса и резерви минералних сировина и давања у закуп 

пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини и (2) 

изворних прихода у износу од 460 хиљаде динара који се односе на приход од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака (452 хиљаде 

динара) и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности (осам хиљада 

динара). 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 741000 – Приходи од имовине нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања ових прихода. 

(6) Приходи од продаје добара и услуга, група конта 742000. Приход је планиран у 

износу од 8.830 хиљада динара, а остварен у износу од 8.858 хиљада динара чија је 

структура дата у следећој табели: 
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 Структура изворних прихода по основу продаје добара и услуга      у 000 динара 

Конто Назив Износ 

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 1.809 

742251 Општинске административне таксе 746 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре државни органи и организације 1.075 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 

које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 264 

742155 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској 

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 416 

742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина 3.813 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 735 

742000 Укупно 8.858 

Општина Љубовија је у 2021. години остварила приходе од закупа по основу следећих 

уговора:  

(1) Уговор о закупу пословног простора-магацина „Стара пекара“ у Љубовији број 

06-438/18-01 закључен 17. априла 2019. године између Општине Љубовија и 

Друштва за трговину, производњу и услуге „Сктоз“ д.о.о. Велика Река у складу 

са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда ( Сл. Гласник РС“ број 16/2018). 

Предмет Уговора је давање у закуп магацина „ Стара пекара“ који је у јавној 

својини Општине Љубовија, површине 185 м2- за делатност складиштења ствари 

и робе на период од пет година (од 1. маја 2019. године до 1. маја 2024. године), 

цена месечне закупнине је 121 еуро у динарској противвредности по средњем 

курсу народне Банке Србије на дан уплате. Трошкови и обавезе које терете 

пословни простор а настају у његовој редовној употреби и коришћењу 

(електрична енергија, комуналне услуге) падају на терет Закупца;  

(2) Уговор о обезбеђењу техничких услова за пружање телекомуникацијских услуга 

број 400-77/2014-01 од дана 14. априла 2014. године закључен је између Општине 

Љубовија и Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско 

друштво Београд. Предмет уговора је уступање на коришћење простора (зграда 

капеле на гробљу у Лоњину) за смештај уређаја-приступни телекомуникациони 

чвор, месечна накнада за коришћење уступљеног простора је 1.500 динара 

месечно, накнада се плаћа годишње, унапред. Уговор је закључен на неодређено 

време;  

(3) Уговор о закупу број 06-119/2004 од дана 20. јуна 2004. године закључен између 

Општине Љубовија и Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ 

акционарско друштво Београд. Предмет уговора је закуп пословне просторије за 

потребе смештаја телефонске централе за потребе подручја насељеног места 

Грачаница. Просторија (површине 12 м2) је  у склопу зграде амбуланте, Општина 

је предметну просторију адаптирала  и привела намени према потребама закупца. 

Уговор је закључен на период од 30 година, месечна накнада за коришћење 

простора је 20 еура месечно у динарској противвредности по средњем курсу 

народне Банке Србије на дан уплате; 

(4) Уговор о употреби полигона  број 400-396/2020-01 од дана 4. јануара 2021. године 

са припадајућим Анексом уговора од 4. јуна 2021. године, закључен између 

Општине Љубовија и привредног друштва за обуку возача „Примера-тим“ д.о.о 

Љубовија, предмет уговора је давање на употребу полигона за обуку возача  и 

полагање возачког испита који се налази на адреси Дринска бб Љубовија, у 
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периоду од 4. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године, месечна накнада 

је 12 хиљада динара; 

(5) Уговор о употреби полигона  број 400-203/2021-01 од дана 22. јуна 2021. године 

закључен између Општине Љубовија и ЕРМ плус д.о.о.  Мали Зворник, предмет 

уговора је давање на употребу полигона за обуку возача  и полагање возачког 

испита који се налази на адреси Дринска бб Љубовија, у периоду од 1, августа 

2021. године до 31. децембра 2023. године, месечна накнада је 12 хиљада динара; 

(6) Уговор о употреби полигона  број 400-393/2020-01 од дана 4. јануара 2021. 

године са припадајућим Анексом уговора од 4. јуна 2021. године, закључен 

између Општине Љубовија и аутошколе/предузећа за производњу и трговину 

„Р.М.-Експорт“ д.о.о. Мали Зворник, предмет уговора је давање на употребу 

полигона за обуку возача  и полагање возачког испита који се налази на адреси 

Дринска бб Љубовија, у периоду од 4. јануара 2021. године до 31. децембра 

2023. године, месечна накнада је 12 хиљада динара; 

(7)  Уговор о заступању за пружање платних услуга преко издвојеног уговорног 

шалтера број 2019-80378/1 од 15.маја  2019. године ( заводни број у Општинској 

управи 400-115/19-04 од дана 8. јуна 2019. године), са припадајућим Анексом 

уговора од 29. јануара 2020. године, закључен између јавног предузећа „Пошта 

Србије“, Београд и Општинске управе Љубовија, уговор је закључен на период 

од пет година. Уговорена је накнада у одговарајућем проценту од накнаде која 

се наплаћује од корисника платних услуга. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 742000 – Приходи од продаје добара и услуга нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових прихода. 

(7) Мешовити и неодређени приходи, група конта 745000. Приход је планиран у 

износу од 2.060 хиљада динара, а остварен у износу од 1.861 хиљада динара чија је 

структура дата у следећој табели: 

 Структура изворних мешовитих и неодређених прихода        у 000 динара 

Конто Назив Износ 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.605 

745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 256 

745000 Укупно 1.861 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 745000 – Мешовити и неодређени приходи нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових прихода. 

Б) Уступљени приходи општине Љубовија. У складу са чланом 34 Закона о 

финансирању локалне самоуправе, јединици локалне самоуправе са нивоа Републике 

припадају уступљени приходи и трансфери, који су исказани према следећој структури: 

(1) Порез на доходак, добит и капиталне добитке, група конта 711000. Приход је 

планиран у износу од 193.623 хиљада динара, а остварен у износу од 198.544 хиљада 

динара чија је структура дата у следећој табели: 
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 Структура уступљених прихода по основу наплаћеног пореза на доходак, добит и капиталне 

добитке                      у 000 динара 

Конто Назив Износ 

711191 Порез на остале приходе 11.309 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 1 

711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе 71 

711122 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу, по решењу Пореске управе 15.213 

711123 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу самоопорезивањем 15.431 

711121 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 100 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 453 

711147 Порез на земљиште 2 

711111 Порез на зараде 155.965 

 Укупно 198.544 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 711000 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке нису утврђене 

материјално значајне неправилности приликом евидентирања ових прихода. 

(2)Трансфери од других нивоа власти, група конта 733000. Приход је планиран у 

износу од 275.414 хиљада динара, а остварен у износу од 301.682 хиљада динара чија је 

структура дата у следећој табели: 

 Структура уступљених прихода по основу трансфера од других нивоа власти    
                        у 000 динара 

Конто Назив Износ 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 219.960 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике 20.443 

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 61.279 

733000 Укупно 301.682 

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина – 733151, који се из 

буџета Републике распоређују јединицама локалне самоуправе по члану 37 Закона о 

финансирању локалне самоуправе за општину Љубовија и члану 40 Закона о буџету 

Републике Србије за 2021. годину, износили су 219.960 хиљада динара у 2021. години. 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина – 

733154 остварени су у укупном износу од 20.443 хиљада динара и то: 4.615 хиљада 

динара од Министарства просвете за реализацију припремног предшколског програма 

на основу закљученог Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета 

Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм број 01- 400-11 

од 17. 02. 2021. године, 439 хиљада динара од Националне службе за запошљавање за 

реализацију јавних радова а на основу закљученог Уговора о спровођењу јавног рада за 

особе са инвалидитетом број 400-118/21-04 од 18. 06. 2021. године, 2.500 хиљада динара 

од Министарства трговине, туризма и телекомуникација Суфинансирање пројекта 

„Дани дринске регате 2021. године у Љубовији“ на основу Уговора број 401-00-762-

1/2021-08 од 28.06.2021. године, 2.000 хиљаде динара од Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Суфинансирање израде Плана генералне регулације за 

насељено место Љубовија на основу Уговора број 06-156/2021-01 од 27.05.2021. године,  

2.000 хиљаде динара од Министарства заштите животне средине Суфинансирање 

реализације Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. 

години на територији општине Љубовија на основу Уговора број 400-133/21-01 од 12. 

07. 2021. године, 6.475 хиљада динара од Министарства за бригу о селу Средства за 
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набавку путничког минибуса за потребе превоза сеоског становништва, на бази Уговора 

закљученог са број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године, 248 хиљада динара од 

Министарства просвете Средства за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у 

предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ на основу 

закључка Владе, 1.536 хиљада динара Социјални наменски трансфери на основу Уговора 

закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 

400-151/2021-01 од 31.05.2021. године, 128 хиљада динара Средства добијена од 

Министарства привреде, 497 хиљада динара Средства за потребе организовања 

манифестације „Михољски сусрети села“, на основу Уговора закљученог са 

Министарством за бригу о селу број 400-262/21-01 од 28.09.2021. године и пет хиљада 

динара Средства за дечију недељу. 

 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 

– 733251 остварени су у укупном износу од 61.279 хиљада динара и то: 30.000 хиљада 

динара од Министарства трговине, туризма и телекомуникација Суфинансирање 

пројекта "Унапређење туристичке инфраструктуре" на односу Уговора број 91/21 од 

24.05.2021. године закљученог између Туристичке организације општине Љубовија, 

15.000 хиљада динара од Министарства трговине, туризма и телекомуникација Средства 

за реализацију пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза" на основу Уговора 

закљученог са број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године, 4.378 хиљада динара од стране 

Канцеларије за управљање јавним улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а за 

извођење радова на уклањању напуштеног објекта старе основне школе у Љубовији на 

бази Уговора број 400-225/19-01 од 03. 10. 2019. године, 3.069 хиљада динара од 

Министарства културе и информисања Средства за реализацију пројекта "Галерија 

Азбуковице" на основу Уговора број 400-26/21-01 од 08. 12. 2021. године, 3.000 хиљаде 

динара од Министарства културе и информисања Средства за реализацију пројекта 

"Галерија Азбуковице" на основу Уговора број 400-379/20-01 од 08. 12. 2020. године, 

2.950 хиљада динара од Министарством рударства и енергетике Суфинансирање 

програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова по основу 

Уговора закљученог са број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године, 2.882 хиљада динара 

од Министарства рударства и енергетике Средства за реализацију пројекта 

„Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних 

површина“ на основу Уговора број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године.  

Општина Љубовија је средства добијена од Националне службе за запошљавање за 

спровођење јавних радова у износу од 556 хиљада динара погрешно евидентирала и 

исказала на групи конта 781000 – Трансфери између корисника на истом нивоу, уместо 

на групи 733000 – Трансфери од других нивоа власти, што није у складу са чланом 17 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

(3) Трансфери између корисника на истом нивоу, група конта 781000. На овој 

буџетској позицији није планиран приход у 2021. години, али је евидентиран и исказан 

у износу од 556 хиљада динара. Исказани приход се односи на неутрошена средства која 

је Предшколска установа „Полетарац“ добила од Националне службе за запошљавање 

за реализацију јавних радова на посебан наменски рачун, а које је погрешно 

евидентирала на групи конта 781000 -Трансфери између корисника на истом нивоу, 

уместо на групи конта 733000 - Трансфери од других нивоа власти. 

Откривена неправилност: Општина Љубовија је средства добијена од Националне 

службе за запошљавање за спровођење јавних радова у износу од 556 хиљада динара 

погрешно евидентирала и исказала на групи конта 781000 – Трансфери између 

корисника на истом нивоу, уместо на групи 733000 – Трансфери од других нивоа власти, 



 

 

43 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

што није у складу са чланом 17 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Уколико се приходи евидентирају на погрешним економским класификацијама 

јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

трансфере од других нивоа власти не исказују као трансфере између корисника на истом 

нивоу, у складу са чланом 17 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 

Приходи из буџета, група конта 791000 

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. 01. -31. 12. 2021. 

године исказани су приходи из буџета у износу од две хиљаде динара који се односе на 

приходе општине који су пренети Месној заједници Рујевац за трошкове провизије и на 

дан 31. 12. 2021. године нису враћена на рачун извршења буџета, што није у складу са 

одредбом члана 59 став 4 Закона о буџетском систему. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 791000 – Приходи из буџета нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања ових прихода. 

2.2.1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине – класа 800000 

Примања од продаје земљишта садржи аналитичка конта на којима се књиже примања 

од продаје земљишта у корист нивоа Републике, територијалних аутономија, градова, 

општина и организација за обавезно социјално осигурање.  

Општина Љубовија је у 2021. години остварила примања од продаје нефинансијске 

имовине у укупном износу од 13.611 хиљада динара која се у целости односе на 

Примања од продаје земљишта, група – 841000. 

Општина Љубовија је у 2021. години остварила примања од продаје земљишта у 

укупном износу од 13.611 хиљада динара по основу продаје грађевинског земљишта, 

односно парцела број 707/1, 708/3 и 708/1 у КО Лоњин, укупне површине 7.049 м2. 

Поступак отуђења наведених парцеле обављен је на основу Решења о отуђењу 

грађевинског земљишта које је Скупштина општине Љубовија донела 29. октобра 2021. 

године, а на основу Одлуке о покретању поступка јавног оглашавања за отуђење 

грађевинског земљишта15, након чега је закључен Уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта16 укупне вредности 115.784 евра у динарској противвредности по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан исплате. 

Остварена примања по основу продаје три парцеле су евидентирана на конту 841151 – 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина у износу од 13.611 хиљада 

динара, а у складу са одредбом члана 18 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

класе 800000 - Примања од продаје нефинансијске имовине нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових примања. 

 
15 Број 06-185/2021-03 од 24. јуна 2021. године. 
16 Број ОПУ 1572 -2021 од 27. октобра 2021. године. 
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2.2.1.3 Текући расходи, класа 400000 

Класа 400000 - Текући расходи садржи: расходе за запослене, коришћење услуга и роба, 

амортизацију и употребу средстава за рад, отплату камата и пратеће трошкове 

задуживања, субвенције, донације, дотације и трансфере, социјално осигурање и 

социјалну заштиту, остале расходе, административне трансфере из буџета директних 

буџетских корисника (у даљем тексту: ДКБС) према индиректним буџетским 

корисницима (у даљем тексту: ИКБС) или између буџетских корисника на истом нивоу 

и средства резерве. 

2.2.1.3.1 Плате, додаци и накнаде запослених, група – 411000 

Група конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи аналитичка 

конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде запослених на одређено и неодређено 

време.  

 Плате, додаци и накнаде запослених                                      у 000 динара 

Р

б 

Организациона 

јединица 
Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 3.099 3.099 3.098 3.098 100 100 

2 Председник општине 3.265 3.265 3.264 3.264 100 100 

3 Општинско веће 1.302 1.302 1.301 1.301 100 100 

4 
Правобранилаштво 

општине 
2.149 2.149 2.147 2.147 100 100 

5 Општинска управа 44.778 44.778 44.778 44.778 100 100 

6 
Библиотека "Милован 

Глишић" 
6.320 6.320 6.318 6.318 100 100 

7 
Туристичка 

организација 
1.762 1.762 1.761 1.761 100 100 

8 
Предшколска установа 

"Полетарац" 
27.869 27.869 27.851 27.851 100 100 

Укупно организационе 

јединице 
90.544 90.544 90.518 90.518 100 100 

Укупно група 411000 90.544 90.544 90.518 90.518 100 100 

 

Директни корисници општине Љубовија. У току 2021. године, исплаћена је плата за 

све директне кориснике почев од другог дела плате за децембар за 2020. годину па до 

аконтације плате за децембар 2021. године. 

Основица. Приликом обрачуна и исплате плате коришћене су основице у складу са 

Закључцима Владе. 

Индиректни корисници општине Љубовија. У току 2021. године, исплаћена је плата 

за све индиректне кориснике почев од другог дела плате за децембар за 2020. годину 

(осим за запослене у Библиотеци „Милован Глишић“ којима је исплаћена цела плата за 

децембар 2020. године) па закључно са платом за новембар 2021. године. 
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 Преглед извршених расхода за Плате, додатке и накнаде запослених (група 411000) у 

2021. години                     у 000 динара 

Назив директног корисника 

Коначна 

исплата плате 

за децембар 

2020. године 

Плате за период 

јануар - 

новембар 2021. 

године 

Аконтација 

плате за 

децембар 2021. 

године 

Укупно 

1 2 3 4 5=2+3+4 

Скупштина општине 109 2.881 107 3.098 

Председник општине 153 2.998 113 3.264 

Општинско веће 71 1.186 44 1.301 

Правобранилаштво општине 174 1.899 75 2.147 

Општинска управа 2.673 40.579 1.526 44.778 

Библиотека "Милован Глишић" 538 5.780 0 6.318 

Туристичка организација 84 1.677 0 1.761 

Предшколска установа "Полетарац" 1.876 25.975 0 27.851 

Укупно:    5.678 82.975 1.865 90.518 

 

(1) Скупштина општине. На овој групи конта планиран је расход у износу од 3.099 

хиљада динара, а извршен је расход у износу 3.098 хиљада динара.  

Са овог раздела исплаћена је плата председнику скупштине и секретару скупштине. 

(2) Председник општине. На овој групи конта планиран је расход у износу од 3.265 

хиљада динара, а извршен је расход у износу 3.264 хиљада динара. Са овог раздела 

исплаћена је плата председника општине и заменика председника општине. 

(3)  Општинско веће. На овој групи конта планиран је расход у износу од 1.301 хиљада 

динара, а извршен је расход у истом износу. Са овог раздела исплаћена је плата члана 

Општинског већа.  

(4)  Правобранилаштво општине. На овој групи конта планиран је расход у износу од 

2.149 хиљада динара, а извршен је расход у износу 2.147 хиљада динара.  

Са овог раздела исплаћена је плата општинском правобраниоцу и административном 

раднику запосленом за послове писарнице Правобранилаштва општине. 

(5)  Општинска управа. На овој групи конта планиран је расход у износу од 44.778 

хиљада динара, а извршен је расход у истом износу.  

(6) Библиотека „Милован Глишић“. На овој групи конта планиран је расход у износу 

од 6.320 хиљада динара, а извршен је расход у износу 6.318 хиљада динара.  

Основица за обрачун и исплату плате. Запослени у Библиотеци „Милован Глишић“ су 

у 2021. години имали основицу за обрачун и исплату плате за установе културе чији је 

оснивач локална власт, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-

10894/2020 од 24. децембра 2020 године.  

Библиотека „Милован Глишић“ је евидентирала плате, додатке, и накнаде запослених 

(зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене рада, уместо на 

одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за време проведено на раду 

(минули рад), 411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 

дана услед болести у износу и 411118 - накнада зараде за време одсуствовања са рада на 

дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и 

одазивања на позив државног органа (Описано у Напомени 2.1.1 Финансијско управљање 

и контрола). 

(7) Туристичка организација општине Љубовија. На овој групи конта планиран је 

расход у износу од 1.762 хиљада динара, а извршен је расход у износу 1.761 хиљада 

динара. 

Основица за обрачун и исплату плате. Туристичка организација Општине Љубовија је 

у 2021. години примењивала основицу за обрачун и исплату плате у складу са 
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Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-10894/2020 од 24. децембра 2020 

године. 

Туристичка организација Општине Љубовија је евидентирала плате, додатке, и накнаде 

запослених (зарада) на субаналитичком конту 411111 - Плате по основу цене рада, 

уместо на одговарајућим субаналитичким контима 411115 – додатак за време проведено 

на раду (минули рад), 411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад 

до 30 дана услед болести у износу и 411118 - накнада зараде за време одсуствовања са 

рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне 

вежбе и одазивања на позив државног органа (Описано у Напомени 2.1.1 Финансијско 

управљање и контрола). 

(8) Предшколска установа „Полетарац“. На овој групи конта планиран је расход у 

износу од 27.869 хиљаде динара, а извршен је расход у износу 27.851 хиљада динара.               

Основица за обрачун и исплату плате. Запослени у Предшколској установи „Полетарац“ 

Љубовија су у 2021.години имали основицу за обрачун и исплату плате за предшколско 

образовање, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-10896/2020 од 

24. децембра 2020 године. 

У поступку ревизије је утврђено да је Предшколска установа „Полетарац“: 

- евидентирала плате, додатке, и накнаде запослених (зарада) на субаналитичком 

конту 411111 - Плате по основу цене рада, уместо на одговарајућим 

субаналитичким контима 411115 – додатак за време проведено на раду (минули 

рад), 411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести у износу и 411118 - накнада зараде за време одсуствовања са рада 

на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне 

вежбе и одазивања на позив државног органа (Описано у Напомени 2.1.1 

Финансијско управљање и контрола),  

- у програму за обрачун плата неправилно дефинисала параметре за обрачун 

накнаде зараде по основу верског празника (Описано у Напомени 2.1.1 

Финансијско управљање и контрола). 

- није евидентирала обавезе за плате и додатке које су постојале на дан састављања 

финансијских извештаја 2020. и 2021. године (Описано у Напомени 2.2.3.3.1 

Обавезе за плате и додатке, група 231000). 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.2 Социјални доприноси на терет послодавца, група – 412000 

Група 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на 

којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за 

здравствено осигурање и доприноси за незапосленост. 
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 Извршени расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у 2021. години                              

                             у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

06-

Apr 

06-

May 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 517 517 516 516  100  100 

2 Председник општине 544 544 544 544  100  100 

3 Општинско веће 217 217 217 217  100  100 

4 Правобранилаштво општине 359 359 359 359  100  100 

5 Општинска управа 7.416 7.416 7.414 7.414  100  100 

6 Библиотека "Милован Глишић" 1.052 1.052 1.052 1.052  100  100 

7 Туристичка организација 292 292 291 291  100  100 

8 Предшколска установа "Полетарац" 4.592 4.592 4.588 4.588  100  100 

Укупно организационе јединице 14.989 14.989 14.982 14.982 100 100 

УКУПНО - група 412000 14.989 14.989 14.982 14.982 100 100 

Директни корисници општине Љубовија. У току 2021. године, исплаћени су 

социјални доприноси на терет послодавца за све директне кориснике почев од другог 

дела плате за децембар за 2020. годину па до аконтације плате за децембар 2021. године. 

Индиректни корисници општине Љубовија. У току 2021. године, исплаћени су 

социјални доприноси на терет послодавца за све индиректне кориснике почев од другог 

дела плате за децембар за 2020. годину (осим за запослене у Библиотеци „Милован 

Глишић“ којима је исплаћена цела плата за децембар 2020. године) па закључно са 

платом за новембар 2021. године. 

 Преглед извршених расхода за социјалне доприносе на терет послодавца (група 412000) у 

2021. години                     у 000 динара 

Назив директног корисника 

Коначна 

исплата плате 

за децембар 

2020. године 

Плате за период 

јануар - 

новембар 2021. 

године 

Аконтација 

плате за 

децембар 2021. 

године 

Укупно 

1 2 3 4 5=2+3+4 

Скупштина општине 18 480 18 516 

Председник општине 26 499 19 544 

Општинско веће 12 198 7 217 

Правобранилаштво општине 29 316 14 359 

Општинска управа 381 6.756 277 7.414 

Библиотека "Милован Глишић" 90 962 0 1.052 

Туристичка организација 12 279 0 291 

Предшколска установа "Полетарац" 264 4.324 0 4.588 

Укупно     832 13.815 335 14.982 

 

(1) Скупштина општине. На овој групи конта планиран је расход у износу од 517 

хиљада динара, а извршен је расход у износу 516 хиљада динара.  

Са овог раздела исплаћени су социјални доприноси на терет послодавца председнику 

скупштине и секретару скупштине. 

(2) Председник општине. На овој групи конта планиран је расход у износу од 544 

хиљада динара, а извршен је расход у истом износу.  

(3) Општинско веће. На овој групи конта планиран је расход у износу од 217 хиљада 

динара, а извршен је расход у истом износу.  

(4)  Правобранилаштво општине. На овој групи конта планиран је расход у износу од 

359 хиљада динара, а извршен је расход у истом износу.  

(5)  Општинска управа. На овој групи конта планиран је расход у износу од 7.416 

хиљада динара, а извршен је расход у износу 7.414 хиљада динара.  
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(6) Библиотека „Милован Глишић“. На овој групи конта планиран је расход у износу 

од 1.052 хиљада динара, а извршен је расход у истом износу.  

(7)  Туристичка организација општине Љубовија. На овој групи конта планиран је 

расход у износу од 292 хиљада динара, а извршен је расход у истом износу.  

(8) Предшколска установа „Полетарац“. На овој буџетској позицији, у 2021. години 

планирано је укупно 4.592 хиљада динара а извршено укупно 4.588 хиљада динара.  

У поступку ревизије је утврђено да је Предшколска установа „Полетарац“ није 

евидентирала обавезе за социјалне доприносе на терет послодавца које су постојале на 

дан састављања финансијских извештаја 2020. и 2021. године (Описано у Напомени 

2.2.3.3.3 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца, група 234000). 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.3 Накнаде у натури, група – 413000 

Група 413000 – Накнаде у натури садржи синтетички конто на којем се књиже расходи 

накнада у натури. 

 Извршени расходи за накнаде у натури, група 413000 у 2021. години   у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 40 40 30 30 75 100 

2 Библиотека "Милован Глишић" 50 50 50 50 100 100 

3 Предшколска установа „Полетарац“ 0 0 0 141 - - 

Укупно организационе јединице 90 90 80 221 245 276 

Укупно група 413000 90 90 80 221 245 276 

(1)  Општинска управа. На овој буџетској позицији планирана су средства у износу од 

40 хиљада динара, а извршени расходи у износу од 30 хиљада динара и односе се на 

месечне карте за превоз запослених. 

(2)  Библиотека „Милован Глишић“. На овој буџетској позицији планирана су 

средства и извршени расходи у износу од 50 хиљада динара, а односе се на новогодишње 

пакетиће за децу запослених. 

(3) Предшколска установа „Полетарац“ закључила је дана 21. децембра 2021. године 

Уговор о набавци добара – новогодишњих пакетића за децу запослених број 275/21 са 

АТР „Протић“ Љубовија вредности 141 хиљада динара са ПДВ. По уговору број 275/21 

и рачуну број 1/2021/Т ПУ „Полетарац“ је евидентирала расход и извршила плаћање у 

износу од 141 хиљаде динара (Описано у Напомени 2.2.1.3.8 Услуге по уговору, група 

конта 423000). 

2.2.1.3.4 Социјална давања запосленима, група – 414000 

Група 414000 – Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима се 

књиже исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, расходи за 

образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.  
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 Извршени расходи по основу социјалних давања запосленима, група 414000    

                        у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 1.080 1.280 1.242 1.242 97 100 

2 Библиотека "Милован Глишић" 40 40 40 40 100 100 

Укупно организационе јединице 1.120 1.320 1.282 1.282 97 100 

УКУПНО - група 414000 1.320 1.520 1.282 1.282 84 100 

 

(1)  Општинска управа. На овој буџетској позицији планиран је расход у износу од 

1.280 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 1.242 хиљаде динара и односи се 

на: 24 хиљаде динара боловање преко 30 дана, 20 хиљада динара инвалидност рада 

другог степена, 354 хиљада динара за исплату отпремнина за одлазак у пензију, 495 

хиљада динара помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, 350 хиљада 

динара остале помоћи запосленима. 

(2) Библиотека „Милован Глишић“. На овој буџетској позицији планирани су и 

извршени расходи у износу од 40 хиљада динара, а односе се на исплату солидарне 

помоћи запосленом. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 414000 – Социјална давања запосленима нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.5 Накнаде трошкова за запослене, група – 415000 

Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто на којем се 

књиже накнаде трошкова за запослене. 

 Преглед групе 415000 – Накнаде трошкова за запослене         у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Председник општине 50 50 31 31 62% 100% 

2 Правобранилаштво општине 70 70 62 62 89% 100% 

3 Општинска управа 1.750 1.750 1.677 1.677 96% 100% 

4 Библиотека "Милован Глишић" 130 130 84 84 65% 100% 

5 
Предшколска установа 

"Полетарац" 
493 493 488 488 99% 100% 

Укупно организационе јединице 2.493 2.493 2.342 2.342 94% 100% 

УКУПНО - група 415000 2.493 2.493 2.342 2.342 94% 100% 

(1) Председник општине. На овој буџетској позицији планирана су средства у износу од 

50 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 31 хиљаде динара и односи се на 

исплату накнада за превоз на посао и са посла. 

(2) Правобранилаштво општине. На овој буџетској позицији планирана су средства у 

износу од 70 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 62 хиљаде динара и односи 

се на исплату накнада за превоз на посао и са посла. 

(3)  Општинска управа. На овој буџетској позицији планирана су средства у износу од 

1.750 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 1.677 хиљада динара и односи се 

на исплату накнада за превоз на посао и са посла. 

(4) Библиотека „Милован Глишић“. На овој буџетској позицији планирана су средства 

у износу од 130 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 84 хиљада динара 

и односе се на исплату накнада за превоз на посао и са посла. 
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(5)  Предшколска установа „Полетарац“. На овој буџетској позицији планирана су 

средства у износу од 493 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 489 

хиљада динара и односе се на исплату накнада за превоз на посао и са посла. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 415000  – Накнаде трошкова за запослене нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.6 Награде запосленима и остали посебни расходи, група – 416000 

Група 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички 

конто на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи. 

 Награде запосленима и остали посебни расходи                          у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 350 350 315 315 90 100 

2 Општинска управа 400 460 454 682 148 150 

3 
Предшколска установа 

"Полетарац" 
628 628 628 628 100 100 

Укупно организационе јединице 1.378 1.438 1.397 1.625 113 116 

Укупно група 416000 1.378 1.438 1.397 1.625 113 116 

(1)  Скупштина општине. На овој буџетској позицији планирана су средства у износу 

од 350 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 315 хиљада динара и односе 

се на исплату накнада различитим комисијама. Чланови комисије су из редова 

запослених. 

(2) Општинска управа. На овој буџетској позицији планирана су средства у износу од 

460 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 454 хиљада динара и односе 

се на исплату накнада различитим комисијама. Чланови комисије су из редова 

запослених.  

Као што је описано у Напомени 2.2.1.3.8 Општинска управа је погрешно планирала, 

извршила и евидентирала расходе за новогодишње пакетиће за децу запослених у износу 

од 228 хиљада динара на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи 

416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, односно на погрешној 

економској класификацији, што није у складу са одредбом члана 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

(3)  Предшколска установа „Полетарац“. На овој буџетској позицији планирана су 

средства и извршени расходи у износу од 628 хиљада динара, а односе се на исплату  

јубиларних награда за запослене. Директорка Предшколске установе на основу одредбе 

члана 63 Статута Предшколске установе „Полетарац“ и одредбе члана 61 Правилника о 

раду донела је решења за осам запослених лица о исплати јубиларне награде у 2021. 

години, и то за: четири запослена за 10 година рада, три запослена за 20 година рада и 

једног запосленог за 30 година рада. 

2.2.1.3.7 Стални трошкови, група – 421000 

Група 421000 – Стални трошкови садржи синтетичка конта на којима се књиже 

трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, 

услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. 
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 Стални трошкови, група – 421000                   у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 31.152 31.738 30.118 30.118 95 100 

2 Библиотека "Милован Глишић" 1.080 1.080 990 990 92 100 

3 Туристичка организација 175 175 160 160 91 100 

4 Предшколска установа "Полетарац" 1.588 1.588 1.546 1.546 97 100 

5 Месна заједница Рујевац 100 100 18 18 18 100 

Укупно организационе јединице 34.095 34.681 32.832 32.832 95 100 

Укупно група 421000 34.095 34.681 32.832 32.832 95 100 

(1) Општинска управа. На групи конта 421000 - Стални трошкови, код Општинске 

управе планирани су расходи од 31.152 хиљада динара, а плаћени и евидентирани 

расходи од 30.118 хиљада динара и то: 1.053 хиљада динара за трошкове платног 

промета, 11.685 хиљада динара за услуге електричне енергије, 633 хиљада динара за 

дрво, 605 хиљада динара за услуге водовода и канализације, 12.699 хиљада динара за 

услуге чишћења, 532 хиљаде динара допринос за коришћење вода, 415 хиљада динара 

за телефон, телекс и телефакс, 323 хиљада динара интернет, 553 хиљада динара за услуге 

мобилног телефона, 880 хиљада динара за пошту, 192 хиљаде динара за осигурање 

зграда, 82 хиљаде динара за осигурање возила, 45 хиљаде динара за осигурање 

запослених у случају несреће на раду, 74 хиљада динара за закуп осталог простора, 328 

хиљада динара за закуп фотокопир апарата, 19 хиљада динара закуп саобраћајне опреме. 

(2) Библиотека „Милован Глишић“. На групи конта 421000 - Стални трошкови код 

Библиотеке „Милован Глишић“  планирани су расходи од 1.080 хиљада динара, а 

плаћени и евидентирани расходи од 990 хиљада динара и то: 18 хиљада динара за 

трошкове платног промета, 268 хиљаде динара за трошкове електричне енергије, 499 

хиљада динара за огревно дрво, 71 хиљаде динара за услуге водовода и канализације, 51 

хиљада динара за телефон, телекс и телефакс,  33 хиљада динара за услуге мобилног 

телефона, три хиљаде динара за услуге поште, 47 хиљаде динара за осигурање зграда. 

(3) Туристичка организација општине Љубовија. На групи конта 421000- Стални 

трошкови код Туристичке организације општине Љубовија  планирани су расходи од 

175 хиљада динара, а плаћени и евидентирани расходи од 160 хиљада динара и то: 85 

хиљада динара за трошкове платног промета, 13 хиљада динара за телефон, телекс и 

телефакс,  49 хиљада динара за услуге мобилног телефона, 13 хиљаде динара за остале 

услуге комуникације. 

(4) Предшколска установа „Полетарац“. На групи конта 421000- Стални трошкови, 

код Предшколске установе „Полетарац“ планирани су расходи од 1.586 хиљада динара, 

а плаћени и евидентирани расходи од 1.548 хиљада динара и то: 56 хиљада динара за 

трошкове платног промета, 234 хиљада динара за услуге електричне енергије, 835 

хиљада динара за дрво, 162 хиљаде динара за услуге водовода и канализације, 15 хиљада 

динара за дератизацију, 16 хиљада динара за телефон, телекс и телефакс, 15 хиљада 

динара услуге интернета, 50 хиљада динара за услуге мобилног телефона, шест хиљада 

динара за остале ПТТ услуге, 52 хиљаде динара за осигурање зграда, 10 хиљада динара 

за осигурање возила, 38 хиљада динара за здравствено осигурање запослених, 57 хиљада 

динара за Осигурање од одговорности према трећим лицима. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 421000 – Стални трошкови нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања ових расхода. 
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2.2.1.3.8 Услуге по уговору, група – 423000 

Група 423000 – Услуге по уговору, садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи 

административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања 

запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и 

угоститељство, репрезентације и остале опште услуге. 

 Услуге по уговору, група – 423000              у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 4.085 4.085 4.063 4.063 99 100 

2 Председник општине 2.970 2.970 2.743 1.567 53 57 

3 Општинско веће 650 650 618 618 95 100 

4 Општинска управа 18.724 18.724 14.920 15.868 85 106 

5 Библиотека "Милован Глишић" 736 736 705 705 96 100 

6 Туристичка организација 11.597 11.597 11.517 6.517 142 57 

7 Предшколска установа "Полетарац" 2.128 2.128 2.245 2.104 99 94 

Укупно организационе јединице 40.890 40.890 36.811 31.442 77 85 

Укупно група 423000 40.904 40.904 36.811 31.442 77 85 

(1) Скупштина општине. На групи конта 423000- Услуге по уговору, код Скупштине 

општине планирани су расходи од 4.085 хиљада динара, а плаћени и евидентирани 

расходи од 4.063 хиљада динара, и то: 503 хиљада динара за накнаде члановима 

управних, надзорних одбора и комисија, 2.513 хиљаде динара за остале стручне услуге 

(накнаде одборницима), 397 хиљаде динара за трошкове репрезентације, 650 хиљада 

динара за остале опште услуге. 

(2) Председник општине. На групи конта 423000 - Услуге по уговору, код 

Председника општине планирани су расходи од 2.970 хиљада динара, а извршени и 

евидентирани расходи од 2.743 хиљада динара, чија је структура дата у следећој табели: 

 Структура услуга по уговору               у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

423212 Услуге за  одржавање софтвера 547 

423421 Услуге информисања јавности 5 

423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 30 

423711 Трошкови репрезентације 1.227 

423712 Поклони 304 

423911 Остале опште услуге 630 

 Укупно: 2.743 

 

Услуге за одржавање софтвера, конто 423212. Општина Љубовија је дана 14. октобра 

2021. године закључила Уговор о подршци и одржавању система за интегрисано 

управљање ванредним ситуацијама (ДРИС-СИУВС) број 400-293/21-01 са добављачем 

услуге „Развојно иновациони систем“ д.о.о. Београд. Одредбом члана 5 овог уговора 

предвиђено је да наручилац плати пружаоцу услуга 38 хиљада динара без ПДВ, односно 

46 хиљада динара са ПДВ на месечном нивоу. У току 2021. године са раздела 

Председника, Општина Љубовија је извршила плаћање и евидентирала расход по 

уговору број 400-293/21-01  у износу од 547 хиљада динара. 

На овај начин, Општина Љубовија је исказала расход за услуге по уговору (конто 42300) 

у износу од 547 хиљада динара на погрешној организационој класификацији тако што је 

планирала и извршила расход за подршку и одржавање система за интегрисано 

управљање ванредним ситуацијама на апропријацији Председника општине, уместо на 
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апропријацији Општинске управе у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском 

систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Остале опште услуге, конто 423911. Општина Љубовија закључила је Уговор број 400-

31/2021-01 од 3. фебруара 2021. године са Агенцијом за дигитализацију докумената БИТ 

Ваљево укупне вредности 130 хиљада динара. Предмет уговора је пружање услуга 

истраживања релевантне историографске грађе у Архиву Србије, Архиву Југославије и 

Историјским архивима у Шапцу и Ужицу, као и унос текста из пронађених докумената 

у одговарајући директоријум за потребе наручиоца, а ради издавања књиге радног 

наслова „150 година варошице Љубовија (1871-2021)“. На основу овог уговора и рачуна 

број 008/2021 од 8. фебруара 2021. године са раздела Председника Општина Љубовија 

је евидентирала расход и извршила плаћање у износу од 130 хиљада динара. 

Општина Љубовија са раздела Председника евидентирала расход и извршила плаћање у 

износу 139 хиљада динара по рачуну број 34/2021 од 11. јуна 2021. године Штампарији 

„Нешковић“ Шабац за штампање промотивног материјала.  

Општина Љубовија са раздела Председника евидентирала расход и извршила плаћање у 

износу 60 хиљада динара по рачуну број 46/2021 од 10. јула 2021. године Штампарији 

„Нешковић“ Шабац за штампање промотивног материјала и флајера. 

Општина Љубовија закључила је Уговор број 400-252/2021-04 од 16. септембра 2021. 

године за консултантске услуге потребних за писање монографије „Историја 

Азбуковачког краја“ са Агенцијом за консалтинг услуге Београд, укупне вредности 100 

хиљада динара. На основу овог уговора и рачуна број 64/2021 од 24. септембра 2021. 

године са раздела Председника општине евидентиран је расход и извршено плаћање у 

износу од 100 хиљада динара. 

Општина Љубовија закључила је Уговор број 400-369/2021-01 од 27. децембра 2021. 

године са Агенцијом за дигитализацију докумената БИТ Ваљево укупне вредности 100 

хиљада динара. Предмет уговора је пружање услуга истраживања релевантне 

историографске грађе у Архиву Србије, Архиву Југославије и Историјским архивима у 

Шапцу и Ужицу, као и унос текста из пронађених докумената у одговарајући 

директоријум за потребе наручиоца, ради издавања књиге радног наслова „150 година 

варошице Љубовија (1871-2021)“. На основу овог уговора и рачуна број 099/2021 од 27. 

децембра 2021. године са раздела Председника Општина Љубовија је евидентирала 

расход и извршила плаћање у износу од 100 хиљада динара. 

Општина Љубовија закључила је Уговоре о превозу на релацији Љубовија – Бусије - 

Љубовија са СП“Ластра“ Лазаревац број 400-211/21-04 од 4. августа 2021. године 

вредности 50 хиљада динара и број 400-212/21-04 од 4. августа 2021. године вредности 

50 хиљада динара. По овим уговорима и рачунима број 684/2021 од 4. августа и 685/2021 

од 4. августа 2021. године СП „Ластра“ Лазаревац плаћено је са раздела Председника 

општине износ од 100 хиљада динара. 

На овај начин, Председник општине је платио и евидентирао расход у узоркованом 

износу од 629 хиљада динара и то: 230 хиљада динара за пружање услуга истраживања 

релевантне историографске грађе, 199 хиљада динара за штампање промотивног 

материјала и флајера, 100 хиљада динара за консултантске услуге, 100 хиљада динара за 

услуге превоза уместо са позиције Општинске управе, односно на погрешној 

организационој класификацији, што није у складу са чланом 29 Закона о буџетском 

систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 
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Откривена неправилност: Са позиције Председника општине, група конта 423000 -  

Услуге по уговору, је планиран, извршен и евидентиран расход у износу од 1.176 хиљада 

динара и то: (1) 547 хиљада динара за подршку и одржавање система за интегрисано 

управљање ванредним ситуацијама, (2) 230 хиљада динара за пружање услуга 

истраживања релевантне историографске грађе, (3) 199 хиљада динара за штампање 

промотивног материјала и флајера, (4) 100 хиљада динара за консултантске услуге и (5) 

100 хиљада динара за услуге превоза, уместо са позиције Општинске управе, односно на 

погрешној организационој класификацији, што није у складу са одредбама члана 29 

Закона о буџетском систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Евидентирањем расхода на погрешној организационој класификацији јавља се 

ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима да расходе за услуге по уговору 

планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим организационим 

класификацијама у складу са одредбама члана 3 и 6 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и члана 29 Закона о 

буџетском систему. 

(3) Општинско веће. На групи конта 423000 - Услуге по уговору, код Општинског већа 

планирани су расходи од 650 хиљада динара, а плаћени и евидентирани расходи од 618 

хиљаде динара и односе се на накнаде члановима управних, надзорних одбора и 

комисија. 

(4) Општинска управа. На групи конта 423000- Услуге по уговору, код Општинске 

управе планирани су расходи од 18.456 хиљада динара, а плаћени и евидентирани 

расходи од 14.927 хиљада динара, и то: 1.346 хиљаде динара за услуге за израду 

софтвера, 53 хиљада динара за услуге одржавања рачунара, 346 хиљада  динара за услуге 

образовања и усавршавања запослених, пет хиљада динара за котизацију за семинаре, 

746 хиљада динара за услуге информисања јавности, 383 хиљаде динара за објављивање 

тендера и информативних огласа, 10 хиљада динара за правно заступање пред домаћим 

судовима, 543 хиљаде динара за услуге вештачења, 39 хиљаде динара за остале правне 

услуге, 380 хиљада динара за накнаде члановима управних, надзорних одбора и 

комисија, 930 хиљада динара за oстале стручне услуге, 692 хиљаде динара за 

репрезентацију, 746 хиљада динара за поклоне и 8.708 хиљада динара за остале опште 

услуге. 

 Структура услуга по уговору                                                      у 000 динара 

Број конта Назив конта износ 

   423211 Услуге за израду софтвера 1.346 

423221 Услуге одржавања рачунара 53 

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 346 

423321 Котизација за семинаре 5 

423421 Услуге информисања јавности 746 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 383 

423521 Правно заступање пред домаћим судовима 10 

423531 Услуге вештачења 543 

423539 Остале правне услуге 39 

423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 380 

423599 oстале стручне услуге 930 

423711  Репрезентација 692 

423712 Поклони 746 

423911 Остале опште услуге 8.708 

 Укупно: 14.927 



 

 

55 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

Конто 423712 - Поклони. Општинска управа је дана 24. децембра 2021. године извршила 

исплату 228 хиљада динара запосленима на име новогодишњих пакетића на основу 

Одлуке број 400-364/2021-04 од 22. децембра 2021. године. 

Откривена неправилност: Општинска управа је погрешно планирала, извршила и 

евидентирала расходе за новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 228 

хиљада динара на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи 416000 – 

Награде запосленима и остали посебни расходи, односно на погрешној економској 

класификацији, што није у складу са одредбом члана 14 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Уколико се расходи планирају и евидентирају на погрешним економским 

класификацијама јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да расходе 

за новогодишње пакетиће који се исплаћују у новцу планирају, извршавају и 

евидентирају на групи 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у 

складу са чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

(5) Библиотека „Милован Глишић“. На групи конта 423000 - Услуге по уговору, код 

Библиотеке „Милован Глишић“ планирани су расходи од 736 хиљада динара, а плаћени 

и евидентирани расходи од 705 хиљада динара, и то: 114 хиљаде динара услуге за 

одржавање софтвера, 77 хиљада динара услуге одржавања рачунара, 19  хиљада динара 

котизација за семинар, три хиљаде динара остали издаци за стручно образовање, 70 

хиљада динара услуге штампања публикација, шест хиљада динара остале медијске 

услуге, 219 хиљада динара трошкови репрезентације,  20 хиљада динара поклони, 177 

хиљаде динара остале опште услуге. 

(6) Туристичка организација општине Љубовија. На групи конта 423000 - Услуге по 

уговору, код Туристичке организације општине Љубовија планирани су расходи од 

11.597 хиљада динара, а плаћени и евидентирани расходи од 11.515 хиљада динара, и то: 

72 хиљаде динара за одржавање рачунара, 39 хиљаде динара за котизације за семинаре, 

64 хиљаде динара услуге рекламе и пропаганде, осам хиљада динара за објављивање 

тендера и информативних огласа, 10 хиљада динара за остале услуге рекламе и 

пропаганде, 539 хиљада динара за остале медијске услуге, 278 хиљада динара остале 

правне услуге, 23 хиљаде динара остале стручне услуге, 751 хиљада динара 

угоститељске услуге, 679 хиљаде динара за трошкове репрезентације, 711 хиљаде 

динара за поклоне, 8.341 хиљада динара остале опште услуге. 

 Структура услуга по уговору               у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

423221 Услуге одржавања рачунара 72 

423321 Котизација за семинаре 39 

423431 Услуге рекламе и пропаганде 64 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 8 

423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 10 

423449 Остале медијске услуге 539 

423539 Остале правне услуге 278 

423599 Остале стручне услуге 278 

423621 Угоститељске услуге 751 

423711 Репрезентација 679 

423712 Поклони 711 

423911 Остале опште услуге 8.341 

 Укупно: 11.515 



 

 

56 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

Остале опште услуге, конто 423911. Туристичка организација општине Љубовија 

закључила је Уговор број 139-08/21 од 2. јула 2021. године за услуге организације и 

реализације концерата у оквиру манифестације „Дринска регата“ са „Мелос естрада“ 

д.о.о Београд. Вредност предметног уговора је 5.000 хиљада динара. По овом уговору и 

рачуну број 38/21 од 9. јула 2021. године евидентиран је расход и извршено плаћање у 

износу од 5.000 хиљада динара. 

Откривена неправилност: Туристичка организација је расходе за услуге организације 

и реализације концерата, у износу 5.000 хиљада динара погрешно планирала, извршила 

и евидентирала на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи конта 

424000 – Специјализоване услуге, односно на погрешној економској класификацији, 

што није у складу са одредбом члана 14 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се расходи евидентирају на погрешним економским класификацијама 

јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

  Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају, 

извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са 

одредбом члана 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

(7) Предшколска установа „Полетарац“. На групи конта 423000 - Услуге по уговору, 

код ПУ „Полетарац“ планирани су расходи од 2.128 хиљада динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 2.245 хиљаде динара, и то: 305 хиљаде динара за услуге 

одржавања рачунара, 105 хиљада динара за услуге образовања и усавршавања 

запослених, 118 хиљада динара за котизације за семинаре, 20 хиљада динара за издатке 

за стручне испите, 149 хиљаде динара за остале медијске услуге, 453 хиљаде динара за 

трошкове репрезентације, 401 хиљада динара за поклоне, 694 хиљаде динара за остале 

опште услуге. 
 Структура услуга по уговору               у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

423221 Услуге одржавања рачунара 305 

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 105 

423321 Котизација за семинаре 118 

423391 Издаци за стручне испите 20 

423449 Остале медијске услуге 149 

423711  Репрезентација 453 

423712 Поклони 401 

423911 Остале опште услуге 694 

 Укупно: 2.245 

 

Предшколска установа „Полетарац“ закључила је дана 21. децембра 2021. године Уговор 

о набавци добара – новогодишњих пакетића за децу запослених број 275/21 са АТР 

„Протић“ Љубовија вредности 141 хиљада динара са ПДВ. По уговору број 275/21 и 

рачуну број 1/2021/Т ПУ „Полетарац“ је евидентирала расход и извршила плаћање у 

износу од 141 хиљаде динара. 

Откривена неправилност: Предшколска установа „Полетарац“ је расходе за куповину  

новогодишњих пакетића за децу запослених погрешно планирала, извршила и 

евидентирала у износу од 141 хиљаду динара на групи конта 423000 – Услуге по уговору, 

уместо на групи 413000 – Накнаде у натури, односно на погрешној економској 

класификацији, што није у складу са чланом 14 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  
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Ризик: Уколико се расходи планирају и евидентирају на погрешним економским 

класификацијама јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

расходе за новогодишње пакетиће за децу запослених, планирају, извршавају и 

евидентирају на групи 413000 – Накнаде у натури, у складу са чланом 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2.2.1.3.9 Специјализоване услуге, група - 424000 

Група 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се књиже 

пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге 

одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и природних површина, 

услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване 

услуге. 

 Специјализоване услуге                 у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Председник општине 1.700 1.700 1.210 0 - - 

2 Општинска управа 13.200 13.200 9.463 11.879 90  

3 Библиотека "Милован Глишић" 452 452 432 432 96 100 

4 Предшколска установа "Полетарац" 978 978 958 958 98 100 

5 Туристичка организација 0 0 0 5.000 - - 

Укупно организационе јединице 16.330 16.330 12.063 18.269 112 151 

Укупно група 424000 16.330 16.330 12.063 18.269 112 151 

 

(1) Председник општине. На групи конта 424000 - Специјализоване услуге, код 

Председника општине планирани су расходи од 2.953 хиљада динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 1.210 хиљаде динара, и то за остале специјализоване услуге. 

424911 Остале специјализоване услуге. Општина Љубовија је дана 29. октобра 2021. 

године закључила Уговор број 400-281/2021-04 о набавци услуга израде плана заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама са подручја општине Љубовија са понуђачем 

„Развојно информациони систем“ д.о.о Београд у вредности 480 хиљада динара. Са 

раздела Председника општине по овом уговору и рачуну број 657/21 од 13. децембра 

2021. године евидентиран је расход и извршено плаћање у износу од 480 хиљада динара. 

На основу члана 12 став 1 тачка 12 Закона о јавним набавкама, члана 32 Закона о 

локалној самоуправи, члана 40 Статута Општине Љубовија, члана 121 Пословника 

Скупштине општине Љубовија, Скупштина општине донела је дана 21. децембра 2020. 

године Одлуку о додељивању искључивих права Јавном предузећу за управљање 

грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ и ЈКП „Стандард“ Љубовија за 

обављање одређених делатности у 2021. години, број 06-456/2020-03. Општина 

Љубовија је дана 19. јануара 2021. године закључила Уговор број 400-12/2021-01 са 

Јавним предузећем за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ 

Љубовија и то за: 1) одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, 

неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне сигнализације 2)  одржавање 

зеленила града 3) одржавање и чишћење водотокова другог реда и одрона и клизишта 

на подручју Љубовије 4) зимско одржавање јавног саобраћаја. Вредност уговора је 

52.700 хиљада динара са ПДВ, и то: 1) одржавање локалних путева, некатегорисаних 

путева, неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне сигнализације 34.500 

хиљада динара 2)  одржавање зеленила града 3.200 хиљада динара 3) одржавање и 

чишћење водотокова другог реда и одрона и клизишта на подручју Љубовије 6.000 
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хиљада динара 4) зимско одржавање јавног саобраћаја 9.000 хиљада динара. Анексом 

основног уговора од 6. децембра 2021. године, укупна вредност уговора остала је 

непромењена, али се променила појединачна вредност, и то: 1) одржавање локалних 

путева, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне 

сигнализације 44.500 хиљада динара 2) одржавање зеленила града 2.050 хиљада динара 

3) одржавање и чишћење водотокова другог реда и одрона и клизишта на подручју 

Љубовије 1.200 хиљада динара и 4) зимско одржавање јавног саобраћаја 5.000 хиљада 

динара. 

Са раздела Председника општине евидентиран је расход и извршено плаћање Јавном 

предузећу за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ по овом 

уговору и рачуну број: 

- 28/2021 од 31. маја 2021. године у износу од 223 хиљада динара за чишћење 

Бабинског потока у МЗ „Берловине, 

- 30/2021 од 30. јула 2021. године у износу од 314 хиљада динара за чишћење 

Цапарићке реке, 

- 98/2021 од 30. новембра 2021. године у износу од 64 хиљада динара за чишћење 

речног корита у Врхпољу, 

- 124/2020 од 31.децембра 2021. године у износу од 15 хиљада динара за чишћење 

одрона на општинском путу Козловац – Оровичка планина, 

- 90/20212 од 31. октобра 2021. године у износу од 87 хиљада динара за израду обале 

утврде на Грачаничкој реци и 

- 110/2021 од 28. децембра 2021. године у износу од 24 хиљада динара за санирање 

клизишта у МЗ Цапарић. 

Откривена неправилност: Са позиције Председника општине је планиран, извршен и 

евидентиран расход у износу од 1.210 хиљада динара за рад грађевинских машина и  

набавци услуга израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са подручја 

општине Љубовија, уместо са позиције Општинске управе, односно на погрешној 

организационој класификацији, што није у складу са одредбама члана 29 Закона о 

буџетском систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Уколико се расходи евидентирају на погрешним организационом 

класификацијама јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

расходе за специјализоване услуге планирају, извршавају и исказују на организационој 

класификацији Општинске управе у складу што није у складу са одредбама члана 29 

Закона о буџетском систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

(2) Општинска управа. На групи конта 424000 - Специјализоване услуге, код 

Општинске управе планирани су расходи од 13.748 хиљада динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 9.463 хиљаде динара, и то: 239 хиљаде динара за остале 

медицинске услуге, 671 хиљада динара за услуге очувања животне средине, 1.173 

хиљада динара за геодетске услуге и 7.380 хиљада динара за остале специјализоване 

услуге. 

(3) Библиотека „Милован Глишић“. На групи конта 424000- Специјализоване услуге, 

код Библиотеке „Милован Глишић“ планирани су расходи од 452 хиљаде динара, а 

плаћени и евидентирани расходи од 432 хиљаде динара, и то за остале специјализоване 

услуге. 
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(4) Предшколска установа „Полетарац“ . На групи конта 424000- Специјализоване 

услуге, код ПУ „Полетарац“ планирани су расходи од 978 хиљада динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 958 хиљада динара, и то: 517 хиљада динара за услуге 

предшколског образовања, 102 хиљада динара здравствена заштита по уговору, 173 

хиљаде динара за услуге јавног здравља, 166 хиљаде динара за остале специјализоване 

услуге. 

2.2.1.3.10 Текуће поправке и одржавање, група 425000 

Група 425000 – Текуће поправке и одржавање садржи синтетичка конта на којима се 

књиже трошкови текућих поправки и одржавања зграда и објеката и текућих поправки 

и одржавања опреме. 

 Текуће поправке и одржавање               у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 47.726 47.929 45.684 49.062 102 107 

2 Библиотека "Милован Глишић" 872 872 856 136 16 16 

3 Туристичка организација 50 50 50 50 100 100 

4 Предшколска установа "Полетарац" 279 279 246 246 88 100 

Укупно организационе јединице 48.927 49.130 46.836 49.494 101 106 

Укупно група 425000 48.927 49.130 46.836 49.494 101 106 

(1) Општинска управа. На групи конта 425000 – Текуће поправке и одржавање код 

Општинске управе планирано је 47.726 хиљада динара, а исказани и извршени расходи 

у укупном износу од 45.684 хиљада динара, и то: 44.888 хиљада динара текуће поправке 

и одржавање осталих објеката, 537 хиљада динара механичке поправке, 250 хиљада 

динара поправка електричне и електронске опреме, девет хиљада динара текуће 

поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме. 

(2) Библиотека „Милован Глишић“. На групи конта 425000 – Текуће поправке и 

одржавање код Библиотеке „Милован Глишић“ планирано је 872 хиљаде динара, а 

исказани и извршени расходи у укупном износу од 856 хиљада динара, и то: 96 хиљада 

динара радови на водоводу и канализацији и 760 хиљада динара остале услуге и 

материјали за текуће поправке и одржавање зграда. 

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда, конто 425119. 

Библиотека „Милован Глишић“ је 23. марта 2021. године закључила Уговор број 72/21 

о монтажи опреме у оквиру пројекта санације сценске расвете Дома културе „Милован 

Глишић“ Љубовија и оспособљавања лица за тон мајстора, као и лица за мајстора светла 

са „Хомнет“ д.о.о. Лозница укупне вредности 720 хиљада динара са ПДВ. Записником о 

примопредаји радова 29. марта 2021. године светлосна опрема која је била предмет 

монтаже постављена је на за то предвиђена места и одговарајући начин повезана са 

контролним уређајима  и електро инсталацијом у свему према закљученом уговору. На 

основу уговора број 72/21 од 23. марта 2021. године и рачуна број 22/2021 од 12. августа 

2021. године Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија евидентирала расход и извршила 

плаћање у износу од 720 хиљада динара. 

Откривена неправилност: Библиотека „Милован Глишић“ је расходе за монтажу 

сценске опреме ради стављања у употребу, у износу 720 хиљада динара погрешно 

планирала, извршила и евидентирала на групи конта 425000 – Текуће поправке и 

одржавање, уместо на конту 512000 – Машине и опрема, односно на погрешној 

економској класификацији, што није у складу са одредбама чл. 14 и 15 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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Ризик: Уколико се расходи и издаци евидентирају на погрешним економским 

класификацијама јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

издатке настале по основу монтаже основног средства које се ставља у употребу, 

планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у 

складу са одредбама члана 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

(3) Туристичка организација општине Љубовија. На групи конта 425000 – Текуће 

поправке и одржавање код Туристичке организације општине Љубовија планирано је 50, 

а исказани и извршени расходи у укупном износу од 50 хиљада динара, и то: 40 хиљада 

динара молерски радови и 10 хиљада динара сервис рачунарске опреме. 

(4) Предшколска установа „Полетарац“. На групи конта 425000 – Текуће поправке и 

одржавање код ПУ „Полетарац“ планирано је 279 хиљада динара, а исказани и извршени 

расходи у укупном износу од 246 хиљада динара, и то: 129 хиљада динара молерски 

радови, 27 хиљада динара централно грејање, 26 хиљада динара текуће поправке и 

одржавање осталих објеката, 29 хиљада динара механичке поправке, 12 хиљада динара 

поправка електричне и електронске опреме, три хиљада динара рачунарска опрема, 12 

хиљада динара опрема за домаћинство, осам хиљада динара текуће поправке и 

одржавање опреме за образовање. 

2.2.1.3.11 Материјал, група - 426000 

Група 426000 – Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи 

административног материјала, материјала за пољопривреду, материјала за образовање и 

усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за очување животне 

средине и науку, материјала за образовање, културу и спорт, медицинских и 

лабораторијских материјала, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 

материјала за посебне намене. 

 Расходи за материјал                 у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 40 40 39 39 98 100 

2 Председник општине 0 43 42 42 98 100 

3 Правобранилаштво општине 80 80 78 78 98 100 

4 Општинска управа 9.483 9.483 8.564 7.788 82 91 

5 Библиотека "Милован Глишић" 343 343 319 319 93 100 

6 Туристичка организација 626 626 604 604 96 100 

7 Предшколска установа "Полетарац" 3.535 3.535 3.510 3.510 99 100 

Укупно организационе јединице 14.107 14.150 12.485 12.380 78 88 

Укупно група 426000 14.107 14.150 12.485 12.380 78 88 

 

(1) Скупштина општине. На групи конта 426000 - Материјал, код Скупштине општине 

планирани су расходи у вредности од 40 хиљада динара, а плаћени и евидентирани 

расходи од 39 хиљада динара и односе се на стручну литературу за редовне потребе 

запослених. 

(2) Председник општине. На групи конта 426000- Материјал, код Председника 

општине планирани су расходи у вредности од 43 хиљада динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 42 хиљада динара, и то за остале материјале за превозна 

средства.  
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(3) Правобранилаштво. На групи конта 426000- Материјал, код Правобранилаштва 

планирани су расходи у вредности од 80 хиљада динара, а плаћени и евидентирани 

расходи од 78 хиљада динара и односе се на стручну литературу за редовне потребе 

запослених. 

(4) Општинска управа. На групи конта 426000 - Материјал, код Општинске управе 

планирани су расходи у вредности од 9.114 хиљада динара, а плаћени и евидентирани 

расходи од 8.564 хиљада динара, и то: 957 хиљада динара за канцеларијски материјал, 

75 хиљада динара за цвеће и зеленило, 436 хиљада динара за стручну литературу за 

редовне потребе запослених, 530 хиљада динара за бензин, 1.349 хиљада динара за дизел 

гориво, 33 хиљаде динара за  остале материјале за превозна средства, 427 хиљаде динара 

за остале материјале за одржавање хигијене, 76 хиљада динара за потрошни материјал, 

4.681 хиљаде динара за материјал за посебне намене. 

  Структура расхода за материјал            у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

   426111 Канцеларијски материјал 957 

426131 Цвеће и зеленило 75 

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 436 

426411 Бензин 530 

426412 Дизел гориво 1.349 

426491 Остали материјали за превозна средства 33 

426819 Остали материјали за одржавање хигијене 427 

426911 Потрошни материјал 76 

426919 Материјал за посебне намене 4.681 

 Укупно: 8.564 

Дизел гориво, конто 426412. Општинска управа закључила је дана 14. јуна 2021. године 

Уговор о набавци нафтних деривата за потребе Општине Љубовија са „Дуда инвест“ 

д.о.о. Београд вредности 997 хиљада динара са ПДВ за евро дизел и 411 хиљада динара 

са ПДВ за безоловни бензин. По овом уговору у 2021. години плаћено је 345 хиљада 

динара. 

На основу члана 6 Закона о финансирању локалне самоуправе, члана 68 и 100 Закона о 

заштити животне средине, Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на 

животну средину, уредбе о критеријумима за одређивање накнаде за заштиту и 

унапређивање животне средине и највишег износа накнаде, члана 41 Статута општине 

Љубовија, члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине  општине 

Љубовија и одлуке о буџету за 2021. годину, а на основу сагласности Министарства за 

заштиту животне средине број 401-00-00291/1/2021-02 од 10. септембра 2021. године, 

Скупштина општине Љубовија донела је дана 29. септембра 2021. године Програм 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину. За 

реализацију програма планирана су средства у износу од 6.000 хиљада динара, а односе  

на 1) трошкове одвожења комуналног отпада са територије Општине Љубовија на 

градску депонију у Лозници 1.000 хиљада динара, 2) трошкове депоновања комуналног 

отпада са територије општине Љубовија на градску депонију у Лозници 1.000 хиљада 

динара, 3) набавка контејнера 2.000 хиљаде динара, 4) набавка урбаног мобилијара 1.500 

хиљада динара и 5) трошкове одржавања хранилишта белоглавог супа у кањону реке 

Трешњице 500 хиљада динара.  

Скупштина општине Љубовија на седници одржаној 23. јула 2021. године донела је 

Решење о давању сагласности на Друге измене и допуне Посебног програма коришћења 

субвенција за потребе ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2021. годину, број 06-423/2020-03. 

Другим изменама и допунама посебног програма коришћења субвенција за 2021. годину 

на позицији осам предвиђени су приходи по програму о коришћењу средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине у износу од 2.000 хиљаде динара. 
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Током 2021. године ЈКП „Стандард“ Љубовија обраћало се у више наврата Општинској 

управи са Захтевом за пренос средстава по Посебном програму коришћења субвенција 

за 2021. годину број 06-423/2021-03 од 3. јуна 2021. године и по Уговору број 400-170/21-

04 од 10. јуна 2021. године за трошкове одвожења смећа и трошкове депоновања смећа. 

Општинска управа је по овом основу са конта 426412 евидентирала расход и извршила 

плаћање у износу од 776 хиљада динара за трошкове одвожења смећа. 

 

Откривена неправилност: Општинска управа је планира, извршила плаћање и 

евидентирала расход за трошкове одвожења смећа и трошкове депоновања смећа у 

износу од 776 хиљаде динара, на групи конта 426000 – Материјал, уместо на групи конта 

451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно на 

погрешној економској класификацији, што није у складу са одредбом члана 14 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем. 

Ризик: Уколико се расходи евидентирају на погрешним економским класификацијама 

јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима да расходе за трошкове 

одвожења смећа и трошкове депоновања смећа планирају, извршавају и евидентирају на 

групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

у складу са одредбом члана 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

 

(5)  Библиотека „Милован Глишић“. На групи конта 426000 - Материјал, код 

Туристичке организације планирани су расходи у вредности од 343 хиљаде динара, а 

плаћени и евидентирани расходи од 319 хиљаде динара, и то: 67 хиљаде динара за 

канцеларијски материјал, једна хиљада динара за цвеће и зеленило, 101 хиљаде динара 

за стручну литературу за редовне потребе запослених, шест хиљаде динара за бензин, 

четири хиљаде динара за дизел гориво, 57 хиљада динара за материјале за културу, 23 

хиљаде динара за остале материјале за одржавање хигијене, 21 хиљада динара хемијска 

средства за чишћење, 34 хиљада динара за потрошни материјал, пет хиљада динара 

остали материјали за посебне намене. 

(6) Туристичка организација. На групи конта 426000 - Материјал, код Туристичке 

организације планирани су расходи у вредности од 626 хиљаде динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 604 хиљаде динара, и то: 49 хиљаде динара за канцеларијски 

материјал, четири хиљаде динара за бензин, 106 хиљада динара за дизел гориво, 31 

хиљада динара за остале материјале за одржавање хигијене, 137 хиљада динара за 

потрошни материјал, 277 хиљада динара остали материјали за посебне намене. 

(7) Предшколска установа „Полетарац“. На групи конта 426000 - Материјал, код ПУ 

„Полетарац“ планирани су расходи у вредности од 3.535 хиљада динара, а плаћени и 

евидентирани расходи од 3.509 хиљада динара, и то: 152 хиљаде динара за 

канцеларијски материјал, 69 хиљада динара за остале расходе за одећу, обућу и 

униформе, 91 хиљада динара за стручну литературу за редовне потребе запослених, 470 

хиљада динара материјали за образовање, 105 хиљада динара за бензин, 275 хиљада 

динара за остале материјале за одржавање хигијене, 1.806 хиљаде динара за намирнице 

за припремање хране, 16 хиљаде динара за материјал за посебне намене, 34 хиљаде 

динара алат и инвентар, 491 хиљада динара остали материјали за посебне намене.  
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2.2.1.3.12 Отплата домаћих камата, група – 441000 

Група 441000 - Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта. и то: Отплата камата 

на домаће хартије од вредности; Отплата камата осталим нивоима власти; Отплата 

камата домаћим јавним финансијским институцијама; Отплата камата домаћим 

пословним банкама; Отплата камата осталим домаћим кредиторима; Отплата камата 

домаћинствима у земљи; Отплата камата на домаће финансијске деривате; Отплата 

камата на домаће менице; Финансијске промене на финансијским лизинзима. 

 Отплата домаћих камата                                         у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 780 780 780 780 100 100 

Укупно организационе јединице 780 780 780 780 100 100 

Укупно група 441000 780 780 780 780 100 100 

 

(1)  Општинска управа. У току 2021. године Општинска управа евидентирала је отплате 

редовне камате на име отплате главнице дуга у износу 780 хиљада динара по основу 

отплате кредита број 00-410-0208233.9 од 02. априла 2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 441000  – Отплата домаћих камата нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.13 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 

група - 451000 

Група 451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће и капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама. 
 

 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2021. години  

                       у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 23.378 22.532 22.277 23.053 102  103  

Укупно организационе јединице 23.378 22.532 22.277 23.053 102  103  

Укупно група 451000: 23.378 22.532 22.277 23.053 102  103  

 

(1) Општинска управа. На овој буџетској позицији планирана су средства у износу од 

22.532 хиљада динара, а извршени расходи у износу од 22.277 хиљада динара и односе 

се на текуће субвенције јавном градском саобраћају, за пољопривреду и осталим јавним 

нефинансијским предузећима, као и капиталне субвенције осталим јавним 

нефинансијским предузећима. 

 Структура датих субвенција у 2021. години          у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 
451111 Текуће субвенције јавном градском саобраћају 4.000 

451141 Текуће субвенције за пољопривреду 8.952 

451191 Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима 1.386 

451291 Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима 7.939 

 Укупно: 22.277 
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Конто 451111. На овој економској класификацији евидентирани су извршени расходи 

по основу датих субвенција у 2021. години а које су дате предузећу којем је поверено 

вршење услуге јавног превоза на територији општине Љубовија17 и то у износу од 4.000 

динара. 

Конто 451141. На овој економској класификацији евидентирани су извршени расходи 

по основу датих субвенција за пољопривреду у 2021. години у износу од 8.952 хиљада 

динара. Субвенције су примила пољопривредна газдинства и то: њих 14 за млеко у 

износу од 774 хиљаде динара, 99 за воће и поврће у износу од 4.370 хиљада динара, 44 

за остале усеве у износу од 1.981 хиљаде динара и 40 за пчеларство у износу од 1.827 

хиљада динара. 

Конто 451191. На овој економској класификацији евидентирани су извршени расходи 

по основу датих текућих субвенција ЈКП „Стандард“ у износу од 1.386 хиљада динара 

за трошкове процене непокретне имовине (водоводне мреже и канализационог система). 

Конто 451291. На овој економској класификацији евидентирани су извршени расходи 

по основу датих капиталних субвенција у 2021. години и то: ЈКП „Стандард“ у износу 

од 6.939 хиљада динара за набавку материјала за секундарну мрежу за водовод и 

канализацију у складу са Уговором о давању субвенција18 и 1.000 хиљада динара Јавном 

предузећу за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ на има 

израде пројектно – техничке документације за изградњу пословног простора ЈП 

„Љубовија“. 

2.2.1.3.14 Трансфери осталим нивоима власти, група – 463000 

Група 463000- Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта на којима 

се књиже текући и капитални трансфери осталим нивоима власти. 

 Трансфери осталим нивоима власти                                   у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 46.224 46.224 45.333 45.333 98 100 

Укупно организационе јединице 46.224 46.224 45.333 45.333 98 100 

УКУПНО - група 463000 46.224 46.224 45.333 45.333 98 100 

(1) Општинска управа. Укупно исказано извршење на овој групи конта на дан 

31.12.2021. године је 45.333 хиљада динара и то: (1) на конту 463141 – Текући трансфери 

нивоу општина у износу 41.300 хиљада динара и (2) на конту 463241 - Капитални 

трансфери нивоу општина у износу 4.033 хиљаде динара, а пренос средстава извршен је 

према следећим корисницима: 

 Структура преноса са конта групе 463000 – Трансфери осталим нивоима власти  

                        у 000 динара 

Рб Назив корисника Износ  

1 2 3 

1 Основна школа „Петар Враголић“ 32.801 

2 Средња школа „Вук Караџић“ 9.571 

3 Центар за социјални рад 2.961 

Укупно 45.333 

 
17 Уговор о субвенцијама у локалном саобраћају на територији општине Љубовија, број 400-94/2021-04 од 31. марта 2021. године; 

Прве измене и допуне Уговора, број 400-94/2021-04 од 30. јуна 2021. године; Друге измене и допуне Уговора, број 400-94/2021-04 
од 30. септембра 2021. године. 
18 Број 291/2021-01 од 09. јуна 2021. године. 
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(1) Расходи за основно образовање (Функционална класификација 912 – Основно 

образовање). У оквиру ове функционалне класификације планирани су расходи у износу 

од 33.458 хиљаде динара и извршени су расходи у износу 32.801 хиљада динара и то: (1) 

на конту 463141 – Текући трансфери нивоу општина у износу 29.230 хиљаде динара и 

(2) на конту 463241 - Капитални трансфери нивоу општина у износу 3.571 хиљада 

динара. На територији општине Љубовија у току 2021. године вршен је пренос средстава 

једној основној школи на основу финансијских планова, поднетих захтева, приложених 

рачуна и остале пратеће документације а према следећој структури: 

 Трансфери за основно образовање                                     у 000 динара 

Опис расхода (груписано по групи расхода) Група расхода ОШ "Петар Враголић" 

Стални трошкови  421000 9.604 

Трошкови путовања 422000 5.876 

Накнаде трошкова за запослене 415000 4.029 

Текуће поправке и одржавање 425000 2.220 

Материјал 426000 1.970 

Зграде и грађевински објекти 511000 1.890 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416000 1.714 

Машине и опрема 512000 1.593 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472000 1.238 

Услуге по уговору 423000 1.216 

Специјализоване услуге 424000 902 

Социјална давања запосленима 414000 461 

Нематеријална имовина 515000 89 

 Укупно:  32.801 

(2) Расходи за средње образовање (Функционална класификација 920 – Средње 

образовање). На овој функционалној класификацији планиран је износ од 9.794 хиљада 

динара и извршени су расходи у износу од 9.571 хиљада динара и то (1) на конту 463141 

– Текући трансфери нивоу општина у износу 9.109 хиљада динара и (2) на конту 463241 

- Капитални трансфери нивоу општина у износу 462 хиљаде динара. На територији 

општине Љубовије једној средњој школи је у току 2021. године вршен пренос средстава 

на основу финансијских планова, поднетих захтева, приложених рачуна и остале пратеће 

документације а према следећој структури: 

 Трансфери за средње образовање                                           у 000 динара 

Опис расхода (груписано по групи расхода) Група расхода СШ "Вук Караџић" 

Трошкови путовања 422000 2.772 

Стални трошкови  421000 2.419 

Текуће поправке и одржавање 425000 972 

Накнаде трошкова за запослене 415000 710 

Материјал 426000 660 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416000 476 

Специјализоване услуге 424000 466 

Услуге по уговору 423000 443 

Машине и опрема 512000 434 

Социјална давања запосленима 414000 190 

Нематеријална имовина 515000 28 

  Укупно: 9.571 

 

(3) Трансфери Центру за социјални рад (Функционална класификација 070 - Социјална 

помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту). За ове намене 

планирана су средства у износу од 2.971 хиљаде динара, док је у току 2021. године 

извршен трансфер средства Центру за социјални рад у износу од 2.961 хиљада динара и 



 

 

66 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

то у целости на терет конта 463141 – Текући трансфери нивоу општина, а за потребе 

финансирања редовног рада. Пренос средстава је вршен на основу финансијског плана, 

поднетих захтева, приложених рачуна и остале пратеће документације. 

 Трансфери Центру за социјални рад за редовно пословање            у 000 динара 

Опис расхода (груписано по групи расхода) Група расхода Центар за социјални рад 

Стални трошкови  421000 1.336 

Материјал 426000 578 

Зграде и грађевински објекти 511000 497 

Машине и опрема 512000 199 

Услуге по уговору 423000 146 

Специјализоване услуге 424000 91 

Трошкови путовања 422000 87 

Текуће поправке и одржавање 425000 28 

 Укупно: 2.961 

На основу извршене ревизије узорковане рачуноводствене документације утврђено је да 

је пренос средстава  основној и средњој школи, као и Центру за социјални рад у току 

2021. године евидентиран је на контима 463141 - Текући трансфери нивоу општина и 

463241 - Капитални трансфери нивоу општина, уместо на контима 463111 - Текући 

трансфери нивоу Републике и 463211 - Капитални трансфери нивоу Републике, што није 

у складу са одредбом члана 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и одредбом члана 29 Закона о буџетском систему. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 463000 – Трансфери осталим нивоима власти нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.15 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, група - 

464000 

Група 464000 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања садржи текуће 

дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и Капиталне дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања. 

 Дотације организацијама обавезног социјалниг осигурања у 2021. години    

                        у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 15.119 15.119 14.954 14.954 99 100 

Укупно организационе јединице 15.119 15.119 14.954 14.954 99 100 

Укупно - група 464000 15.119 15.119 14.954 14.954 99 100 

 

(1) Општинска управа. Укупно исказано извршење на овој групи конта на дан 

31.12.2021. године је 14.954 хиљада динара и то: (1) на конту 464111 – Текуће дотације 

Републичком фонду за здравствено осигурање у износу 10.592 хиљада динара, (2) на 

конту 464112 – Текуће дотације здравственим установама за инвестиције и 

инвестиционо одржавање у износу 191 хиљаду динара, (3) на конту 464114 – Остале 

текуће дотације здравственим установама у износу од 500 хиљада динара, (5) на конту 

464151 – Текуће дотације Националној служби за запошљавање у износу од 1.974 

хиљада динара и (5) на конту 464213 – Капиталне дотације здравственим установама за 

набавку медицинске и друге опреме у износу од 1.697 хиљада динара. Пренос ових 

средстава је извршен према следећим корисницима: 
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 Структура преноса са конта групе 464000 – Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања                   у 000 динара 

Рб Назив корисника Износ  

1 2 3 

1 Дом здравља Љубовија 12.980 

2 Национална служба за запошљавање – Филијала Љубовија 1.974 

Укупно 14.954 

(1)Расходи за Дом здравља Љубовија (Функционална класификација 740 – Услуге јавног 

здравства). У оквиру ове функционалне класификације планирани су расходи у износу 

од 13.144 хиљада динара и извршени су расходи у износу 12.980 хиљада динара и то: (1) 

на конту 464111 – Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање у 

износу 10.592 хиљада динара, (2) на конту 464112 – Текуће дотације здравственим 

установама за инвестиције и инвестиционо одржавање у износу 191 хиљаду динара, (3) 

на конту 464114 – Остале текуће дотације здравственим установама у износу од 500 

хиљада динара и (4) на конту 464213 – Капиталне дотације здравственим установама за 

набавку медицинске и друге опреме у износу од 1.697 хиљада динара.  На територији 

општине Љубовија у току 2021. године вршен пренос средстава Дому здравља Љубовија 

на основу финансијских планова, поднетих захтева, приложених рачуна и остале пратеће 

документације, а према следећој структури: 

 Структура пренетих средстава Дому здравља у 2021. години      у 000 динара 

Опис расхода (груписано по групи расхода) Група расхода Дом здравља Љубовија 

Плате, додаци и накнаде запослених 411000 3.651 

Социјални доприноси на терет послодавца 412000 607 

Накнаде трошкова за запослене 415000 182 

Услуге по уговору 423000 300 

Текуће поправке и одржавање 425000 391 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483000 6.152 

Машине и опрема 512000 1.697 

Укупно:  12.980 

(2) Расходи за Националну службу за запошљавање (Функционална класификација 412 

– Општи послови по питању рада). У оквиру ове функционалне класификације 

планирани су расходи у износу од 1.975 хиљаде динара и извршени су расходи у износу 

1.974 хиљада динара и то у целости на конту 464151 – Текуће дотације Националној 

служби за запошљавање. Општина Љубовија и Национална служба за запошљавање – 

Филијала Лозница, су у 2021. години закључили Споразум о уређивању међусобних 

права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину19 и 

то за спровођење програма стручне праксе и јавних радова, а у чему су обе стране 

учествовале са по 50%, односно свака у износу од 1.974 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 464000  – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања нису 

утврђене материјално значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.16 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група - 472000 

Група 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи синтетичка конта на 

којима се књиже накнаде из буџета за случај болести и инвалидности, накнаде из буџета 

за породиљско одсуство, накнаде из буџета за децу и породицу, накнаде из буџета за 

случај незапослености, старосне и породичне пензије из буџета, накнаде из буџета у 

 
19 Број 400-191/21-01 од 02. јула 2021. године. 
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случају смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, накнаде из 

буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета. 

 Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 2021. години       у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 30.356 30.356 17.571 17.571 58 100 

Укупно организационе јединице 30.356 30.356 17.571 17.571 58 100 

Укупно група 472000 30.420 30.420 17.633 17.633 58 100 

 

(1) Општинска управа. На овој буџетској позицији планирани су расходи у износу од 

30.356 хиљада динара, а извршени су расходи у износу 17.571 хиљада динара. 
 

 Преглед евидентираних накнада за социјалну заштиту из буџета на разделу Општинске 

управе у 2021. години                  у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

472311 Накнаде из буџета за децу и породицу  12.240 

472811 Накнаде из буџета за становање и живот 2.458 

472931 Једнократна помоћ 2.873 
 Укупно: 17.571 

 

Конто 472311 - Накнаде из буџета за децу и породицу. Приказано је извршење у износу 

12.240 хиљада динара у највећем делу се односи се на извршене расходе на име 

финансијске помоћи породиљама и то у износу од 11.030 хиљада динара. 

Структура исплата са Конто 472811 – Накнаде из буџета за становање и живот. 

Извршени расходи по основу накнада за становање и живот у износу од 2.457 хиљада 

динара односе се на  услуге геронтодомаћица по Уговору о пружању услуга социјалне 

заштите „Помоћ у кући“20 у износу од 2.000 хиљаде динара и личног пратиоца детета по 

основу Уговора о набавци услуга социјалне заштите – лични пратилац детета21  у износу 

од 457 хиљада динара. 

Конто 472931 – Једнократна помоћ. Извршени расходи за једнократну новчану помоћ  

односе се на исплату једнократних помоћи на основу решења која је доносио Центар за 

социјални рад, а на основу Одлуке о услугама социјалне заштите општине Љубовија22.  

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 472000  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.17 Дотације невладиним организацијама, група - 481000 

Група 481000 – Дотације невладиним организацијама садржи синтетичка конта на 

којима се књиже дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима и дотације осталим непрофитним институцијама. 

 

 

 

 

 

 

 
20 Број 400-309/2021-04 од 01. новембра 2021. године. 
21 Број 400-280/2021-04 од 22. октобра 2021. године. 
22 „Службени лист општине Љубовија“, број 4/2011 и 10/2012. 
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 Дотације невладиним организацијама                                 у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 23.200 23.600 23.310 21.510 91 92 

2 Скупштина општине 271 271 271 271 100 100 

Укупно организационе јединице 23.471 23.871 23.581 21.781 91 92 

Укупно група 481000 23.471 23.871 23.581 21.781 91 92 

(1)  Општинска управа. На овој буџетској позицији планирани су расходи у износу од 

23.550 хиљада динара, а извршени су расходи у износу 23.310 хиљада динара. 
 

 Дотације невладиним организацијама евидентиране у Општинској управи у 2021. години

                        у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

481911 Дотације спортским омладинским организацијама 14.794 

481991 Дотације осталим непрофитним институцијама 8.516 

 Укупно: 23.310 

Конто 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама. Приказано је 

извршење у износу од 14.794 хиљада динара чија је структура дата у следећој табели: 

 Дотације спортским омладинским организацијама         у 000 динара 

Рб Назив Износ 

1 ФК "Дрина" 2.775 

2 Општински фудбалски савез Љубовија 2.700 

3 КК "Љубовија" 2.675 

4 Спортски савез Општине Љубовије 2.400 

5 Спортско удружење "Либеро 015" 850 

6 ФК "Грабовица" 575 

7 КК "Младост" 375 

8 Шах клуб "Дрина" 350 

9 Карате клуб "Дрина" 350 

10 Планинарски клуб "ТОРНИЧКА БОБИЈА" 320 

11 Спортско удружење "Нец 015" 318 

12 Спортско удружење "VIVA BASKET 015" 225 

13 ФК "Селанац" 175 

14 ФК "Чобанче" 175 

15 ФК "Црнча" 88 

16 ФК "Азбуковица" 55 

17 Остали 388 

  Укупно: 14.794 

Конто 481991 - Дотације осталим непрофитним институцијама. Приказано је 

извршење у износу од 8.516 хиљада динара, које се односи на дотације различитим 

удружењима грађана и суфинансирању пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Љубовија. 

Општина Љубовија је дана 21. јануара 2021. године расписала конкурс за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Љубовија. У 2021. години планирана су 

средства  у износу од 2.000 хиљада динара на конту 481991 – Дотације осталим 

непрофитним институцијама. У 2021. години укупно је пренето подносиоцима пројекта 

1.800 хиљада динара, што је приказано у следећој табели: 
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Рб Подносилац пројекта Пројекат 
Одобрена 
средства 

Пренета 
средства 

1 Digital media network д.о.о Београд 24/7 Љубовија 200 0 

2 Етар медија Љубовија 
Нити без граница – регионална сарадња 

активисткиња из три града и три државе 
200 200 

3 
Лотел плус д.о.о. Лозница Новине 

Лознички недељник 

Стална рубрика из културе и туризма у 

новинама Лознички недељник 
150 150 

4 Лотел плус д.о.о. Телевизија Лотел Азбуковачка ризница 350 350 

5 Лотел д.о.о. Лозница 

Радио емисија за село и 

пољопривреднике „Родна села 

Азбуковице“ 

100 100 

6 
Радио дифузно предузеће Ас 

Шабац 
Бисери Љубовије 300 300 

7 
Производња тв програма Кадар 

Шабац 
Србија у кадру – Љубовија у кадру 125 125 

8 Медијски центар Соко 
Положај и опстанак старачких 

домаћинстава у Србији и Љубовији 
425 425 

9 
Друштво за издавачку делатност 

„Лого“ д.о.о. 
Туризам развојна шанса Љубовије 150 150 

                                                           Укупно: 2.000 1.800 

 

Откривена неправилност: Општинска управа је планирала, извршила плаћање и 

евидентирала расход за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Љубовија у износу од 1.800 хиљада 

динара на групи конта 481000 – Дотације невладиним организацијама, уместо на групи 

конта 454000 – Субвенције приватним предузећима, односно на погрешној економској 

класификацији, што није у складу са одредбом члана 14 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се расходи евидентирају на погрешним економским класификацијама 

јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима да расходе за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији 

општине Љубовија планирају, извршавају и евидентирају на групи конта 454000 – 

Субвенције приватним предузећима у складу са одредбом члана 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.2.1.3.18 Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група – 482000 

Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи синтетичка конта и то: 

остали порези. обавезне таксе и новчане казне и пенали. 

 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 1.250 1.250 1.052 1.052 84 100 

2 Туристичка организација 10 10 7 7 70 100 

3 Предшколска установа "Полетарац" 14 14 14 14 100 100 

Укупно организационе јединице 1.274 1.274 1.073 1.073 84 100 

Укупно група 482000 1.281 1.281 1.073 1.073 84 100 

 

(1) Општинска управа је на групи конта 482000 - Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали, платила и евидентирала укупне расходе у износу од 1.052 хиљада динара, и 

то: 60 хиљада динара за расходе регистрације возила, 485 хиљада динара за остале 

порезе и 507 хиљада динара за републичке таксе. 



 

 

71 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

(2) Туристичка организација је на групи конта 482000 - Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали, платила и евидентирала укупне расходе у износу од седам хиљада динара, 

а односе се на судске таксе. 

(3) Предшколска установа „Полетарац“ је на групи конта 482000 - Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали, платила и евидентирала укупне расходе у износу од 14 хиљада 

динара, а односе се на судске таксе. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 482000  – Порези, обавезне таксе, казне и пенали нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.19  Новчане казне и пенали по решењу судова, група – 483000 

Група 483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова, садржи аналитички конто 

на којем се књиже новчане казне и пенали по решењу судова. 

 Новчане казне и пенали по решењу судова                              у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 840 840 691 691 82 100 

Укупно организационе јединице 840 840 691 691 82 100 

Укупно група 483000 840 840 691 691 82 100 

 

(1) Општинска управа је на групи конта 483000 – Новчане казне и пенали по решењу 

судова, извршила и евидентирала укупне расходе у износу од 691 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 483000  – Новчане казне и пенали по решењу судова нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових расхода. 

2.2.1.3.20 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока, група – 484000 

Група 484000 – Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узорака садржи синтетичка конта накнада штете за 

повреде или штету насталу услед елементарних непогода и накнаду штете од дивљачи. 

 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода       

                              у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Председник општине 1.700 2.953 1.206 0 - - 

Укупно организационе јединице 1.700 2.953 1.206 0 - - 

Укупно група 484000 1.700 2.953 1.206 0 - - 

 

(1) Председник општине. На основу одредбе члана 39 став 1 Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, одредбе члана 20 став 1 тачка 8 

Закона о локалној самоуправи и одредбе члана 73 Статута општине Љубовија 

Председник општине донео је дана 13. децембра 2021. године Одлуку о проглашењу 

ванредне ситуације за целу територију Општине Љубовија23. Ванредна ситуација је 

проглашена због великих снежних падавина које су изазвале проблеме на проходности 

локалних – општинских путева и довеле до оштећења далековода 110 kV и 35/10 kV што 

 
23 Број 06-389-1/2021-01 од 13. децембра 2021. године. 
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је резултирало прекидом у снабдевању електричном енергијом на целом подручју 

Општине Љубовија. Истог дана, Општински штаб за ванредне ситуације донео је 

наредбу о ангажовању редовних и додатних снага на предузимању превентивних и 

оперативних мера и активности на раскресивању траса, отклањању кварова на 

далеководима, нисконапонској мрежи и прочишћавању локалних-општинских путева. 

Председник општине Љубовија је дана 13. децембра 2021. године закључио Уговор број 

400-352-2/2021-1 са Припремом градилишта Цапарић за рад грађевинских машина на 

рашчишћавању завејаних општинских – локалних путева, категорисаних и 

некатегорисаних по цени 4.675,00 динара по радном часу за комбиновану машину – 

скип. По овом уговору у 2021. години са позиције Председника општине плаћено је 673 

хиљада динара. 

Председник општине Љубовија је дана 13. децембра 2021. године закључио Уговор број 

400-354-2/2021-1 са ПД за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг „Хидроградња-

коп“ д.о.о. Љубовија за рад грађевинских машина на рашчишћавању завејаних 

општинских – локалних путева, категорисаних и некатегорисаних по цени 4.675,00  

динара по радном часу за комбиновану машину – скип. По овом уговору у 2021. години 

са позиције Председника општине плаћено је 118 хиљада динара. 

Председник општине Љубовија је дана 13. децембра 2021. године закључио Уговор број 

400-352-1/2021-1 са Превозничко трговинском радњом „Агромеханика – ММ“ Врхпоље 

за рад грађевинских машина на рашчишћавању завејаних општинских – локалних 

путева, категорисаних и некатегорисаних по цени 4.675,00  динара по радном часу за 

комбиновану машину – скип. По овом уговору у 2021. години са позиције Председника 

општине плаћено је 168 хиљада динара. 

Председник општине Љубовија је дана 13. децембра 2021. године закључио Уговор број 

400-352/2021-1 са СЗТР „Љиља“ Љубовија за рад грађевинских машина на 

рашчишћавању завејаних општинских – локалних путева, категорисаних и 

некатегорисаних по цени 4.675,00  динара по радном часу за комбиновану машину – 

скип. По овом уговору у 2021. години са позиције Председника општине плаћено је 247 

хиљада динара. 

Откривена неправилност: Са позиције Председника општине, група конта 484000 – 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, је планиран, извршен и евидентиран расход за рад грађевинских 

машина на рашчишћавању завејаних општинских – локалних путева, категорисаних и 

некатегорисаних у износу од 1.206 хиљада динара уместо на групи конта 424000 - 

Специјализоване услуге и са позиције Општинске управе, односно на погрешној 

организационој и економској класификацији, што није у складу са одредбама члана 29 

Закона о буџетском систему и чл. 3, 6 и 14 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Евидентирањем расхода на погрешној организационој класификацији јавља се 

ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима да расходе за услуге по 

уговору планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим организационим 

класификацијама у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему и чл. 3, 6 

и 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем. 
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2.2.1.3.21 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа, група 485000 

Група 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

садржи синтетички конто на којем се књижи накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа. 

 Дотације невладиним организацијама                                у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 3.700 3.700 3.494 3.494 94 100 

Укупно организационе јединице 3.700 3.700 3.494 3.494 94 100 

Укупно група 485000 3.700 3.700 3.494 3.494 94 100 

(1) Општинска управа је на групи конта 485000 – Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа платила и евидентирала укупне расходе у износу од 

3.494 хиљада динара, и то: 2.851 хиљада динара за накнаде штете од уједа паса и мачака 

и 643 хиљада динара за накнаду штете на земљишту. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 485000  – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа нису утврђене материјално значајне неправилности приликом евидентирања 

ових расхода. 

2.2.1.4 Издаци за нефинансијску имовину, класа – 500000 

Општина Љубовија је у 2021. години извршила издатке за нефинансијску имовину у 

износу од 175.254 хиљада динара. 

 Преглед извршених издатака за нефинансијску имовину у 2021. години  у 000 динара 

Организациона јединица 
Издаци за нефинансијску имовину по групама 

511000 512000 515000 541000 Укупно 

1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 

Општинска управа 111.734 7.691 2.999 10.838 133.262 

Туристичка организација 31.911 278 29 0 32.218 

Предшколска установа "Полетарац" 6.040 635 0 0 6.674 

Библиотека "Милован Глишић" 208 996 396 0 1.600 

Скупштина општине 0 1.500 0 0 1.500 

 149.893 11.100 3.423 10.838 175.254 

2.2.1.4.1 Зграде и грађевински објекти, група – 511000 

Група 511000 – Зграде и грађевински објекти садржи синтетичка конта на којима 

се књиже издаци за куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално 

одржавање зграда и објеката и пројектно планирање. 
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 Зграде и грађевински објекти, група – 511000          у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 178.037 178.240 111.734 134.929 76 121 

2 Туристичка организација 31.996 31.996 31.911 723  2   2 

3 
Предшколска установа 

"Полетарац" 
6.320 6.320 6.040 0 -  -  

4 Библиотека "Милован Глишић" 208 208 208 0  -  -  

Укупно организационе јединице 216.561 216.764 149.893 135.652 63 90 

Укупно група 511000 216.561 216.764 149.893 135.652 63 90 

 

(1) Општинска управа. На овој економској класификацији планирани су издаци у 

износу од 178.240 хиљада динара, а исказани су извршени издаци у износу 111.734 

хиљада динара.  

 Преглед исказаних извршених издата за зграде и грађевинске објекте, група – 511000 на 

разделу Општинске управе                у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

511118 Куповина осталог стамбеног простора 3.086 

511212 Изградња стамбеног простора за социјалне групе 7.993 

511231 Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели 25.520 

511241 Водовод 1.434 

511242 Канализација 341 

511293 Отворени спортски и рекреациони објекти 14.835 

511299 Изградња осталих објеката 30.118 

511399 Капитално одржавање осталих објеката 22.590 

511411 Планирање и праћење пројеката 277 

511441 Стручна оцена и коментари  1.418 

511451 Пројектна документација  4.122 

 Укупно: 111.734 

Конто 511118 – Куповина осталог стамбеног простора. На овој буџетској позицији су 

евидентирани издаци у износу од 3.086 хиљада динара који се односе на куповину 

пословно-стамбеног објекта и на откуп земљишта.  

Општина Љубовија је на име преноса права на пословно-стамбеном објекту извршила и 

евидентирала издатке у износу од 2.724 хиљаде динара. Увидом у документацију24 

утврђено је да наведени износ укључује 2.031 хиљаду динара за куповину објекта и 693 

хиљаде динара за куповину земљишта. Носилац права друштвене својине пословно-

стамбеног објекта који је био предмет куповине,  је било Друштвено предузеће “Зорка 

дувана амбалажа” у стечају. Фонд за солидарну стамбену изградњу Општине Љубовија 

који је делом обезбедио средства за изградњу наведеног објекта је престао да постоји на 

основу Одлуке25 о укидању Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Љубовија. 

Општина Љубовија је правни следбеник Фонда за солидарну стамбену изградњу 

Општине Љубовија. Кроз процес судског поравњања утврђени су удели у својини и то 

Општина Љубовија 83 %, „Зорка дувана амбалажа“ у стечају 17%. Објекат није изграђен 

у целости, процењена вредност од стране лиценцираног проценитеља да дан 13. 

новембра 2020. године износила је 101.618 еура. Општина Љубовија је купила удео у 

својини објекта друштвеног предузећа “Зорка дувана амбалажа” у стечају (17% што је 

вредносно 17.275 еура, у динарској противвредности 2.031 хиљада динара) и земљиште 

на катастарским парцелама 471/11 процењене вредности 3.180 еура (динарска 

 
24 Записник Основног суда у Лозници од дана 22.02.2021. године, www. alsu.gov.rs/stecaj/imovine. 
25 Број Одлуке 06-493/2016-03 од дана 29.11.2016. године, извор податка Записник Основног суда у Лозници од 22.2.2021. године. 
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противвредност 374 хиљаде) и 411/4 процењене вредности  2.712  еура (динарска 

противвредност 319 хиљада), што је укупно за земљиште 693 хиљаде динара. Наведени 

објекат и земљиште Општина Љубовија је отуђила[1] у марту 2022. године.  

По основу Уговора о купопродаји непокретности број 400-82/2021-01 од дана 23. марта 

2021. године који су закључили Општина Љубовија и Рудник олова и цинка „Велики 

мајдан“ д.о.о. Љубовија извршени су издаци у износу од 362 хиљаде динара по основу 

куповине земљишта. Општина Љубовија је купила катастарску парцелу број 471/3 КО 

Љубовија (укњижена у власништву продавца у делу 1/1) и парцелу број 471/11 КО 

Љубовија ( укњижена у сувласништву купца у уделу 265/331 и продавца у делу 66/331). 

На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је да је Општинa 

Љубовија извршила издатке у износу од 1.055 хиљада динара по основу откупа 

земљишта, и евидентирала  на групи конта 511000 - Зграде и грађевински објекти уместо 

на групи конта 541000 - Земљишта што није у складу са одредбом члана 15 Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и 

одредбом члана 29 Закона о буџетском систему. 

Откривена неправилност: Општинска управа је планира, извршила плаћање и 

евидентирала издатак за куповину земљишта у износу од 1.055 хиљаде динара, на групи 

конта 511000 – Зграде и грађевински објекти, уместо на групи конта 541000 – Земљиште, 

односно на погрешној економској класификацији, што није у складу са одредбом члана 

15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем. 

Ризик: Евидентирањем издатака на погрешној економској класификацији јавља се 

ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима Општине Љубовија да 

издатке за земљиште евидентирају у складу са одредбама члана 15 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и члана 29 

Закона о буџетском систему. 

Конто 511212 - Изградња стамбеног простора за социјалне групе. На овој економској 

класификацији евидентирани су издаци у износу од 7.993 хиљаде динара на име аванса 

за радове на изградњи кућа у оквиру Пројекта социјалног становања и активне инклузије 

рањивих група по основу Уговора број 404-33/2021-04 од 12. новембра 2021. 

године.  Пројектом је предвиђена изградња девет стамбених објеката за четрнаест 

породица (пет објеката са два стана и четири са једним станом). Решење о грађевинској 

дозволи број ROP-LJU-1528-CPI-2/2021,  објекти су у изградњи. 

Конто 511231 - Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели. На овој 

економској класификацији евидентирани су издаци у износу од 25.520 хиљада динара, 

односе се на:  

- 5.303 хиљада динара за радове на реконструкцији некатегорисаних путева у 

насељима Рогот и Врхпоље Митровићи (Уговор број 404-28/2021-04 од дана 5. 

октобра 2021. године),  

- 10.784 хиљада динара за радове на реконструкцији локалних путева на три 

локације (Уговор број 404-31/2021-04 од дана 18. октобра 2021. године), 

Записник о примопредаји изведених радова на реконструкцији локалних путева 

на територији општине Љубовија број 404-31/2021-04 од 10. децембра 2021. 

године, 

 
[1] Решење о отуђењу број 46-31/2021-01 од 02. марта 2022. године, Уговор  број 46-31/2021-01 од 28. марта 2022. године. 
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- 3.888 хиљада динара на изградњу тротоара за отварање двосмерне 

саобраћајнице у индустријској зони Стара Љубовија. Трилатерални Уговор о 

извођењу радова број 400-137 су склопили Република Србија-Министарство 

привреде, Општина Љубовија и извођач радова, укупна уговорена вредност је 

19.170 хиљада динара са ПДВ. Решење о грађевинској дозволи број ROP-LJU-

1192-CPI-1/2020, 

-  2.167 хиљада динара за пренос права јавне својине на елементима моста “Бејли“ 

у селу Оровичка Планина, општина Љубовија. Уговор  400-379/21-01 од 

29.12.2021. године, уговорена вредност 1.806 хиљада динара без ПДВ. 

- 3.378 хиљада динара за санацију ударних рупа. 

На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је да је Општинa 

Љубовија извршила издатке у износу од 3.378 хиљада динара по основу санације 

ударних рупа и евидентирала  на групи конта 511000 - Зграде и грађевински објекти 

уместо на групи конта 425000 – Текуће поправке и одржавање што није у складу са 

одредбом члана 14 и 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем и одредбом члана 29 Закона о буџетском систему. 

Откривена неправилност: Општинска управа је планирала, извршила плаћање и 

евидентирала издатак за санације ударних рупа у износу од 3.378 хиљаде динара, на 

групи конта 511000 – Зграде и грађевински објекти, уместо на групи конта 425000 – 

Текуће поправке и одржавање, односно на погрешној економској класификацији, што 

није у складу са одредбама члана 14 и 15 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем и члана 29 Закона о буџетском систему. 

Ризик: Евидентирањем издатака и расхода на погрешној економској класификацији 

јавља се ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима Општине Љубовија да 

расходе за текуће поправке и одржавање евидентирају у складу са одредбама члана 14 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем и члана 29 Закона о буџетском систему. 

Конто 511241 - Водовод.  На овој економској класификацији евидентирани су издаци 

у износу од 1.434 хиљаде динара по основу радова на санацији јавне водоводне мреже 

а све у складу са Уговором о вршењу послова у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права ЈП „Љубовија“ и ЈКП „Стандард“ за обављање одређених 

делатности за 2021. годину. 

Конто 511242- Канализација. На овој економској класификацији евидентирани су 

издаци у износу од 341 хиљаду динара по основу радова на санацији јавне 

канализационе мреже а све у складу са Уговором о вршењу послова у складу са 

Одлуком о додељивању  искључивог права ЈП „Љубовија“ и ЈКП „Стандард“ за 

обављање одређених делатности за 2021. годину. 

Конто 511293 - Отворени спортски  и рекреациони објекти. На овој економској 

класификацији евидентирани су издаци у износу од 14.835 хиљада динара који се у 

целости односи на изградњу отвореног базена спортско-рекреативног комплекса у 

Љубовији. Општина Љубовија је 17. маја 2017. године склопила Уговор број 400-

150/17-01 са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, предмет истог је 

реализација Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за 

пројекте развоја туризма. У априлу 2021. године Општина Љубовија је склопила Уговор 

број 404-53/2020-04 са извођачем радова вредности 14.942 хиљаде динара са пдв; 

уговорен начин плаћања је 50% авансно, 50% у року од 45 дана по испостављеним 

привременим и окончаној ситуацији. Евидентиране су авансна уплата,  уплате по 
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основу две привремене  и окончаној ситуацији. Решење о грађевинској дозволи број 

ROP-LJU-25178-CPI-1/2020. Прва фаза радова је окончана. 

Конто 511299 - Изградња осталих објеката. На овој економској класификацији 

евидентирани су издаци у износу од 30.118 хиљада динара:  

(1) 10.241 хиљада динара за изградњу паркинга у Азбуковачкој улици у Љубовији по 

Уговору број 404-11/2021-04 од 05. јула 2021. године, Решење о грађевинској дозволи 

број ROP-LJU-6598-CPI-2/2020, Окончана ситуација број 06-296/2021 од 27. децембра 

2021. године. 

(2) 9.808 хиљада динара је авансно плаћање за набавку радова на успостављању видео 

надзора; укупна уговорена вредност је 35.000 хиљада динара, финансирање пројекта је 

планирано у три буџетске године у складу са Уговором 404-50/2021-04 од 23. децембра 

2021. године 

(3) 5.193 хиљадe динара за реконструкцију парка у Карађорђевој улици по Уговору број 

404-23/2021-04 од 15. септембра 2021. године (извршени су издаци по окончаној 

ситуацији број 33/21 од 28.децембра 2021. године у висини од 4.327 хиљада динара и 

866 хиљада динара ПДВ), Решење о одобрењу радова број ROP-LJU-8097-ISAW-1/2018. 

(4) 4.378 хиљада динара односи се на ПДВ по окончаној ситуацији 293/21 од 02. марта 

2021. године а у вези са реализацијом Пројекта санације и адаптације сале за физичко, 

спољних терена и уклањање напуштеног објекта ОШ Петар Враголић у Љубовији,  

(5) 498 хиљада динара се односи на набавку и постављање надстрешница на аутобуским 

стајалиштима. 

На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је да је Општина 

Љубовија погрешно евидентирала издатке на конту 511299 – Изградња осталих објеката 

и то за: (1) набавку видео надзора у износу од 9.808 хиљада динара које је требало 

евидентирати на конту 512811 – Опрема за јавну безбедност, (2) реконструкцију парка 

у Карађорђевој улици у износу од 5.193 хиљаде динара које је требало евидентирати на 

конту 511399 – Капитално одржавање осталих објеката и (3) санацију и адаптацију сале 

за физичко у ОШ „Петар Враголић“ у износу од 4.378 хиљада динара, а које је требало 

евидентирати на конту 511323 – Капитално одржавање објеката за потребе образовања, 

што није у складу са чланом 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и члана 29. Закона о буџетском систему. 

 

Откривене неправилности: Општинска управа је планирала, извршила плаћање и 

евидентирала издатак за набавку видео надзора у износу од 9.808 хиљаде динара, на 

групи конта 511000 – Зграде и грађевински објекти, уместо на групи конта 512000 – 

Машине и опрема, односно на погрешној економској класификацији, што није у складу 

са одредбом члана 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Ризик: Евидентирањем издатака на погрешној економској класификацији јавља се 

ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима Општине Љубовија да 

издатке за опрему за јавну безбедност и издатке за одржавање зграда и објеката 

евидентирају у складу са одредбама члана 15 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и члана 29 Закона о 

буџетском систему. 
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Конто 511399 - Капитално одржавање осталих објеката. На овој економској 

класификацији су исказани издаци у износу од 22.590 хиљада динара који се у највећим 

делом (74%, односно у износу од 16.815 хиљада динара) односе на извршене издатке за 

набавку радова на увођењу смарт лед система расвете, система управљања отпадом и 

паркинг местима, а по основу Уговора број 404-3/21-04 од 6. априла 2021. године.  

Конто 511451- Пројектна документација. На овој економској класификацији исказани 

су издаци настали по основу израде плана детаљне регулације на изградњи 

канализационе мреже у насељима Горња и Доња Љубовиђа, Дрлаче, Врхпоље и 

Узовница. 

(2) Туристичка организација На овој економској класификацији планирани су издаци 

у износу од 31.996 хиљада динара, а исказани су извршени издаци у износу 31.911 

хиљада динара.  

 Преглед исказаних извршених издата за зграде и грађевинске објекте, група – 511000 за 

индиректног корисника Туристичка организација          у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

511231 Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели 883 

511299 Изградња осталих објеката 30.305 

511441 Стручна оцена и коментари 187 

511451 Пројектна документација 536 

 Укупно: 31.911 

Конто 511231 – Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели. На овој 

економској класификацији су исказани издаци у износу од 883 хиљаде динара који се  

односе на изградњу прилазног пута до туристичког објекта - видиковца. 

Конто 511299 – Изградња осталих објеката.  На овој економској класификацији су 

исказани издаци у износу од 30.305 хиљада динара који се односе на изградњу 

туристичког објекта - видиковца.  

Конто 511451 - Пројектна документација. На овој економској класификацији су 

исказани издаци у износу од 536 хиљада динара који се односе на издатке за израду 

пројекта туристичке сигнализације.  

На основу извршене ревизије узоркованих докумената је утврђено да су издаци у износу 

од најмање 31.188 хиљада динара за изградњу објекта и приступне саобраћајнице 

извршени и евидентирани   на апропријацијама индиректног корисника (Туристичка 

организација) уместо на апропријацијама одговарајућег директног корисника 

(Општинске управе), што је супротно члану 3 и 6 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Решењем број ROP-LJU-

13627-ISAW-1/2021се одобрава извођење радова на реконструкцији некатегорисаног 

пута на катастарској парцели број 3482 КО Дрлаче. Увидом у регистар Републичког 

геодетског завода утврђено је да је корисник права Општина Љубовија, својина државна 

РС 1/1.   

На овај начин, Општина Љубовија је у Консолидованом финансијском извештају у 

периоду од 01. 01. – 31. 12. 2021. године  исказала издатке за изградњу зграда и објеката 

(конто 511000) у износу од 31.188 хиљада динара на погрешној организационој 

класификацији тако што је наведени износ евидентиран на апропријацијама индиректног 

корисника уместо на апропријацијама одговарајућег директног корисника у складу са 

одредбама члана 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 
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(3)  Предшколска установа „Полетарац“. На овој економској класификацији 

планирани су издаци у износу од 6.320 хиљада динара, а исказани су издаци у износу 

6.040 хиљада динара.  

 Преглед исказаних извршених издата за зграде и грађевинске објекте, група – 511000 за 

индиректног корисника Предшколска установе Полетарац                 у 000 динара                                                                  

Број конта Назив конта Износ 

511223 Објекти за потребе образовања 6.040 

 Укупно: 6.040 

Конто 511223-Објекти за потребе образовања.  На овој економској класификацији су 

евидентирани издаци  у износу од 6.040 хиљада динара који се односе на 

изградњу/доградњу једне просторије у Предшколској установи „Полетарац“ а на основу 

Уговору број 140/21 од дана 16. јуна 2021. године који су закључили Предшколска 

установа „Полетарац“ и извођач радова. Решење о грађевинској дозволи број ROP-LJU-

25605-CPI-5/2021 издато је Општини Љубовија, као инвеститору. 

На овај начин, Општина Љубовија је у Консолидованом финансијском извештају у 

периоду од 01. 01. – 31. 12. 2021. године  исказала издатке за изградњу зграда и објеката 

(конто 511000) у износу од 6.040 хиљада динара на погрешној организационој 

класификацији тако што је наведени износ евидентиран на апропријацијама индиректног 

корисника уместо на апропријацијама одговарајућег директног корисника у складу са 

одредбама члана 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

(4) Библиотека „Милован Глишић“. На овој економској класификацији планирани су 

издаци у износу од 208 хиљада динара, исказани су извршени издаци у истом износу.  

 Преглед исказаних извршених издата за зграде и грађевинске објекте, група – 511000 за 

индиректног корисника Библиотека „Милован Глишић“        у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

511451 Пројектна документација 208 

 Укупно: 208 

Конто 511451 - Пројектна документација. На овој економској класификацији 

евидентирани су издаци у износу од 208 хиљада динара који се односе на израду 

пројектно техничке документације за инвестиционе одржавање дела приземља 

библиотеке.  

На овај начин, Општина Љубовија је у Консолидованом финансијском извештају на дан 

31. децембар 2021. године исказала издатке за изградњу зграда и објеката (конто 

511000) у износу од 208 хиљада динара на погрешној организационој класификацији 

тако што је наведени износ евидентиран на апропријацијама индиректног корисника 

уместо на апропријацијама одговарајућег директног корисника у складу са одредбама 

члана 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем. 

Откривене неправилности:  

  - Са раздела Туристичке организације, група конта 511000 – Зграде и грађевински 

објекти је планиран, извршен и евидентиран издатак за изградњу објекта и приступне 

саобраћајнице у износу од 31.188 хиљада динара уместо са раздела Општинске управе, 

односно на погрешној организационој класификацији, што није у складу са одредбама 

члана 29 Закона о буџетском систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 



 

 

80 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

 - Са раздела Предшколске установе „Полетарац“ група конта 511000 – Зграде и 

грађевински објекти је планиран, извршен и евидентиран издатак за изградњу/доградњу 

једне просторије у Предшколској установи „Полетарац“ у износу од 6.040 хиљада 

динара уместо са раздела Општинске управе, односно на погрешној организационој 

класификацији, што није у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему и 

чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем. 

- Са раздела Библиотеке „Милован Глишић“ група конта 511000 – Зграде и грађевински 

објекти је планиран, извршен и евидентиран издатак за израду пројектно техничке 

документације за инвестиционе одржавање у износу од 208 хиљада динара уместо са 

раздела Општинске управе, односно на погрешној организационој класификацији, што 

није у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему и чл. 3 и 6 Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Евидентирањем издатака на погрешној организационој класификацији јавља се 

ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима да издатке планирају, 

извршавају и евидентирају на одговарајућим организационим класификацијама у складу 

са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему и чл. 3 и 6 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.4.2 Maшине и опрема, група – 512000 

Група конта 512000 – Машине и опрема садржи синтетичка конта на којима се 

књиже издаци за опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за 

пољопривреду, опрему за заштиту животне средине, медицинску и лабораторијску 

опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт, опрему за војску, опрему за јавну 

безбедност и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. 

 Машине и опрема, група – 512000              у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 1.500 1.500 1.500 0 - - 

2 Општинска управа 13.481 13.481 7.691 18.999 141 247 

3 
Библиотека "Милован 

Глишић" 
1.000 1.000 996 1.716 172 17 

4 Туристичка организација 300 300 278 278 93 100 

5 
Предшколска установа 

"Полетарац" 
640 640 635 635 99 100 

Укупно организационе јединице 16.921 16.921 11.100 21.628 128 195 

УКУПНО - група 512000 16.921 16.921 11.100 21.628 128 195 

 

На групи конта 512000 – Машине и опрема Општина Љубовија је планирала издатке у 

износу од 16.921 хиљада динара. У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 

2021. године  плаћени су и евидентирани издаци у износу од 11.100 хиљада динара. 

(1) Скупштина општине. На овој економској класификацији планирани су издаци у 

износу од 1.500 хиљада динара, исказани су извршени издаци у истом износу. 
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 Преглед исказаних извршених издата за машине и опрему, група – 512000 на разделу 

Скупштине општине                   у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

512241 Електронска опрема 1.500 

 Укупно: 1.500 

 

Конто 512241 - Електронска опрема. Скупштина општине Љубовија је извршила и 

исказала издатке  у висини од 1.500 хиљада динара на име набавке опреме за електронско 

вођење седница за скупштинску салу. 

На основу извршене ревизије узоркованих докумената је утврђено да су издаци у износу 

од 1.500 хиљада динара за набавку опреме за електронско вођење седница за 

скупштинску салу планирани, извршени и евидентирани   на апропријацијама директног 

корисника Скупштине општине уместо на апропријацијама директног корисника 

Општинске управе, што је супротно одредбама чл. 3 и 6 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и одредбама члана 29 

Закона о буџетском систему. 

Откривена неправилност: Са раздела Скупштине општине, група конта 512000 – 

Машине и опрема је планиран, извршен и евидентирaн издатак за набавку опреме за 

електронско вођење седница за скупштинску салу у износу од 1.500 хиљада динара 

уместо са раздела Општинске управе, односно на погрешној организационој 

класификацији, што није у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему и 

чл. 3 и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем. 

Ризик: Евидентирањем издатака на погрешној организационој класификацији јавља се 

ризик да ће финансијски извештаји садржати нетачне податке. 

 Препоручује се одговорним лицима да издатке за набавку опреме 

за све директне кориснике планирају, извршавају и евидентирају са апропријација 

Општинске управе у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему и чл. 3 

и 6 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем.  

(2) Општинска управа. На овој економској класификацији планирани су издаци у 

износу од 13.481 хиљада динара, а исказани су извршени издаци у износу 7.691 хиљада 

динара.  

 Преглед исказаних извршених издата за машине и опрему, група – 512000 на разделу 

Општинске управе                   у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

512113 Комбији 3.473 

512211 Намештај 475 

512212 Уградна опрема 305 

512221 Рачунарска опрема 376 

512233 Мобилни телефони 36 

512251 Опрема за домаћинство 12 

512411 Опрема за заштиту животне средине 1.810 

512811 Опрема за јавну безбедност 1.121 

512931 Уграђена опрема 83 
 Укупно: 7.691 

 

Конто 512113- Комбији. На економској класификацији су евидентирани издаци у износу 

од 3.473 хиљаде динара који се односе на авансну уплату (50% уговорене вредности) по 

уговору о куповини минибуса за потребе превоза сеоског становништва. Набавци 
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минибуса претходило је потписивање уговора Општине Љубовија са Министарством за  

бригу о селу а све у вези са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању програма 

доделе бесповратних средстава за куповину мини аутобуса за потребе превоза сеоског 

становништва на територији Републике Србије за 2021. годину.   

Конто 512411- Опрема за заштиту животне средине. На економској класификацији 

евидентирани су издаци у износу од 1.810 хиљада динара који се односе на куповину 

контејнера. 

Конто 512811- Опрема за јавну безбедност. На економској класификацији 

евидентирани су издаци у износу од 1.121 хиљаду динара од чега се 840 хиљада динара 

односи на куповину дечијих безбедносних седишта, 281 хиљада динара на куповину 

четири рачунара, четири монитора, један скенер и један штампач за потребе 

Министарства унутрашњих послова, а по Програму безбедности саобраћаја. 

Конто 512931- Уграђена опрема евидентирала издатке у износу од 83 хиљаде динара 

настале по основу набавке паркинг баријера.  

(3) Библиотека „Милован Глишић“. На овој економској класификацији планирани су 

издаци у износу од 1.000 хиљада динара и исказани су издаци у износу од 996 хиљада 

динара. Библиотека „Милован Глишић“ је у 2020. години учествовала на јавном 

конкурсу за финансирање пројеката у кинематографији који је расписао Филмски центар  

Србије, након чега је закључен Уговор број 02-2538 дана 17. новембра 2020. године 

којим су Библиотеци „Милован Глишић“ одобрена средства у износу од 1.000 хиљада 

динара. Библиотека „Милован Глишић“ је у 2021. години набавила опрему у износу од 

996 хиљада динара и исказала на конту 512600 - Опрема за образовање, науку, културу 

и спорт у складу са одредбама члана 15 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем и одредбама члана 29 Закона о буџетском 

систему.    

(4)Туристичка организација. На овој економској класификацији планирани су издаци 

у износу од 300 хиљада динара и исказани су издаци у износу од 278 хиљада динара. 

 Преглед исказаних извршених издата за машине и опрему, група – 512000 за индиректног 

корисника Туристичка организација              у 000 динара 

Број конта Назив конта износ 

512211 Намештај 35 

512212 Уградна опреме 140 

512221 Рачунарска опрема 86 

512241 Електронска опрема 12 

512251 Опрема за домаћинство 5 

 Укупно: 278 

 

Конто 512212 Уградна опрема. На економској класификацији евидентирани су издаци 

у износу од 140 хиљада динара настали по основу набавке разне уградне опреме 

(радијатори, завесе, слике и слично). 

(5) Предшколска установа „Полетарац“. На овој економској класификацији 

планирани су издаци у износу од 640 хиљада динара и исказани су издаци у износу од 

635 хиљада динара. 

 Преглед исказаних извршених издата за машине и опрему, група – 512000 у пословним 

књигама индиректног корисника Предшколска установа Полетарац    у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

512611 Опрема за образовање 635 

 Укупно: 635 
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Конто 512611- Опрема за образовање. На економској класификацији евидентирани су 

издаци у износу од 635 хиљада динара који се односе на набавку играчака и друге опреме 

за потребе установе. 

2.2.1.4.3 Нематеријална имовина, група – 515000 

Група 515000 – Нематеријална имовина садржи синтетички конто на коме се књиже 

издаци за нематеријалну имовину. 

 Нематеријална имовина, група – 515000            у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 3.000 3.000 2.999 2.999 100 100 

2 Туристичка организација 35 35 28 28 80 100 

3 Библиотека "Милован Глишић" 400 400 396 396 99 100 

Укупно организационе јединице 3.435 3.435 3.423 3.423 100 100 

УКУПНО - група 515000 3.435 3.435 3.423 3.423 100 100 

Општинска управа.  На овој економској класификацији планирани су издаци у износу 

од 3.000 хиљада динара и исказани су издаци у износу од 2.999 хиљада динара. 

 Преглед исказаних извршених издата за нематеријалну имовину, група – 515000 на 

разделу Општинске управе                у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

515111 Компјутерски софтвер 2.999 

 Укупно: 2.999 

Конто 515111- Компјутерски софтвер. На економској класификацији евидентирани су 

издаци у износу од 2.999 хиљада динара настали по  основу набавке софтвера. 

(2)Туристичка организација  На овој економској класификацији планирани су издаци 

у износу од 35 хиљада динара и исказани су издаци у износу од 28 хиљада динара. 

 Преглед исказаних извршених издата за нематеријалну имовину, група – 515000 за 

индиректног корисника Туристичке организације            у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

515111 Компјутерски софтвер 28 

 Укупно: 28 

Конто 515111- Компјутерски софтвер. На економској класификацији евидентирани су 

издаци у износу од 28 хиљада динара настали по основу набавке софтвера. 

(3)Библиотека „Милован Глишић“. На овој економској класификацији планирани су 

издаци у износу од 400 хиљада динара и исказани су издаци у износу од 396 хиљада 

динара. 

 Преглед исказаних извршених издатаka за нематеријалну имовину, група – 515000 у 

пословним књигама индиректног корисника Библиотека “Милован Глишић” у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

515121 Књиге у библиотеци 396 

 Укупно: 396 

Конто 515121 - Књиге у библиотеци. На економској класификацији евидентирани су 

издаци у износу од 396 хиљада динара настали по основу набавке књига. 
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 515000 – Нематеријална имовина нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања ових издатака. 

2.2.1.4.4 Земљиште, група – 541000 

Група 541000 – Земљиште садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци за 

набавку земљишта и побољшања земљишта. 

 Земљиште, група – 541000                у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 12.819 12.819 10.838 11.893 93 110 

Укупно организационе јединице 12.819 12.819 10.838 11.893 93 110 

Укупно група 541000 12.819 12.819 10.838 11.893 93 110 

Општинска управа. На економској класификацији планирани су издаци у износу од 

12.819 хиљада динара, а извршени су у износу од 10.838 хиљаде динара.  

 Преглед исказаних извршених издатака за земљиште, група – 541000 у 2021. години 

                        у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

541112 Набавка грађевинског земљишта 10.838 

 Укупно: 10.838 

Конто 541112 – Набавка грађевинског земљишта. На економској класификацији 

евидентирани су издаци у износу од 10.838 хиљада динара од чега се највећи део, 

односно 8.661 хиљада динара, односи на откуп земљишта за потребе реализације 

пројекта изградње туристичко-рекреативног комплекса Ауто-камп “Мотел” Љубовија и 

1.552 хиљаде динара на откуп земљишта за реализацију пројекта изградње постројења 

за пречишћавања отпадних вода на Старој Љубовији, а све по основу уговора26 о 

купопродаји непокретности које је Општина Љубовија склопила са власницима парцела. 

Као што је описано у Напомени 2.2.1.4.1 Зграде и грађевински објекти, група – 511000, 

Општина Љубовија је године мање исказала издатке за земљиште (конто 541000) у 

износу од 1.055 хиљада динара и више исказала издатке за куповину зграда и објеката 

(конто 511000) у истом износу, јер је издатке по основу откупа земљишта евидентирала 

као издатке за зграде и грађевинске објекте, што није у складу са одредбама члана 15 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем и члана 29 Закона о буџетском систему. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 541000 – Земљиште нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања ових издатака. 

2.2.1.5 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, класа 

600000 

Општина Љубовија је у 2021. години извршила издатке за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине у износу од 31.753 хиљада динара. 

 

 
26 Уговор 400-406/2020-01 од дана 18.01.2021. године, Уговор 400-305/2021-01 од дана 20.12.2021. године. 
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 Преглед извршених издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у 2021. 

години                      у 000 динара 

Организациона јединица Група конта 611000 Укупно 

1 2 3 

Општинска управа 31.753 31.753 

 Укупно: 31.753 31.753 

2.2.1.5.1 Отплата главнице домаћим кредиторима, група – 611000 

Група 611000- Отплата главнице домаћим кредиторима садржи аналитичка конта  на 

којима се књиже отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности 

изузев акција, отплата главнице осталим нивоима власти, домаћим јавним финансијским 

институцијама, домаћим пословним банкама, осталим домаћим кредиторима, 

домаћинствима у земљи, отплата главнице на домаће финансијске деривате, отплата 

домаћих меница и исправка унутрашњег дуга. 

Одлуком о буџету Општине Љубовија за 2021. годину планирани су издаци за отплату 

главнице и набавку финансијске имовине у износу од 31.754 хиљада динара. Укупно 

исказани извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у 

консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. 

године износе 31.753 хиљаде динара.  

 Отплата главнице домаћим кредиторима, група – 611000 у 2021. години     

                        у 000 динара 

Рб Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 31.754 31.754 31.753 0 0 0 

Укупно организационе јединице 31.754 31.754 31.753 0 0 0 

Укупно група 611000 31.754 31.754 31.753 0 0 0 

 

(1) Општинска управа. На овој економској класификацији планирани су издаци у 

износу од 31.754 хиљада динара, а извршени су издаци у износу 31.753 хиљада динара 

који су у целокупном износу евидентирани на конту 611411 - Отплата главнице домаћим 

пословним банкама. 

Конто 611411 – Отплата главнице домаћим пословним банкама. На овој економској 

класификацији евидентирани су издаци у износу од 31.753 хиљаде динара, односе се на 

отплату кредита домаћој пословној банци, односно Комерцијалној банци А.Д. Београд, 

по основу плаћања главнице.  

Општина Љубовија 26. фебруара 2020. године по претходно прибављеној сагласности27 

Министарства је донела Одлуку о дугорочном задуживању Општине Љубовија за 

финансирање капиталних инвестиционих расхода узимањем кредита у износу од 79.500 

хиљада динара (што је 16%  у односу на остварене текуће приходе  у 2019. години). 

Средства кредита намењена су за финансирање следећих капиталних издатака: (1) 

Реконструкција локалних путева 31.500 хиљада динара, (2) реконструкција 

некатегорисаних путева 17.500 хиљада динара, (3) реконструкција улице Стојана 

Чупића 20.000 хиљада динара и (4) унапређење енергетске ефикасности зграде средње 

школе Вук Караџић, Љубовија 10.500 хиљада динара. 

Уговор о инвестиционом кредиту број 00-410-0208233.9 закључили су 02. априла 2020. 

године  Општина Љубовија (заступник Председник општине) и Комерцијална банка АД 

Београд. Уговорени износ кредита је 79.500 хиљада динара, намена кредита је у складу 

 
27 Сагласност Министарства финансија број 401-00-171/2019-03 од дана 11. фебруара 2020. године.  
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са Одлуком о задуживању, повлачење средстава је сукцесивно према привременим и 

окончаним ситуацијама, период отплате је четири године од датума пуштања прве 

транше кредита, отплата у  фиксним месечним ратама, једнократна накнада за обраду 

захтева 10 хиљада динара, средства обезбеђења су менице. 

Општина Љубовија је по основу наведеног уговора укупно повукла средства у висини 

од 72.753 хиљаде динара. По основу отплате главнице извршени су издаци у 2020. 

години у износу од 41.000 динара, а у 2021. години у износу од 31.753 хиљада динара 

(9.072 хиљада динара у 12 месечних рата и износ од 22.681 хиљаду динара на име 

превремене отплате).    

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру 

групе 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима нису утврђене материјално 

значајне неправилности приликом евидентирања ових издатака. 

2.2.2 Биланс прихода и расхода - Образац 2 

У наредној табели исказани су подаци о текућим приходима и примањима од продаје 

нефинансијске имовине који су остварени у претходној и текућој години. Исказани су 

текући расходи и издаци за нефинансијску имовину који су извршени у претходној и 

текућој години, као и подаци који су везани за утврђивање резултата пословања 

општине Љубовија за текућу и претходну годину.  

 Биланс прихода и расхода у периоду 01.0.-31.12.2021. године      у 000 динара 
Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5  6 

700000 + 

800000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
511.201 637.493 637.493 0 

700000 Текући приходи 511.201 623.882 623.882 0 

710000 Порези 194.434 260.100 260.100 0 

711000 Порез на доходак. добитак и капиталне добитке 147.065 198.544 198.544 0 

713000 Порез на имовину 31.449 41.078 41.078 0 

714000 Порез на добра и услуге 9.834 14.218 14.218 0 

716000 Други порези 6.086 6.260 6.260 0 

730000 Донације и трансфери 283.135 317.714 318.270 556 

732000 Донације од међународних организација 10.758 16.032 16.032 0 

733000 Трансфери од других нивоа власти 272.377 301.682 302.238 556 

740000 Други приходи 33.632 43.073 43.073 0 

741000 Приходи од имовине 23.006 27.457 27.457 0 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 6.528 8.858 8.858 0 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 3.987 4.897 4.897 0 

745000 Мешовити и неодређени приходи 111 1.861 1.861 0 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 2.437 2.437 0 

772000 Мемор. ставке за рефун. расх.из претходне године 0 2.437 2.437 0 

780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 556 0 (556) 

781000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 556 0 (556) 

790000 Приходи из буџета 0 2 2 0 

791000 Приходи из буџета 0 2 2 0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 13.611 13.611 0 

810000 Примања од продаје основних средстава 0 13.611 13.611 0 

841000 Примања од продаје земљишта 0 13.611 13.611 0 

400000 + 

500000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  

ИМОВИНУ 
611.597 559.388 559.388 0 

400000 Текући расходи 397.368 384.134 386.792 2.658 
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Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5  6 

410000 Расходи за запослене 103.663 110.601 110.970 369 

411000 Плате. додаци и накнаде запослених 82.111 90.518 90.518 0 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 13.766 14.982 14.982 0 

413000 Накнаде у натури 98 80 221 141 

414000 Социјална давања запосленима 2.380 1.282 1.282 0 

415000 Накнаде трошкова за запослене 2.112 2.342 2.342 0 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.196 1.397 1.625 228 

420000 Коришћење услуга и роба  125.282 142.510 144.558 2.048 

421000 Стални трошкови 18.478 32.832 32.832 0 

422000 Трошкови путовања 506 812 812 0 

423000 Услуге по уговору 23.082 36.811 31.442 (5.369) 

424000 Специјализоване услуге 67.672 12.063 18.269 6.206 

425000 Текуће поправке и одржавање 4.209 46.836 49.494 2.658 

426000 Материјал 11.335 13.156 12.380 (776) 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 632 780 780 0 

441000 Отплата домаћих камата 632 780 780 0 

450000 Субвенције 42.214 22.277 24.853 2.576 

451000 Субвенција јавним нефинс.пред. и орг 42.214 22.277 23.053 776 

454000 Субвенције приватним предузећима 0 0 1.800 1.800 

460000 Донације. дотације и трансфери 57.115 60.288 60.288 0 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 41.163 45.334 45.334 0 

464000 Текуће дотације организацијама обавезног соц. осигурања 15.952 14.954 14.954 0 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 22.197 17.633 17.633 0 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.197 17.633 17.633 0 

480000 Остали расходи 46.265 30.045 27.039 (3.006) 

481000 Дотације невладиним организацијама 22.581 23.581 21.781 (1.800) 

482000 Порези. обавезне таксе и казне 304 1.073 1.073 0 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.479 691 691 0 

484000 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 
6.405 1.206 0 (1.206) 

485000 
Накнада штете за повреде или штету насталу од стране 

државних органа 
1.496 

3.494 3.494 
0 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 214.229 175.254 172.596 (2.658) 

510000 Основна средства 205.917 164.416 160.703 (3.713) 

511000 Зграде и грађевински објекти 177.716 149.893 135.652 (14.241) 

512000 Машине и опрема 27.767 11.100 21.628 10.528 

515000 Нематеријална имовина 434 3.423 3.423 0 

540000 Природна имовина 8.312 10.838 11.893 1.055 

541000 Земљиште 8.312 10.838 11.893 1.055 

  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА          

  Вишак прихода и примања - буџетски суфицит    78.105     

  Мањак прихода и примања – буџетски дефицит 100.396       

  
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА  
155.040 996     

  

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године 

53.150 996     

  
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 
29.137       

  
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита 
72.753       

  
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
41.000 31.753     
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Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5  6 

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 
41.000 31.753     

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 
        

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ  13.644 47.348     

  
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ(за пренос у 

наредну годину) 
13.644 47.348     

  
Део вишка прихода и примања наменских опредељен за 

наредну годину 
12.948 38.665     

  
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у 

наредну годину  
696 8.683     

2.2.2.1 Приходи и примања 

Према презентованим подацима за 2021. годину, остварени су Текући приходи и 

примања од продаје нефинансијске имовине у  износу од 637.493 хиљада динара, а што 

у поређењу са претходном годином у којој су Текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине остварени у  износу од 511.201 хиљада динара, чини повећање 

од 25%. 

2.2.2.2 Расходи и издаци 

Према презентованим подацима за 2021. годину, извршени су текући расходи и издаци 

за нефинансијску имовину у износу од 559.388 хиљада динара, а што у поређењу са 

претходном годином у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 

извршени у укупном износу од 611.597 хиљаде динара, чини смањење од 9%. 

2.2.2.3 Резултат пословања 

Општина Љубовија је у 2021. години на ОП-2346 у колони 5 Консолидованог биланса 

прихода и расхода – Образац 2 исказала буџетски суфицит у износу од 78.105 хиљада 

динара, који представља разлику између укупних прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине (класа 7+8) и укупних расхода и издатака за нефинансијску 

имовину (класа 4+5). Буџетски суфицит коригован је за износ од 30.757 хиљаде динара 

и то: (1) за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 996 хиљада динара 

и (2) за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 31.753 хиљаде динара. На основу 

извршених кориговања, на дан 31.12.2021. године у Билансу прихода и расхода је 

утврђен вишак прихода и примања – суфицит у износу од 47.348 хиљада динара и 

исказан на конту 321121. 

2.2.3 Биланс стања – Образац 1 

2.2.3.1 Попис имовине и обавеза 

(1) Општинска управа. Чланом 18. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству 

утврђена је обавеза корисника буџетских средстава да изврше усклађивање стања 

имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем, односно да 
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изврше попис имовине и обавеза на крају буџетске године, са стањем на дан 31.12. 

године за коју се врши попис. 

Прописи који се примењују приликом пописа су: Уредба о буџетском рачуноводству, 

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини, 

Правилник о начину и роковима вршења пописа корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, као и 

интерни општи акт који доносе буџетски корисници а што је у конкретном случају 

Правилник[1] о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање 

књиговодственог стања са стварним стањем у Општини Љубовија. 

Одредбом члана 4 став 2 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем је дефинисано да су вршиоци пописа дужни 

да усаглашавање нефинансијске имовине врше са стањем на дан 31. децембра године за 

коју се врши попис. Одредбом члана 10 истог Правилника, између осталог, прописано је 

да рад пописне комисије обухвата утврђивање стварних количина имовине која се 

пописује, и то: бројањем, мерењем, проценом и сличним поступцима, ближим 

описивањем пописане имовине и уношењем тих података у пописне листе, као и 

утврђивање стварног стања на основу пописних листа на пописним местима, док је 

одредбом члана 11 прописано да пописна комисија у сарадњи са одговарајућим 

стручним службама испитује и анализира утврђене вишкове и мањкове и узроке 

њиховог настајања, а по потреби узима и изјаве одговорних лица, па да по извршеном 

попису, сачињава извештај о извршеном попису, који обавезно садржи: стварно и 

књиговодствено стање имовине и обавеза; разлике између стварног стања утврђеног 

пописом и књиговодственог стања; предлог начина решавања утврђених разлика 

(мањкова и вишкова, начин надокнађивања мањкова и евидентирање вишкова, као и 

начин за решавање питања имовине која није више за употребу), као и друге примедбе 

и предлоге пописне комисије у вези са пописом, уз који се прилаже пописна листа и 

документација која је служила за састављање пописне листе. 

Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, а ревизија је извршена 

накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописних комисија и Одлука у вези 

са пописом. 

Начелник Општинске управе општине Љубовија донео је 3. децембра 2021. године 

Решење о образовању централне и пописних комисија  број 06-366/2021-04 . Наведеним 

Решењем су образоване комисије и то: (1) Централна комисија за попис, (2) Комисија за 

попис непокретности и нефинансијске имовине у припреми (3) Комисија за попис 

опреме и ситног инвентара и (4) Комисија за попис новчаних средстава , готовинских 

еквивалената, потраживања и обавеза. 

У Извештају[2] о попису имовине и обавеза Општине Љубовија са стањем на дан 

31.12.2021. године наведено је да је попис вршен у периоду од 3.12.2021. године до 25.1. 

2022. године са изведеним стањем на дан 31.12.2021. године. Извештај је усвојен 

Одлуком[3] начелника Општинске управе Љубовија.  

Комисија за попис непокретности, нефинансијске имовине у припреми (земљиште и 

објекти) је попис обављала на основу података из доступних евиденција (пописних 

листа, података РГЗ-а, података имовинско-правне службе). Према изјави одговорног 

лица, физички попис није вршен због великог броја катастарских парцела као и 

немогућности изласка на лице места истих (зарасле, нема путне инфраструктуре итд.). 

 
[1] Број 06-355/2021-04 од дана 18.11.2021. године. 
[2] Број 06-366/2021-04 од дана 25.2.2022. године. 
[3] Број 06-366/2021-04 од дана 28.02.2022. године. 
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Комисија за попис нефинансијске имовине није извршила попис изласком на терен ради 

идентификације нефинансијске имовине, већ је попис (по изјави одговорног лица) 

извршен увидом у листове непокретности прибављених од Службе катастра 

непокретности Љубовија и података из Имовинско-правне службе Општине Љубовија, 

односно на основу евиденције имовине која се води у пословним књигама Општинске 

управе што је утврђено анализом пописа и других евиденција у којима се води 

нефинансијска имовина, што није у складу са чланом 18 Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чл. 10 и 11 Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Описано у Напомени 2.1.1 

Финансијско управљање и контрола) 

Комисија за попис: 

- пописала је целу стамбену зграду кп 542 КО Љубовија иако има власништво над 

само пет посебних делова унутар зграде (површине 189 м2), односно пописала је 35 

посебних делова (станова) који су у туђем власништву (евиденциони број 2738).  

- један посебни део од ових пет који су у њеном власништву, је још једном пописала 

приликом пописа конта 011111 - Стамбене зграде за јавне службенике, а односи се на 

стан број 8/1, собности 2.0, уписан као посебни део зграде 3 на катастарској парцели 542 

КО Љубовија (евиденциони број 5710), 

- пописала је целу зграду на кп 553 КО Љубовија која је у власништву ад "Дуван" 

Љубовија и још 42 физичка и правна лица (евиденциони број 5987), 

- пописала је целу зграду на кп 368 КО Љубовија уместо 36 посебних делова 

(површине 1.726м2) које има унутар ове зграде од укупно 75 посебних делова који су 

туђе власништво (евиденциони број 2724), 

- пописала две зграде на кп 1558/1 и 1558/2 КО Горња Буковица, а које не постоје у 

евиденцији Републичког геодетског завода, односно на овим парцелама не постоји 

евиденција о објектима (евиденциони број 2742 и 2743) , 

- пописала у оквиру осталих пословних зграда „Месна канцеларија Горња 

Трешњица“, „Месна канцеларија Савковић“ и  „Месна канцеларија Доња Оровица“, без 

навођења кп и КО. По писаном изјашњењу председника пописне комисије, комисија 

није могла да утврди на којој се тачно катастарској парцели налазе ови објекти, јер нису 

евидентирани у Републичком геодетском заводу или имају другачије називе 

(евиденциони број 424, 426 и 427), 

- пописала у оквиру осталих пословних зграда „Месна канцеларија Селенац“ без 

навођења кп и КО. По писаном изјашњењу председника пописне комисије објекат се 

урушио и не постоји на терену, а власник земљишта је Република Србија (евиденциони 

број 423), 

- пописала је земљиште на кп 826/6 КО Читлук у износу од 864 хиљада динара, а која 

не постоји у Републичком геодетском заводу, јер је пројектом препарцелације 2016. 

године спојена у кп 820/1 КО Читлук, а пре тога је извршена размена са власником ове 

парцеле где је општина у поступку размене добила кп 821/3 КО Читлук која се води у 

помоћној књизи основних средстава, 

- није пописала потраживања најмање у износу од 129.466 хиљада динара 

- није извршила попис меница у најмањем износу од 56.750 хиљада динара. 

Све пописане непокретности у туђем власништву се налазе у помоћној књизи основних 

средстава Општинске управе. На овај начин је утврђено да Комисија за попис није 

урадила попис, већ препис из евиденције имовине којом располаже, а што није у складу 

са одредбама члана 18 Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 2 Правилника о 
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начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем. 

Откривена неправилност: Општина Љубовија није тачно извршила попис у односу 

на стварно стање најмање у износу од 187.102 хиљада динара, јер: 

- је на пописним листама исказала: (1) зграду у туђем власништву, (2) целу зграду која 

се састоји од 40 посебних делова од којих је 35 у туђем власништву, (3) два пута исти 

стан, (4) зграду која се састоји од 75 посебних делова од којих је 39 у туђем власништву, 

(5) три зграде које не постоје на катастарским парцелама, (6) три зграде за које пописана 

комисија није могла да утврди на којој се тачно катастарској парцели налазе ови објекти, 

јер нису евидентирани у Републичком геодетском заводу или имају другачије називе. 

Све наведене некретнине су исказане у вредности од по једног динара, 

-  је пописала земљиште које није у њеном власништву у најмањем износу од 864 

хиљаде динара, 

- није пописала потраживања најмање у износу од 129.466 хиљада динара и 

- менице у најмањем износу од 56.750 хиљада динара, 

што није у складу са одредбама члана 9 став 1 и члана 18 став 2 Уредбе о буџетском 

рачуноводству и члана 10 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

Ризик: Неправилности у поступку пописа могу да имају за последицу нетачно 

утврђивање стварног стања имовине и обавеза и ризик од незаконитог коришћења и 

отуђења имовине. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да пре 

састављања финансијских извештаја изврше попис целокупне финансијске и 

нефинансијске имовине и обавеза и ускладе књиговодствено са стварним стањем у 

складу са одредбама члана 9 став 1 и члана 18 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству 

и члана 10 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем.       

(2) Туристичка организација општине Љубовија. Директор Туристичке организације 

Општине Љубовија донео је Одлуку о годишњем попису и именовању лица за попис 

број 225/21 од 12. новембра 2021. године. Одлуком о годишњем попису и именовањем 

лица за попис предвиђен је попис 1) основних средстава 2) залиха потрошног материјала 

и ситног инвентара 3) краткорочних и дугорочних пласмана и финансијских пласмана 

4) новчаних средстава и готовинских еквивалената 5) краткорочних и дугорочних 

обавеза 6) имовине других правних лица. Комисија за попис поднела је дана 12. јануара 

2022. године Извештај о извршеном годишњем попису. Управни одбор Туристичке 

организације Љубовија је усвојио Извештај о извршеном годишњем попису. 

 (3) Библиотека „Милован Глишић“. Директорка Библиотеке „Милован Глишић“ 

донела је Одлуку о годишњем попису и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем број 230/21 од 12. новембра 2021. године. Комисија за попис поднела 

је дана 19. јануара 2022. године Извештај о извршеном годишњем попису. Управни 

одбор Библиотеке „Милован Глишић“ је усвојио Извештај о извршеном годишњем 

попису. 

(4) Предшколска установа „Полетарац“. Директорка Предшколске установе 

„Полетарац“ донела је Одлуку о спровођењу пописа имовине, потраживања, обавеза и 

новчаних средстава број 1195-2/21 од 26. новембра 2021. године. Такође, истог дана 26. 
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новембра 2021. године Директорка Предшколске установе донела је и Решење о 

именовању комисије за попис имовине и обавеза. Пописна комисија доставила је 26. 

јануара 2022. године Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним 

средствима и залихама на дан 31.12.2021. године. Управни одбор Предшколске установе 

„Полетарац“ је усвојио Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним 

средствима и залихама на дан 31.12.2021. године. 

2.2.3.2 Актива 

Укупна нето актива исказана у консолидованом Билансу стања општине Љубовија на 

дан 31.12.2021. године износи 2.388.113 хиљада динара састоји се од нефинансијске 

имовине 2.141.021 хиљада динара и финансијске имовине 247.092 хиљада динара. 

 Актива консолидованог Биланса стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године   

                          у 000 

динара 

Конто Опис 

Износ 

претходне 

године 

(почетно 

стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 

вредности 
Нето 

Налаз 

ревизије 

нето 

Разлика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.040.977 2.247.931 106.910 2.141.021 2.140.157 (864) 

011000 Некретнине и опрема 147.477 239.832 81.830 158.002 1.428.798  1.270.796 

014000 Природна имовина 16.915 27.915   27.915 27.051  (864)  

015000 
Нефинансијска имовина у припреми 

и аванси 876.369 1.965.553 19.906 1.945.647 674.851 (1.270.796)  

016000 Нематеријална имовина 216 12.990 3.603 9.387 9.387  0  

022000 
Залихе ситног инвентара и 

потрошног материјала   1.641 1.571 70 70  0  

100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 55.491 247.092 0 247.092 239.525 (7.567) 

111000 
Дугорочна домаћа финансијска 
имовина 63 8.123   8.123 8.120 (3)  

121000 
Новчана средства, племенити 

метали, хартије од вредности 3.815 11.163   11.163 11.163 0  

122000 Краткорочна потраживања 37 137.999   137.999 130.386 (7.613)  

123000 Краткорочни пласмани 35.987 71.695   71.695 71.695 0  

131000 Активна временска разграничења 15.589 18.112   18.112 18.161 49 

УКУПНА АКТИВА 1.096.468 2.495.023 106.910 2.388.113 2.379.682 (8.431) 

351000 Ванбилансна актива   56.750   56.750 56.750  0  

 

2.2.3.2.1 Нефинансијска имовина – 000000 

У консолидованом Билансу стања Општине Љубовија на дан 31. 12. 2021. године 

исказано је стање нефинансијске имовине у износу од 2.147.721 хиљада динара. 

Општина Љубовија је интерним актом, Правилником о евиденцији непокретности у 

јавној својини општине28 прописала садржину и начин вођења евиденције о 

непокретностима у јавној својини, као и обавезе и надлежности органа управе, јавних 

предузећа чији је оснивач општина, органа месне самоуправе и осталих корисника 

непокретности у јавној својини у вези са обавезом вођења евиденције о непокретностима 

у јавној својини општине утврђене Законом о јавној својини (члан 1). Одредбама чл. 17-

20 Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине је прописана 

 
28 Број 06-72/2021-02 од 23. марта 2021. године. 
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обавеза усклађивања свих евиденција о непокретностима у року од годину дана од дана 

доношења наведеног Правилника, односно до 23. 03. 2022. године.  

 Преглед исказаног стања нето нефинансијке имовине у Билансима стања на дан 31. 12. 

2021. године по директним и индиректним корисницима буџетских средстава    

                        у 000 динара 

Рб Група конта Назив конта Корисник буџетских средстава Износ 

1 

011000 Некретнине и опрема 

Општинска управа 136.636 

2 Предшколска установа "Полетарац" 9.621 

3 Библиотека "Милован Глишић" 5.051 

4 Скупштина општине 4.798 

5 Туристичка организација 1.739 

6 Председник општине 156 

7 Укупно за групу 011000 158.001 

8 014000 Природна имовина Општинска управа 27.915 

9 Укупно за групу 014000 27.915 

10 

015000 
Нефинансијска имовина у 

припреми и аванси 

Општинска управа 1.913.568 

11 Туристичка организација 31.911 

12 МЗ Доња Љубовиђа 6.700 

13 Предшколска установа "Полетарац" 168 

14 Укупно за групу 015000 1.952.347 

15 

016000 Нематеријална имовина 

Библиотека "Милован Глишић" 6.149 

16 Општинска управа 3.210 

17 Туристичка организација 29 

18 Укупно за групу 016000 9.388 

19 022000 
Залихе ситног инвентара и 

потрошног материјала 
Вртић 71 

20 Укупно за групу 022000 71 

Укупно нефинансијска имовина (7+9+14+18+20) 2.147.721 

У пословним књигама индиректних корисника буџетских средстава налазе се 

евидентиране и исказане непокретности у износу од 10.384 хиљада динара, и то код 

следећих корисника: (1) Предшколска установа „Полетарац“ у износу од 6.034 хиљада 

динара, (2) Библиотека „Милован Глишић“ у износу од 3.105 хиљада динара и (3) 

Туристичка организација 1.245 хиљада динара.  

Општина Љубовија није пренела непокретности из пословних књига индиректних 

корисника у своје књиге у износу од 10.384 хиљада динара, што није у складу са 

одредбама чл. 17-20 Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине 

(Описано у Напомени 2.1.1 Финансијско управљање и контрола). 

У поступку ревизије није било могуће утврдити на основу којих правила и критеријума 

су неке непокретности евидентиране у пословним књигама директних корисника 

буџетских средстава, а неке у књигама индиректних корисника буџетских средстава и 

колико има неидентификованих, неукњижених и неевидентираних непокретности. У 

пословним књигама индиректних корисника евидентиране су непокретности у износу 

од 10.384 хиљада динара, што није у складу са одредбама чл. 17-20 Правилника о 

евиденцији непокретности у јавној својини општине. 

2.2.3.2.1.1 Некретнине и опрема, група 011000 

Група 011000 – Некретнине и опрема садржи синтетичка конта на којима се књиже 

зграде и грађевински објекти, опрем и остале некретнине и опрема. 

У консолидованом Билансу стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године исказано 

је стање некретнина и опреме (група 011000) у износу 158.001 хиљада динара, што је 
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укључено из финансијских извештаја корисника буџетских средстава, а што је 

приказано у следећој табели:  

 Преглед исказаног стања некретнина и опреме у Билансима стања на дан 31. 12. 2021. 

године по корисницима                  у 000 динара 

Рб Група конта Назив конта Корисник буџетских средстава Износ 

1 

011000 Некретнине и опрема 

Општинска управа 136.636 

2 Предшколска установа "Полетарац" 9.621 

3 Библиотека "Милован Глишић" 5.051 

4 Скупштина општине 4.798 

5 Туристичка организација 1.739 

6 Председник општине 156 

7 Укупно за групу 011000 158.001 

 

(1) Општинска управа је на дан 31. 12. 2021. године исказала стање некретнина и 

опреме у износу од 136.636 хиљада динара, а које се састоји од зграда и грађевинских 

објеката и опреме. 

 Преглед исказаног стања некретнина и опреме у Општинској управи на дан 31. 12 . 2021. 

године                       у 000 динара 

Рб Број конта Назив конта Износ 

1 011100 Зграде и грађевински објекти 97.256 

2 011200 Опрема 39.380 

Укупно група 011000 136.636 

 Преглед евидентираних зграда и грађевинских објеката у Општинској управи на дан 31 . 

12. 2021. године                    у 000 динара 

Број конта Назив конта Износ 

011111 Стамбене зграде за јавне службенике 604 

011115 Остале стамбене зграде 0 

011125 Остале пословне зграде 36.444 

011141 Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели 43.007 

011145 Остали саобраћајни објекти 3.380 

011193 Спортски и рекреациони објекти 13.821 

 Укупно 011100 97.256 

Конто 011111 – Стамбене зграде за јавне службенике. На овој економској 

класификацији евидентирана је непокретност у износу 604 хиљаде динара. Увидом у 

помоћну књигу основних средстава, утврђено је да је овој непокретности додељен 

евиденциони број 5710, али да не постоји податак о катастарској општини ни парцели, 

као ни о површини. Увидом у пописну листу за конто 011111 на дан 31. 12. 2021. године 

утврђено је да пописна листа садржи само податке који су садржани у помоћној књизи 

основних средстава, дакле без катастарске општине, парцеле, површине непокретности. 

По писаном образложењу председника пописне комисије, утврђено је да попис није 

физички вршен, као и да се ова непокретност односи на стан број 8/1, собности 2.0, 

уписан као посебни део зграде 3 на катастарској парцели 542 КО Љубовија. Анализом 

података из базе Републичког геодетског завода Републике Србије, као и базе помоћне 

књиге основних средстава, утврђено је да је цела зграда у којој се налази поменути стан, 

евидентирана на конту Остале стамбене зграде - 011115 по набавној вредности од једног 

динара (садашња вредност износи 0,94 динара). 

Конто 011115 – Остале стамбене зграде. На овој економској класификацији је 

евидентиран износ од 12,34 динара који представља садашњу вредност евидентираних 

13 станова по набавној вредности од по један динар. 
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 Преглед евидентираних станова у помоћној књизи на дан 31. 12. 2021. године   

Рб 
Евиденциони 

број 
Назив Површина 

Број 

парцеле 

Катастарска 

општина 
Опис 

1 5988 

Породична 

стамбена зграда 

1 

Не постоји 

податак 
1455/1 Леовић 

Постојала на дан састављања 

финансијских извештаја, отуђена 

у марту 2022. године путем јавног 

оглашавања. 

2 2740 
Стамбена 

зграда 
0.02.04 ha 1765/3 Узовница 

Корисник је Општина Љубовија, 

својина Републике Србије. 

3 2738 
Стамбена 

зграда 3 
0.04.72 ha 542 Љубовија 

Уписано пет посебних делова 

унутар зграде (површине 189 м2) 

на Општину Љубовију29 од 

укупно 40 посебних делова који 

су такође уписани на физичка и 

правна лица, а Општина 

Љубовија је евидентирала у 

својим пословним књигама целу 

зграду и тако је и пописала. Цео 

објект се налази на пописаној 

листи на дан 31. 12. 2021. године. 

4 2737 

Стамбена 

зграда 3 

(заједничка 

својина) 

Не постоји  

податак 
542 Љубовија 

У РГЗ је уписано власништво 

Општине Љубовија над 

заједничким деловима зграде 

иако општина нема посебних 

делова унутар тих зграда. Објекат 

се налази на пописаној листи на 

дан 31. 12. 2021. године. 

5 2736 
Стамбена 

зграда 
0.02.55 ha 165 Љубовија 

6 2735 

Стамбена 

зграда 1 

(заједничка 

својина) 

0.01.56 ha 102/4 Љубовија 

7 2734 

Стамбена 

зграда 5 

(заједничка 

својина) 

0.01.56 ha 102/1 Љубовија 

8 2733 

Стамбена 

зграда 4 

(заједничка 

својина) 

0.01.57 ha 102/1 Љубовија 

9 2732 

Стамбена 

зграда 3 

(заједничка 

својина) 

0.01.57 ha 102/1 Љубовија 

10 2731 

Стамбена 

зграда 2 

(заједничка 

својина) 

0.02.31 ha 102/1 Љубовија 

11 2730 

Стамбена 

зграда 1 

(заједничка 

својина) 

0.01.87 ha 102/1 Љубовија 

12 2739 
Стамбена 

зграда 
0.02.29 ha 590/1 Љубовија 

13 5987 
Стамбена 

зграда 1 и 2 

Не постоји  

податак 
553 Љубовија 

Зграда је у туђем власништву, 

односно власништву ад "Дуван" 

Љубовија и још 42 физичка и 

правна лица. Објекaт се налази на 

пописаној листи на дан 31. 12. 

2021. године. 

 
29 У оквиру ових пет посебних јединица налази се и стан број 8/1 који је евидентиран на конту 011111 у износу од 604 хиљада динара. 
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Општина Љубовија је у својим књигама на конту 011115 – Остале стамбене зграде, 

евидентирала 13 непокретности (зграда) по вредности од по један динар, од којих једна 

зграда у туђем власништву, а друга зграда се састоји од 40 посебних делова од којих је 

35 у туђем власништву и један стан је евидентиран дупло, односно и на конту 011111 – 

Стамбене зграде за јавне службенике у вредности од 604 хиљаде динара, што није у 

складу са одредбама члана 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбом 

члана 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

Конто 011125 – Остале пословне зграде. На овој економској класификацији је 

евидентиран износ од 36.444 хиљада динара који представља садашњу вредност 

евидентираних осталих пословних зграда, укупно 34 ставке у помоћној књизи, од чега 

су све непокретности евидентиране по вредности од једног динара, изузев изведених 

адаптација и реконструкција где је унета вредност из окончаних ситуација и израда 

пројектнотехничке документације (евиденциони бројеви 422-1, 422, 3523, 3522, 3520, 

866) а што заједно износи 36.444 хиљада динара. 

 Преглед евидентираних осталих пословних зграда у пословним књигама Општинске 

управе а за које су утврђене неправилности 

Рб 
Евиденциони 

број 
Назив Површина 

Број 

парцеле 

Катастарска 

општина 
Опис 

1 2724 

Зграда 

државних 
органа 

(општина) 

0.07.44 ha 368 Љубовија 

Општина Љубовија је евидентирала целу 

зграду уместо 36 посебних делова 

(површине 1.726м2) које има унутар ове 

зграде од укупно 75 посебних делова који су 

такође уписани на физичка и правна лица. 

Зграда се налази на пописаној листи на дан 

31. 12. 2021. године. 

2 2742 

Зграда 

непознате 

намене 
0.00.56 ha 1558/1 

Горња 
Буковица 

У Републичком геодетском заводу не 

постоји евиденција о објектима на овим 

парцелама. Објекти се налазе на пописаној 

листи на дан 31. 12. 2021. године. 
3 2743 Остале зграде 0.00.85 ha 1558/2 

Горња 
Буковица 

4 427 

Месна 

канцеларија 

Горња 
Трешњица 

Не постоји податак о површини, 
катастарској парцели ни катастарској 

општини. 

По писаном изјашњењу председника 

пописне комисије, комисија није могла да 

утврди на којој се тачно катастарској 

парцели налазе ови објекти, јер нису 

евидентирани у Републичком геодетском 

заводу или имају другачије називе. Објекти 

се налазе на пописаној листи на дан 31. 12. 

2021. године. 

5 426 

Месна 

канцеларија 

Савковић 

6 424 

Месна 

канцеларија 
Доња Оровица 

7 423 

Месна 
канцеларија 

Селенац 

Не постоји податак о површини, 
катастарској парцели ни катастарској 

општини. 

По писаном изјашњењу председника 

пописне комисије објекат се урушио и не 

постоји на терену, а власник земљишта је 

Република Србија. Објект се налази на 

пописаној листи на дан 31. 12. 2021. године. 

8 422-1 
Зграда СО 
(котао) 

Не постоји податак о површини, 
катастарској парцели ни катастарској 

општини. 

По писаном изјашњењу председника 

пописне комисије исказано стање се односи 

на извршену санацију која је спроведена у 

неколико фаза над зградом Општинске 

управе која се налази на парцели 368 КО 

Љубовија, па су све те фазе биле посебно 

евидентиране. У пописној листи на дан 31. 

12. 2021. године су све ове фазе пописане 

појединачно.  

9 422 Зграда СО   

10 3523 
Реконтсрукциј

а стубова 

11 3522 

Сала за 

састанке на 
трећем спрату 

12 3520 

Пројекат 

енергетске 
ефикасности 

13 866 
Нова зграда 

СО 
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Општина Љубовија је у својим књигама на конту 011125 – Остале пословне зграде у 

вредности од по једног динара евидентирала целу зграду се састоји од 75 посебних 

делова од којих је 39 у туђем власништву, три зграде које не постоје на катастарским 

парцелама, три зграде за које пописана комисија није могла да утврди на којој се тачно 

катастарској парцели налазе ови објекти, јер нису евидентирани у Републичком 

геодетском заводу или имају другачије називе, што није у складу са одредбама члана 16 

став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбом члана 10 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Поред тога, у својим књигама на конту 011125 – Остале пословне зграде у износу од 

36.444 хиљада динара исказала под посебним евиденционим бројевима сваку фазу 

санације зграде Општинске управе, уместо да је увећала вредност зграде за извршена 

улагања, што није у складу са одредбом члана 4 Уредбе о евиденцији непокретности у 

јавној својини. 

Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели – 011141. У помоћној књизи Општинске 

Управе евидентирано је стање у износу од 43.007 хиљада динара, а које се односи на 

реконструкцију или изградњу локалних путева и тротоара, али с обзиром на то да у 

помоћној књизи путеви нису исказани под једним евиденционим бројем, већ је једном 

путу додељено више евиденционих бројева као и да на рачуноводственој документацији 

на основу које је извршено плаћање недостаје податак о катастарској општини и 

катастарској парцели, Општинска управа је свако улагање у доградњу, адаптацију 

објекта као и пројектну документацију за исте евидентирала под посебним 

инвентарским бројем без катастарске општине и парцеле, уместо да је извршено увећање 

вредности објекта (основног средства) што није у складу са чланом 4 Уредбе о 

евиденцији непокретности у јавној својини. 

Остали саобраћајни објекти – 011145. На овој економској класификацији 

евидентирано је и исказано стање у износу од 3.380 хиљада динара. Увидом у помоћну 

књигу основних средстава утврђено је да се овај износ односи на евидентирану вредност 

тротоара. Поред тога у помоћној књизи су евидентирани путеви у укупној површини од 

4.990 хиљада м2 по садашњој вредности од 228 динара, док укупна површина локалних 

и некатегорисаних путева евидентираних у евиденцији Републичког геодетског завода 

износи 4.386 хиљада м2. Анализом податка у бази Републичког геодетског завода и 

пословних књига Општине Љубовија, утврђено је следеће: у пословним књигама 

општине евидентирани су локални, некатегорисани и део регионалног пута (247 м2, 

парцела 1348 КО Читлук); 3.054 хиљаде м2 локалних и некатегорисаних путева и даље 

је у својини Републике Србије; општина је у 2022. години извршила упис својине на 

путевима у укупној површини од 1.330 хиљада м2 и у поступку је уписа својине над 

преосталом површином; у помоћној књизи основних средстава путеви нису 

евидентирани под једним евиденционим бројем, већ је сваком путу додељено више 

евиденционих бројева. 
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 Преглед евидентираних путева у Републичком геодетском заводу на дан 01. априла 2021. 

године                      у 000 метара 

Рб 
Објекат 

коришћења 
Катастарска општина 

Општина Љубовија Република Србија 

Корисник Својина Корисник Својина 

1 

Л
о

к
ал

н
и

 п
у

т 

Горња Буковица 46 0 0 46 

2 Горња Љубовиђа 0 1 0 0 

3 Горња Оровица 0 33 0 0 

4 Горње Кошље 57 0 0 57 

5 Грачаница 4 0 0 4 

6 Доња Буковица 24 0 0 24 

7 Доња Оровица 62 0 0 62 

8 Доње Кошље 1 14 0 0 14 

9 Доње Кошље 2 32 0 0 32 

10 Дрлаче 37 0 0 37 

11 Леовић 0 75 0 0 

12 Рујевац 72 0 0 72 

13 Савковић 69 0 0 69 

14 Селанац 120 0 0 120 

15 Торник 68 9 0 68 

16 
Укупна површина 

локалних путева: 
606 118 0 606 

18 

Н
ек

ат
ег

о
р

и
са

н
и

 п
у

т 

Горња Буковица 392 0 0 392 

19 Горња Љубовиђа 0 141 0 0 

20 Горња Оровица 0 268 0 0 

21 Горње Кошље 102 0 0 102 

22 Грачаница 176 0 0 176 

23 Грчић 0 165 0 0 

24 Доња Буковица 294 0 0 294 

25 Доња Љубовиђа 1 141 0 1 

26 Доња Оровица 200 0 0 200 

27 Доње Кошље 1 64 0 0 64 

28 Доње Кошље 2 76 0 0 76 

29 Дрлаче 177 0 0 177 

30 Леовић 1 125 0 1 

31 Лоњин 0 69 0 0 

32 Љубовија 0 8 0 0 

33 Постење 160 0 0 160 

34 Рујевац 189 0 0 189 

35 Савковић 127 1 0 127 

36 Селанац 139 0 0 139 

37 Соколац 64 0 0 64 

38 Торник 115 0 0 115 

39 Узовница 169 0 0 169 

40 Црнча 0 229 0 0 

41 Читлук 3 65 0 3 

42 

Укупна површина 

некатегорисаних 

путева: 

2.448 1.212 0 2.448 

44 
Регионални 

пут 

Читлук 2 0 0 2 

45 
Укупна површина 

регионалних путева: 
2 0 0 2 

46 Укупно (16+42+45) 3.056 1.330 0 3.056 

Спортски и рекреациони објекти – 011193. На овој економској класификацији 

евидентирано је стање у износу од 13.821 хиљада динара, а које се односи на спортске 
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терене и стадион. У помоћној књизи није евидентиран број катастарске општине нити 

број парцеле ни за један од евидентираних објеката. Поред тога, за фудбалски терен са 

трибинама укупне површине 7.004 м2 (евиденциони број 2757) и мултифункционални 

спортски терен укупне површине 1.012 м2 (евиденциони број 2758) унета је набавна 

вредност од по једног динара (садашња вредност износи 0,88 динара). 

Увидом у помоћну књигу основних средстава утврђено је да Општинска управа општине 

Љубовија није водила адекватну помоћну књигу основних средстава (зграда и 

грађевинских објеката) која обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима 

дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних 

средстава са стопама амортизације, јер нема података о стицању имовине, катастарској 

парцели, листу непокретности, објекти су евидентирани без површине са количином 

комада 1 (један), више посебних делова је евидентирано под једним евиденционим 

бројем, исказана је веће површина од површине која је у њеној својини, за део објеката 

се не може утврдити на које објекте се односе, што није у складу са чланом 14. став. 1. 

тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству и члановима 2-6. Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини и одредбама чл. 17-20 Правилника о евиденцији 

непокретности у јавној својини општине. 

У помоћној књизи основних средстава, односно у  Консолидованом билансу стања 

општине Љубовија мање је исказана вредност некретнина и опреме за најмање 400 

јединица, које су у помоћној књизи основних средстава исказане по набавној вредности 

од једног динара, што није у складу са чланом 14. став 1. тачка 3) Уредбе о буџетском 

рачуноводству, чланом 4. Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини и чланом 

10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Општинска управа општине Љубовија није водила адекватну помоћну књигу 

нефинансијске имовине у сталним средствима која обезбеђује детаљне податке о свим 

основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних 

улагања и основних средстава са стопама амортизације, јер нема података о стицању 

имовине, катастарској парцели и/или општини, површини, посебни делови нису 

евидентирани под једним евиденционим бројем, односно за део објеката и парцела се не 

може утврдити на које објекте и парцеле се односе, што није у складу са чланом 14 став 

1 тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству, чл. 2-6 Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини и одредбама чл. 17-20 Правилника о евиденцији 

непокретности у јавној својини општине (Описано у Напомени 2.1.1 Финансијско 

управљање и контрола) 

Откривена неправилност: Општина Љубовија је у својим књигама на групи конта 

011000 – Некретнине и опрема, евидентирала у вредности од једног динара по 

некретнини: (1) зграду у туђем власништву, (2) целу зграду која се састоји од 40 

посебних делова од којих је 35 у туђем власништву, (3) два пута исти стан, (4) зграду 

која се састоји од 75 посебних делова од којих је 39 у туђем власништву, (5) три зграде 

које не постоје на катастарским парцелама, (6) три зграде за које пописана комисија није 

могла да утврди на којој се тачно катастарској парцели налазе ови објекти, јер нису 

евидентирани у Републичком геодетском заводу или имају другачије називе, што није у 

складу са одредбама члана 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбом 

члана 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

Ризик: Исказивањем имовине која није у власништву јавља се ризик да финансијски 

извештаји садрже нетачне податке. 
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 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

преиспитају и утврде стварно стање некретнина и опреме и спроведу одговарајућа 

књижења, у складу са одредбама члана 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и 

одредбом члана 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Откривена неправилност: У консолидованом билансу стања општине Љубовија мање 

је исказана вредност нефинансијске имовине у сталним средствима (зграде и 

грађевински објекти) за најмање 390 јединица, а које су у помоћној књизи основних 

средстава исказане по набавној вредности од једног динара, што није у складу са чланом 

14 став 1 тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству, чланом 4 Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини и чланом 10 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Евидентирањем имовине  са вредношћу од једног динара, јавља се ризик од 

потцењивања билансних позиција.  

 Препоручујемо одговорним лицима општине да одреде вредност 

нефинансијске имовине (зграда и грађевинских објеката) која је исказана по набавној 

вредности од једног динара. 

Опрема, синтетички конто 011200. На дан 31.12.2021. године директни корисници 

буџетских средстава су у Билансу стања исказали опрему у износу 44.334  хиљада 

динара. 

 Преглед стања опреме исказане на дан 31. 12. 2021. године         у 000 динара 

Рб Број конта Назив конта 

Вредност на дан 31. 12. 2021. године 

Општинска 

управа 

Скупштина 

општине 

Председник 

општине 
Укупно 

1 011241 Опрема за заштиту животне средине 10.100 0 0 10.100 

2 011251 Медицинска опрема 10.040 0 0 10.040 

3 011281 Опрема за јавну безбедност 7.479 0 156 7.635 

4 011211 Опрема за копнени саобраћај 6.249 0 0 6.249 

5 011222 Рачунарска опрема 903 3.298 0 4.201 

6 011224 Електронска и фотографска опрема 726 1.500 0 2.226 

7 011221 Канцеларијска опрема 2.087 0 0 2.087 

8 011264 Опрема за спорт 1.265 0 0 1.265 

9 011292 Моторна опрема 259 0 0 259 

10 011223 Комуникациона опрема 131 0 0 131 

11 011293 Непокретна опрема 91 0 0 91 

12 011225 Опрема за домаћинство и угоститељство 49 0 0 49 

Укупно: 39.380 4.798 156 44.334 

У помоћној књизи основних средстава Општинска управа води евиденцију својих 

некретнина и опреме као и евиденцију истих које припадају Скупштини општине и 

Председнику општине. Приликом сачињавања Биланса стања за директне кориснике 

буџетских средстава дошло је до погрешног исказивања стања опреме у Билансу стања 

Општинске управе на дан 31. 12. 2021. године и у Билансу стања Скупштине општине 

на дан 31. 12. 2021. године у износу од 709 хиљада динара. Наиме, Општинска управа је 

у Билансу стања Скупштине општине на дан 31. 12. 2021. године исказала вредност 

опреме у износу од 4.798 хиљада динара, а што представља набавну вредност опреме, а 

не вредност опреме на дан састављања финансијских извештаја која износи 4.089 

хиљада динара. Истовремено, у Билансу стања Општинске управе на дан 31. 12. 2021. 

године исказана је мања вредност опреме у износу од 709 хиљада динара која 

представља исправку вредности опреме која је евидентирана на Скупштину општине. 
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Ова откривена неправилност се није одразила на консолидовани Биланс стања на дан 31. 

12. 2021. године (Описано у Напомени 2.1.1 Финансијско управљање и контрола). 

(1) Предшколска установа „Полетарац“ је у  књигама исказала стање некретнина и 

опреме у износу од 9.621 хиљаду динара. 

 Преглед исказаног стања некретнина и опреме у Предшколске установе „Полетарац“ на 

дан 31. 12 . 2021. године                 у 000 динара 

Рб Број конта Назив конта Износ 

1 011100 Зграде и грађевински објекти 6.034 

2 011200 Опрема 3.550 

3 011300 Остале некретнине и опрема 37 
 Укупно група 011000 9.621 

Стање некретнина и опреме евидентираног у главној и помоћној књизи основних 

средстава Предшколске установе „Полетарац“ је усаглашено са стањем некретнина и 

опреме исказаним у Билансу стања Предшколске установе „Полетарац“ на дан 31. 12 . 

2021 . године. 

(2) Библиотека „Милован Глишић“ је у  књигама исказала стање некретнина и опреме 

у износу од 5.501 хиљаду динара. 

 Преглед исказаног стања некретнина и опреме у Библиотеци „Милован Глишић“ на дан 

31. 12 . 2021. године                   у 000 динара 

Рб Број конта Назив конта Износ 

1 011100 Зграде и грађевински објекти 3.105 

2 011200 Опрема 1.946 
 Укупно група 011000 5.501 

Стање некретнина и опреме евидентираног у главној и помоћној књизи основних 

средстава Библиотеке „Милован Глишић“ је усаглашено са стањем некретнина и опреме 

исказаним у Билансу стања Библиотеке „Милован Глишић“ на дан 31. 12 . 2021 . године. 

Као што је описано у Напомени 2.2.1.3.10 Текуће поправке и одржавање, група 

425000, Библиотека „Милован Глишић“ је расходе за монтажу сценске опреме ради 

стављања у употребу, у износу 720 хиљада динара погрешно планирала, извршила и 

евидентирала на групи конта 425000 – Текуће поправке и одржавање, уместо на конту 

512000 – Машине и опрема, односно на погрешној економској класификацији, што није 

у складу са одредбама чл. 14 и 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру 

и контном плану за буџетски систем. На овај начин мање је исказан износ некретнина и 

опреме (011000) у истом износу. 

Откривена неправилност: У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. 

године мање је исказана вредност некретнина и опреме (011000) у износу од 720 хиљада 

динара, и у истом износу мање је исказан капитал (311000), јер није евидентирана 

вредност сценске опреме, што није у складу са одредбама чл. 10 и 13 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.   

Ризик: Уколико се не евидентира имовина која се налази у власништву јавља се ризик 

да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

евидентирају сценску опрему у целости у складу са одредбама чл. 10 и 13 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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(3) Туристичка организација општине Љубовија је у књигама исказала стање 

некретнина и опреме у износу од 1.739 хиљада динара. 

 Преглед исказаног стања некретнина и опреме у Туристичкој организацији општине 

Љубовија на дан 31. 12 . 2021. године                  у 000 динара  

Рб Број конта Назив конта Износ 

1 011100 Зграде и грађевински објекти 1.245 

2 011200 Опрема 494 
 Укупно група 011000 1.739 

Стање некретнина и опреме евидентираног у главној и помоћној књизи основних 

средстава Туристичке организације општине Љубовија је усаглашено са стањем 

некретнина и опреме исказаним у Билансу стања Туристичке организације општине 

Љубовија на дан 31. 12 . 2021 . године. 

У пословним књигама индиректних корисника буџетских средстава налази се 

евидентиране и исказане непокретности у износу од 10.384 хиљада динара, и то код 

следећих корисника: (1) Предшколска установа „Полетарац“ у износу од 6.034 хиљада 

динара, (2) Библиотека „Милован Глишић“ у износу од 3.105 хиљада динара и (3) 

Туристичка организација у износу 1.245 хиљада динара, што није у складу са одредбама 

чл. 17-20 Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине. 

2.2.3.2.1.2 Природна имовина, група – 014000 

Група конта 014000 садржи синтетичка конта на којима се књиже земљиште, подземна 

блага и шуме и воде. 
 Преглед евидентираног и исказаног стања природне имовине у консолидованом Билансу 

стања на дан 31. 12. 2021. године              у 000 динара 

Рб Група конта Назив конта Корисник буџетских средстава Износ 

1 014000 Природна имовина Општинска управа 27.915 

Укупно за групу 014000: 27.915 

У консолидованом Билансу стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године исказано 

је стање природне имовине (група 014000) у износу од 27.915 хиљада динара, колико је 

и евидентирано у пословним књигама Општинске управе. 

 Структура евидентираног и исказаног стања природне имовине     у 000 динара 

Број конта Назив конта Стање на дан 31.12.2021. године 

014111 Пољопривредно земљиште 162 

014112 Грађевинско земљиште 21.043 

014113 Земља која је испод зграда и објеката 1 

014115 Остало земљиште и придружена водена површина 6.709 
 Укупно: 27.915 

Пољопривредно земљиште – 014111. На овој економској позицији евидентирано је и 

исказано је стање пољопривредног земљишта у износу од 162 хиљаде динара. Увидом у 

помоћну књигу основних средстава утврђено је да постоје евидентиране 424 ставке 

којима су додељени посебни евиденциони бројеви. Само једна евиденциона ставка има 

евидентирану набавну вредност већу од једног динара, односно њена вредност износи 

162 хиљада динара. Осталих 423 ставке су евидентиране у вредности од по једног 

динара. 

Грађевинско земљиште – 014112. На овој економској позицији евидентирано је и 

исказано је стање грађевинског земљишта у износу од 21.043 хиљада динара. Увидом у 

помоћну књигу основних средстава утврђено је да постоје евидентиране 241 ставке 
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којима су додељени посебни евиденциони бројеви. Само 23 евиденционе ставке имају 

евидентирану набавну вредност већу од једног динара, односно њихова вредност износи 

21.043 хиљада динара. Осталих 218 ставки су евидентиране у вредности од по једног 

динара.  

Земља која је испод зграда и објеката – 014113. На овој економској позицији 

евидентирано је и исказано је стање земље која је испод зграда и објеката у износу од 

хиљаду динара. Увидом у помоћну књигу основних средстава утврђено је да постоје 

евидентиране 1.378 ставке којима су додељени посебни евиденциони бројеви. Све ставке 

имају уписан број парцеле и број катастарске општине, као површину. Вредност сваке 

парцеле износи један динар. Укупна површина евидентираног земљишта у помоћној 

књизи износи 4.501хиљада м2. 

Остало земљиште и придружена водена површина – 014115. На овој економској 

класификацији евидентирано је и исказано стање осталог земљишта и придружених 

водених површина у износу од 6.709 хиљада динара. У помоћној књизи су у овом износу 

евидентиране 22 ставке које представљају земљиште, али не постоје унети подаци за све 

евидентиране ставке (број парцеле, катастарска општина, површина). Такође, једна 

парцела је евидентирана под више евиденционих бројева, а постоји евидентирана 

парцела која уопште не постоји у бази Републичког геодетског завода (826/6 КО Читлук) 

и чија је евидентирана вредност 864 хиљаде динара. Наведена парцела је пројектом 

препарцелације 2016. године спојена у КП 820/1 КО Читлук, а пре тога је извршена 

размена са власником ове парцеле где је општина у поступку размене добила КП број 

821/3 КО Читлук, а која се не налази у помоћној књизи општине. 

Увидом у помоћну књигу основних средстава утврђено је да  Општинска управа 

општине Љубовија није водила адекватну помоћну књигу основних средстава (природна 

имовина – група конта 014000) која обезбеђује детаљне податке о свим основним 

средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и 

основних средстава са стопама амортизације, јер нема података о стицању имовине, 

катастарској парцели, листу непокретности, објекти су евидентирани без површине, 

једна парцела је исказана под више евиденционих бројева, исказана је веће површина од 

површине која је у њеној својини, за део парцела се не може утврдити на које парцеле се 

односе, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3) Уредбе о буџетском 

рачуноводству и члановима 2-6. Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини. 

У помоћној књизи основних средстава, односно у  Консолидованом билансу стања 

општине Љубовија мање је исказана вредност природне имовине за најмање 2.174 

јединице, које су у помоћној евиденцији исказане по набавној вредности од једног 

динара, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3) Уредбе о буџетском 

рачуноводству, чланом 4. Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини и чланом 

10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Откривена неправилност: У консолидован Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године 

више је исказана вредност природне имовине (група конта 014000) у износу од 864 

хиљада динара, и у истом износу више је исказан капитал (група конта 311000), јер је 

евидентирано земљиште које не постоји, односно које није у њеном власништву, што 

није у складу са одредбама члана 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и 

одредбом члана 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 
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Ризик: Исказивањем имовине која није у власништву јавља се ризик да финансијски 

извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да из 

пословних књига искњиже природну имовину која не постоји, у складу са одредбама 

члана 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбом члана 10 и 13 Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

 

Откривена неправилност: У консолидованом билансу стања општине Љубовија мање 

је исказана вредност нефинансијске имовине у сталним средствима (природна имовина) 

за најмање 2.174 јединица, а које су у помоћној евиденцији исказане по набавној 

вредности од једног динара, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3) Уредбе о 

буџетском рачуноводству, чланом 4 Уредбе о евиденцији непокретности у јавној 

својини и чланом 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Ризик: Евидентирањем имовине  са вредношћу од једног динара, јавља се ризик од 

потцењивања билансних позиција.  

 Препоручујемо одговорним лицима општине да одреде вредност 

природне имовине која је исказана по набавној вредности од једног динара. 

 

2.2.3.2.1.3 Нефинансијска имовина у припреми и аванси, група – 015000 

Група 015000 – нефинансијска имовина у припреми и аванси садржи синтетичка конта 

на којима се књижи нефинансијска имовина у припреми (конто 015100) и аванси за 

нефинансијску имовину (конто 015200). На субаналитичким контима ове групе 

обухваћена су улагања у све облике основних средстава и нематеријалних улагања од 

дана улагања до дана коришћења, као и дати аванси за стицање свих облика основних 

средстава и нематеријалних улагања. 

У консолидованом Билансу стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године исказано 

је стање нефинансијске имовине у припреми и аванси (група 015000) у износу од 

1.945.647 хиљада динара. 

 Преглед исказаног стања нефинсијске имовине у припреми и аванса у Билансу стања на 

дан 31. 12. 2021. године по корисницима            у 000 динара 

Рб 
Група 

конта 
Назив конта Корисник буџетских средстава Износ 

1 

015000 
Нефинансијска имовина у припреми и 

аванси 

Општинска управа 1.913.568 

2 
Предшколска установа 

"Полетарац" 
168 

3 Туристичка организација 31.911 

4 МЗ Доња Љубовиђа 6.700 
   
 Укупно за групу 015000 1.952.347 

У поступку ревизије је утврђено да исказано стање Нефинансијске имовине у припреми 

и аванси, група - 015000 у износу од 6.700 хиљада динара у Билансу стања МЗ Доња 

Љубовиђа на дан 31. 12. 2021. године није укључено у консолидовани Биланс стања на 

дан 31. 12. 2021. године, јер не постоји рачуноводствена документација на основу које 

је извршено евидентирање.  
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(2) Општинска управа.  
 Преглед исказаног стања нефинансијске имовине у припреми и аванса у Општинској 

управи на дан 31. 12 . 2021. године                                 у 000 динара 

Рб Број конта Назив конта Износ 

1 015100 Нефинансијска имовина у припреми 1.891.205 

2 015200 Аванси за нефинансијску имовину 22.363 
 Укупно група 015000 1.913.568 

Синтетички конто 015100-Нефинансијска имовина у припреми садржи аналитичка 

конта на којима се књиже грађевински објекти у припреми, опрема у припреми, остале 

некретнине и опрема и у припреми, култивисана имовина у припреми, драгоцености у 

припреми, земљиште у припреми, подземна блага у припреми и шуме и воде у припреми. 

 Преглед евидентиранe нефинансијске имовине у припреми у Општинској управи на дан 

31. 12. 2021. године                   у 000 динара 

Конто Назив конта Износ 

015111 Стамбени објекти у припреми 13.117 

015112 Пословне зграде и други грађевински објекти 140.035 

015113 Саобраћајни објекти у припреми 601.009 

015114 Водоводна инфраструктура у припреми 562.104 

015115 Други објекти у припреми 568.549 

015122 Административна опрема у припреми 12 

015126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт у припреми 5.989 

015129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у припреми 390 

  Укупно за групу 0151- Нефинансијска имовина у припреми 1.891.205 

Од укупно евидентиране нефинансијске имовине у припреми на дан 31.12. 2021. 

године у вредности од 1.891.205 хиљада динара, износ од 875.742 хиљаде динара,  

односно 46%, се односи на почетно стање, од чега 99% датира из ранијих година.  

 Преглед евидентираног почетног стања по годинама               у 000 динара 

Конто Назив 2018. и раније 2019. год. 2020. год. 2021. год укупно 

015111 Стамбени објекти у припреми 0 10.005 0 0 10.005 

015112 Пословне зграде и други грађевински објекти 16.628 36.777 48.827 0 102.232 

015113 Саобраћајни објекти у припреми 361.747 70.165 131.080 0 562.992 

015114 Водоводна инфраструктура у припреми 18.569 272 0 0 18.841 

015115 Други објекти у припреми 126.649 9.146 39.486 
 

175.281 

015122 Административна опрема у припреми 0 0 0 12 12 

015126 
Опрема за образовање, науку, културу и 

спорт у припреми 0 0 0 5.989 5.989 

015129 
Опрема за производњу, моторна, непокретна 

и немоторна опрема у припреми 0 0 0 390 390 

Укупно  523.593 126.365 219.393 6.391 875.742 

 Учешће у % 60% 14% 25% 1% 100% 

Конто 015111 – Стамбене објекти у припреми. На овој економској класификацији 

евидентирано 13.117 хиљада динара,  односи се на почетно стање од 10.005 хиљада 

динара и вредност од 3.086 хиљада динара која се односи куповину удела пословно 

стамбеног објекта и земљишта (Описано у Напомени 2.2.1.4.1 Зграде и грађевински 

објекти, група конта 511000).  

Конто 015112 – Пословне зграде и други грађевински објекти. На овој економској 

класификацији је евидентиран износ од 140.035 хиљада динара, укључује почетно стање 
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у износу од 102.232 хиљаде динара и 37. 803 хиљаде динара. Структура нефинансијске 

имовине евидентиране на овој економској класификацији дата је у табели   

 Структура конта 015112 – Пословне зграде и други грађевински објекти  у 000 динара 

Конто Назив конта  Опис Износ 

015112 

Пословне 

зграде и други 

грађевински 

објекти 

Почетно стање 102.232 

О.Ш. Врх поље Канцеларија за јавна улагања 28.672 

Стара болница - Канцеларија за јавна улагања 8.843 

Пројектна документација ПУ Полетарац 288 

Укупно за конто 015112 140.035 

Почетно стање од 102.232 хиљаде динара укључује санацију средње школе, 

реконструкцију основних школа у Доњој Оровици и Врхпољу, реконструкцију зграде 

библиотеке, дечијег игралишта. Реконструкција основне школе „Петар Враголић“ 

издвојено одељење у Врхпољу и  санација објекта Установе за старије и одрасле особе 

„Љубовија“ при Центру за социјални рад реализована је кроз пројекат са Канцеларијом 

за управљање јавним улагањима. У 2021. години на име реконструкције основне школе 

евидентиран је износ од 28.672 хиљаде динара, на име реконструкције Установе за 

одрасле и старије особе 8.843 хиљаде динара а све на основу обавештења које Општина 

Љубовија добија од Канцеларије за јавна улагања. 

Конто 015113 – Саобраћајни објекти у припреми. На овој економској класификацији 

евидентиран је износ од 601.009 хиљада динара који укључује почетно стање од 562.992 

хиљаде динара. Почетно стање датира из ранијих периода, од 2018. године преноси се 

вредност од 361.747 хиљада динара. Увидом у главну и помоћну књигу основних 

средстава утврђена је следећа структура нефинансијске имовине евидентиране на овој 

економској класификацији 

 Структура саобраћајних објекта у припреми         у 000 динара 

Конто Назив конта Опис Износ 

015113 

саобраћајни 

објекти у 

припреми 

Почетно стање 562.992 

Паркинг у Азбуковачкој улици 10.241 

Локални путеви реконструкција 10.784 

Некатегорисани путеви 4.420 

Тротоар у индустријској зони 3.888 

Санација ударних рупа 3.378 

Мост у селу Оровичка планина 2.167 

Пројекат реконструкције Дринске улице 850 

Аутобуско стајалиште 498 

Пројектна документација Првомајска улица 323 

Стручни надзор 179 

Остало 1.290 

  Укупно: 601.009 

Евидентирано почетно стање се односи у целости на путеве и улице. Према информацији 

субјекта ревизије објекти су рађени у складу са Законом 30о планирању и изградњи. 

 
30 Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021. 
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Одредбама члана 145 став 7 наведеног закона је дефинисано да по завршетку изградње, 

односно извођењу радова надлежни орган може издати употребну дозволу.   

За наведене објекте служби рачуноводства нису достављена Решења о стављању у 

употребу/употребне дозволе, односно Решења о књижењу која су основ за превођење 

средстава из припреме у употребу. У пракси су ови објекти/улице и путеви у употреби.  

Конто 015114 – Водоводна инфраструктура у припреми. На овој економској 

класификацији евидентиран је износ од 562.104 хиљада динара, односи се на водоводну 

мрежу, вредност исте евидентирана је на основу Извештаја пописне комисије а на 

основу достављених података из Јавно комуналног предузећа „Стандард“  Љубовија. С 

обзиром на то да за мрежу нису издате употребне дозволе наведена мрежа је у пословним 

књигама евидентирана као нефинансијска имовина у припреми иако је у пракси у 

функцији. 

Конто 015115 – Други објекти у припреми. На овој економској класификацији 

евидентиран је износ од 568.549 хиљада динара од чега се 60% односи на канализациону 

мрежу чија је вредност евидентирана на основу Извештаја пописне комисије.  

У поступку ревизије је утврђено да се у оквиру основних средстава евидентираних у 

припреми налазе и  

(1) саобраћајни објекти /путеви и улице чија је изградња или реконструкција  
завршена у току 2021. године или ранијих година најмање у   износу од 365.740 

хиљада динара и инвестиција је у употреби; 
(2) водоводна  мрежа најмање у износу од 562.104 хиљада динара која је у употреби;  

(3) канализациона мрежа најмање у износу од 342.952 хиљадe динара која је у 

употреби. 

 

Откривене неправилности: Општина Љубовија је најмање у износу од 1.270.796 

хиљада динара евидентирала објекте који се користе, односно испуњавају услове за 

пренос из припреме у употребу, на контима групе 015000- Нефинансијска имовина у 

припреми  уместо на одговарајућим контима у оквиру групе конта 011000- Некретнине 

и опрема, и на тај начин у Консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године 

више исказала вредност Нефинансијске имовине у припреми у односу на стварно стање, 

и у истом износу мање исказала вредност некретнина и опреме (011000), што није у 

складу са чланом 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем објеката који су завршени и у употреби 

су као имовине у припреми јавља се ризик од приказивања имовине на неадекватним 

билансним позицијама као и прецењивања имовине због необрачунавања амортизације 

за исту. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да изврше 

пренос објеката који су завршени и користе се на објекте у употреби односно да их 

евидентирају на одговарајућим контима у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Синтетички конто 015200-Аванси за нефинансијску имовина у припреми садржи 

аналитичка конта на којима се књиже аванси за грађевинске објекте, опрему, остале 

некретнине и опрему, аванси за култивисану имовину, драгоцености, земљиште, 

подземна блага и аванси за шуме и воде.  
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 Структура конта 015200-Аванси за нефинансијску имовина у припреми   у 000 динара 

Конто Назив конта Износ 

015211 Аванси за стамбене објекте  7.993 

015212 Аванси за пословне зграде и друге грађевинске објекте 49 

015213 Аванси за саобраћајне објекте  1.026 

015215 Аванси за друге објекте  9.808 

015121 Аванси за саобраћајну опрему 3.473 

015222 Аванси за административну опрему 12 

 Укупно за групу 0152- Аванси за нефинансијску имовину  22.361 

Конто 015211 – Аванси за стамбене објекте. На овој економској класификацији 

евидентиран је аванс од 7.993 хиљаде динара по  Уговору број 404-33/2021-04 на име 

радова на изградњи кућа за социјално становање (Описано у Напомени 2.2.1.4.1 Зграде 

и грађевински објекти, група конта 511000) 

Конто 015215 – Аванси за друге објекте. На овој економској класификацији 

евидентиран је аванс од 9.808 хиљаде динара, односи се на видео надзор у складу са 

Уговором 404-50/2021-04 од 23. децембра 2021. године. 

2.2.3.2.1.4 Нематеријална имовина, група – 016000 

 Преглед нематеријалне имовине исказане у консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 

2021. године                      у 000 динара 

Рб Група конта Назив конта Корисник буџетских средстава Износ 

1 

016000 Нематеријална имовина 

Библиотека "Милован Глишић" 6.149 

2 Општинска управа 3.210 

3 Туристичка организација 29 

Укупно за групу 016000 9.388 

(1) Библиотека „Милован Глишић“. На овој економској класификацији евидентирана 

је и исказана нематеријална имовина у вредности од 6.149 хиљада динара, која се 73% 

односи на књижевна и уметничка дела а у осталом проценту на софтвере. 

(2) Општинска управа. На овој економској класификацији евидентирана је и исказана 

нематеријална имовина у вредности од 3.210 хиљада динара, која се 99% односи на 

софтвере које користи Општина Љубовија, а 1% на евидентиране књиге. 

2.2.3.2.2 Финансијска имовина, класа 100000  

У Консолидованом билансу стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године 

приказана је финансијска имовина у износу 247.092 хиљада динара и то: (1) дугорочна 

финансијска имовина у износу 8.123 хиљадe динара; (2) Новчана средства, племенити 

метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани у износу 220.857 

хиљада динара и (3) активна временска разграничења у износу 18.112 хиљада динара. 
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 Преглед финансијске имовине на дан 31.12.2021. године                       у 000 динара                                                                                                  

Конто Опис 

Износ 

претходне 

године 

Износ текуће године 

Исказано 

стање 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5 6 (5-4) 

111000 Дугорочна финансијска имовина 63 8.123 8.120 (3) 

111900 Домаће акције и остали капитал 63 8.123 8.120 (3) 

121000 Новчана средства, племенити метали, хартије од вред. 3.815 11.163 11.163 0 

121100 Жиро и текући рачуни 3.815 11.163 11.163 0 

122000 Краткорочна потраживања 37 137.999 130.386 (7.613) 

122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 37 137.999 129.466 (7.613) 

123000 Краткорочни пласмани 35.987 71.695 71.695 0 

123200 Дати аванси, депозити и кауције 35.987 26.695 26.695 0 

123900 Остали краткорочни пласмани 0 45.000 45.000 0 

131000 Активна временска разграничења 15.589 18.112 18.161 49 

131100 Разграничени расходи до једне године 51 51 100 49 

131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 15.538 18.061 18.061 0 

Укупно финансијска имовина, класа 100000 55.491 247.092 243.165 (7.567) 

 

2.2.3.2.2.1 Домаће акције и остали капитал, синтетички конто 111900 

На конту 111911 – Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и 

институцијама исказана је вредност у износу од 8.113 хиљада динара, а односи се на: (1) 

капитал у Јавном комуналном предузећу „Стандард“ у износу од 7.533 хиљаде динара и 

(2) капитал у Јавном предузећу за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

Љубовија са потпуном одговорношћу у износу од 527 хиљада динара. Поред наведеног 

на конту је евидентирано и почетно стање у износу од 53 хиљаде динара, од чега се 50 

хиљада динара односи на уделе  у капиталу правног лица Регионална развојна агенција 

Подриња Подгорине и Рађевине д. о. о. Лозница а што чини 14% укупног капитала. 

Преостали износ од три хиљаде динара односи се на удео у предузећу Јавно 

урбанистичко предузеће План Шабац, које је брисано из Агенције за привредне регистре 

10. априла 2018. године (извор податка www.apr.rs).  

 Преглед учешћа у капиталу јавних предузећа                        у 000 динара 

Назив јавног предузећа 
Матични 

број 

Пословне 

књиге 
Општине 

Пословне 
књиге 

јавних 

предузећа 

Евидентирано 

у АПР 

Учешће 
 у 

капиталу 

(у %) 

Разлика 

(3-4) 

Разлика 

 (3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЈКП Стандард 07169027 7.533 7.533 7.533 100% 0 0 

ЈП Љубовија 07367821 527 527 527 100% 0 0 

РРА Подриња Подгорине и 

Рађевине 
20951150 50 50 50 100% 0 0 

ЈУП План Шабац 07122403 3 - - - - - 

Укупно   8.113 8.110 8.110 100% 0 0 

 

Увидом у главну књигу Општине Љубовија, Биланс стања на дан 31.12.2020. године ЈКП 

Стандард и ЈП Љубовија,  податке објављене на сајту Агенције за привредне регистре, 

утврдили смо да је учешће капитала у јавним предузећима чији је оснивач Општина 

Љубовија у  погледу износа који се исказује усаглашено. 

2.2.3.2.2.2 Жиро и текући рачуни, синтетички конто 121100 

У консолидованом билансу стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године на овом 

конту исказано је стање у износу од 11.163 хиљада динара, од чега је стање на: (1) рачуну 

http://www.apr.rs/
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Извршења буџета општине износило 1.230 хиљада динара; (2) подрачуну за пројекат за 

„Бољи живот за грађене Љубовије“ 9.790 хиљада динара; (3) подрачуну oстала средства 

општине31 у износу од  125 хиљада динара; (4) подрачуну за пројекат „Дечја недеља“ у 

износи од пет хиљада динара (5) подрачунима месних заједница 13 хиљада динара. 

Месна заједница Рујевац, као индиректни корисник буџетских средстава Општине 

Љубовија, није на дан 31. 12. 2021. године извршила повраћај средстава у износу од две 

хиљаде динара, а која су јој пренета у складу са актом у буџету, што није у складу са 

одредбом члана 59 став 4 Закона о буџетском систему. 

2.2.3.2.2.3 Потраживања по основу продаје и друга потраживања, синтетички 

конто 122100 

У Консолидованом билансу стања на дан 31.12.2021. године приказана су потраживања 

на основу продаје и друга потраживања у износу од 137.999 хиљадa динара. 

(1) Општинска управа је у Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године исказала 

потраживања на основу продаје и друга потраживања (група 122100) у износу од 89 

хиљада динара. 

У поступку ревизије је извршено евидентирање 137.079 хиљада динара на име пореских 

потраживања из Локалне пореске администрације из пореског рачуноводства у главну 

књигу Општине Љубовија, у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем и наведени износ је укључен у 

консолидовани Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године.  

Одредбом члана 2а став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

прописано је да се овај закон примењује на изворне приходе јединица локалне 

самоуправе које те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном односу, 

као и на споредна давања по тим основама, укључујући и изворне јавне приходе које 

јединице локалне самоуправе утврђују, наплаћују и контролишу у поступцима којима 

доносе пореске акте, пореске управне акте, као и друге акте у управном поступку. 

Ставом 2 истог члана, даље се наводи да код утврђивања, наплате и контроле изворних 

прихода и споредних давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења 

захтева за покретање прекршајног поступка, надлежни орган јединице локалне 

самоуправе има права и обавезе које по Закону о пореском поступку и пореској 

администрацији има Пореска управа, осим права и обавеза које се односе на: 

1) Идентификацију и регистрацију пореских обвезника; 

2) Процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, 

3) Откривању пореских кривичних дела 

4) Остала права и обавезе Пореске управе садржане у одредбама члана 160 тач. 9) и 

12), чл. 161, 164 и 167-171 овог закона. 

Одредбама члана 163 Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано 

је вођење пореског рачуноводства, да садржину, поступак и начин вођења истог ближе 

уређује министар, као и да се исправа издата на основу података из пореског 

рачуноводства сматра јавном исправом. 

Одредбама члана 163а истог закона, прописано је вођење ванбилансног пореског 

рачуноводства у којем се води евиденција неплаћених пореских обавеза: 

1) Пореских обвезника који су сагласно другим прописима брисани из прописаног 

регистра, осим ако је за испуњење тих обавеза одговорно друго лице, 

2) За које је наступила застарелост у складу са овим законом, 

 
31 Подрачун Општинске управе на коме се налазе остварени приходи Библиотеке „Милован Глишић“ до отварања подрачуна за 

установу културе.  
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3) Пореских обвезника над којим је стечајни поступак окончан путем банкротства у 

складу са законом којим се уређује стечајни поступак 

4) По основу спорних и дубиозних потраживања. 

 

Одредбама члана 163а став 1 тач. 1 и 3 и став 6 Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији дефинисано је да Пореска управа, односно локална пореска 

администрација, по службеној дужности неплаћене обавезе пореских обвезника преноси 

из пореског рачуноводства у ванбилансно пореско рачуноводство по сазнању да су 

сагласно другим прописима брисани из прописаног регистра, осим ако је за испуњење 

тих обавеза одговорно друго лице, као и пореских обвезника над којим је стечајни 

поступак окончан путем банкротства у складу са законом којим се уређује стечајни 

поступак. 

Увидом у базе евиденција пореске администрације и обрасце завршног рачуна за 2021. 

годину утврђено је да Локална пореска администрација Општине Љубовија билансно 

води потраживања према привредним друштвима која су избрисана из регистра 

привредних субјеката по основу спроведеног, односно закљученог стечајног поступка и 

то најмање у износу од 9.624 хиљада динара, односно Општина Љубовија није пренела 

из билансне пореске евиденције у ванбилансу евиденцију неплаћене обавезе пореских 

обвезника над којима је стечајни поступак окончан путем банкротства најмање у износу 

од 9.624 хиљаде динара, што није у складу са одредбама члана 163а став 1 тач. 1 и 3 и 

став 6 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
 

 Преглед привредних друштава избрисаних из АПР а према којима и даље постоје 

евидентирана потраживања у евиденцији Локалне пореске администрације у 000 динара 

Назив привредног друштва Износ евидентираног дуга 

 Предузеће за производњу трговину и услуге „MAGROS“ д. о. о. Лоњин 3.403 

„Frutti Co“ а. д. 3.142 

Д.П. за производњу, промет и услуге „ДРИНА – МЕТАЛ“, Љубовија 3.079 

Укупно: 9.624 

 

Као што је описано у Напомени 2.2.1 Финансијско управљање и контрола, Локална 

пореска администрација Општине Љубовија, у складу са прописима, билансно води 

потраживања према привредним друштвима која су у стечајном поступку и то најмање 

у износу од 34.357 хиљада динара. Исказано потраживање садржи погрешно обрачунату 

вредност камате на пријављено стечајно потраживање након дана отварања стечајног 

поступка, односно у себи садржи вредност за коју не постоји правни основ ни могућност 

наплате у складу са прописима, јер ЈИС ЛПА не дозвољава унос пореског обвезника са 

истим матичним бројем и пореским идентификационим бројем (ПИБ), те из тог разлога 

локалне пореске администрације воде обједињено пријављено стечајно потраживање и 

потраживање које настане након отварања стечајног поступка и представља трошак 

стечајног поступка. 

 

Увидом у (узорковане) пријаве потраживања, записнике о утврђеном потраживању - 

спецификације о стању неизмиреним доспелих обавеза по основу јавних прихода за 

субјекте у стечају и појединачне Прегледе стања на рачунима обвезника закључно са 31. 

децембром 2021. године утврђено је да на аналитичкој картици рачуна (АК-1) пореског 

обвезника над којим је покренут стечајни поступак: 

- не постоји преглед колико износи пријављено потраживање (основица плус 

камата до дана отварања стечајног поступка), а које представља обавезу стечајне 

масе, а колико пореска задужења настала након дана отварања стечајног 
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поступка која представљају трошкове стечајног поступка а не обавезу стечајне 

масе,  

- да се на износ основице који представља пријављено потраживање и даље 

обрачунава камата и након отварања стечајног поступка,  

На овај начин потраживања према пореским обвезницима се нереално увећавају, јер је 

одредбом члана 85 став 1 Закона о стечају прописано да за необезбеђена потраживања у 

стечајном поступку обрачунавање уговорених и затезних камата престаје даном 

отварања стечајног поступка. Одредбом чл. 74-79 Закона о стечају прописане су 

последице отварања стечајног поступка по стечајног дужника (пореског обвезника са 

аспекта ЛПА) а које не подразумевају промену матичног и пореског идентификационог 

броја (ПИБ). 

 Преглед утврђивања и исказивања пореског дуга обвезника над којим је отворен стечајни 

поступак                      у 000 динара 

Опис Дрина Тимбер у стечају  Зорка Дувана амбалажа у стечају 

Пријављено 

потраживање 

Основица 4.779 3.133 

Камата 1.104 3.235 

Укупан дуг 5.883 6.368 

Признато потраживање 5.883 5.141 

Оспорено потраживање 0 1.227 

Исказано потраживање у 

пореском рачуноводству 

на дан 31.12.2021. 

године 

Основица 6.358 8.448 

Камата 8.370 11.182 

Укупан дуг 14.727 19.630 

Основица (обавеза стечајне масе) 4.779 3.133 

Основица (трошак стечајног поступка) 1.579 5.314 

Основица на коју је обрачуната камата 

закључно са 31.12.2021. године 
6.358 8.448 

Основица на коју је требало 

обрачунати камату закључно са 

31.12.2021. године 
1.579 5.314 

 

Општина Љубовија није пренела из билансне пореске евиденције у ванбилансу 

евиденцију оспорена стечајна потраживања пореских обвезника над којима је стечајни 

поступак у току и то најмање у износу од 1.227 хиљада динара, што није у складу са 

одредбама члана 163а став 1 тачка 4 и став 6 Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији.  

Увидом у пореске извештаје које је саставила Локална пореска администрација 

Општине Љубовија, као и у базу пореског рачуноводства на основу којих су састављени 

поменути извештаји, утврђено је да постоји претплата пореских обвезника најмање у 

износу од 3.640 хиљада динара, а која није исказана у консолидованом Билансу стања 

Општине Љубовије на дан 31. 12. 2021. године нити пренета из пореског рачуноводство 

у пословне књиге општине. На овај начин, најмање у износу 3.640 хиљада динара 

умањен је износ потраживања пореских обвезника који постоји на дан састављања 

финансијских извештаја, мање је исказан конто 291191 – Разграничени остали приходи 

и примања у истом износу и мање је исказан конто 131312 – Остала активна временска 

разграничења такође у истом износу. 

Анализом података и извештаја у бази пореског рачуноводства, Агенције за привредне 

регистре, Агенције за лиценцирање стечајних управника, Народне банке Србије и 

доступну рачуноводствену документацију, утврдили смо да исказано потраживање од 

137.079 хиљада динара није тачно, јер у себи садржи: 1) део претплате пореских 

обвезника а која укупно износи 3.640 хиљада динара, 2) дубиозна потраживања у износу 

9.624 хиљада динара, јер се ова потраживања односе на привредна друштва над којима 
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је окончан стечајни поступак банкротством и која су избрисана из базе АПР и 3) 

потраживања у износу од 34.357 хиљада динара пореских обвезника над којима је 

стечајни поступак у току, а која у себи садрже спорна потраживања у износу од 1.227 

хиљада динара (по основу оспорених потраживања у стечајном поступку) и неосновано 

обрачунату камату која у складу са прописима не може бити обрачуната нити наплаћена, 

а чији се износ не може утврдити, јер се потраживања по свим основама једног пореског 

обвезника воде на једној аналитичкој картици рачуна прихода (стечајно потраживање, 

оспорено потраживање и потраживање које представља трошак стечајног поступка). 

 Преглед структутре потраживања по основу изворних прихода    у 000 динара 

Рб Опис Износ 

1 Потраживања евидентирана у билансној евиденцији ЛПА 140.317 

2 Претплата пореских обвезника евидентирана у билансној евиденцији ЛПА 3.640 

3 
Потраживања евидентирана у билансној евиденцији ЛПА за привредна друштва која су 

брисана из АПР 
9.624 

4 
Потраживања евидентирана у билансној евиденцији ЛПА, а која су оспорена у стечајном 

поступку 
1.227 

5 Потраживања (налаз ДРИ) (1-3-4) 129.466 

6 Потраживања исказана у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године 137.079 

7 Више исказана потраживања (6-5) 7.613 

 

Откривене неправилности: Општина Љубовија је у консолидованом Билансу стања на 

дан 31. 12. 2021. године више исказала Потраживања по основу продаје и друга 

потраживања (122100) најмање у износу од 7.613 хиљаде динара и најмање у истом 

износу више исказала Обрачунате ненаплаћене приходе и примања (291300), јер је 

евидентирала и исказала потраживања према пореским обвезницима над којима је 

стечајни поступак окончан путем банкротства и она која су оспорена у стечајном 

поступку а накнадно није покренут судски поступак, што није у складу са одредбом чл. 

11 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем и одредбама члана 163а став 1 тач. 1, 3 и 4 став 6 Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

Ризик: Евидентирањем исказивање дубиозних и спорних потраживања јавља се ризик 

да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

преиспитају стање потраживања према пореским обвезницима и исто искажу у складу 

са одредбом чл. 11 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем и одредбама члана 163а став 1 тач. 1, 3 и 4 став 6 Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији. 

 

(2) Предшколска установа „Полетарац“ је у Билансу стања на дан 31. 12. 2021. 

године исказала потраживања на основу продаје и друга потраживања (група 122100) у 

износу од 831 хиљаду динара, која се односе на потраживања од родитеља за боравак 

деце у предшколској установи. 

2.2.3.2.2.4 Дати аванси, депозити и кауције, синтетички конто 123200 

У консолидованом Билансу стања општине Љубовија на дан 31. 12. 2021. године 

исказано је стање у износу од 26.695 хиљаде динара. 

(1) Председник општине је у Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године исказао дате 

авансе, депозите и кауције у износу од 176 хиљада динара. 
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(2) Општинска управа је у Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године исказала дате 

авансе, депозите и кауције у износу од 1.517 хиљада динара. Са рачуна извршења буџета 

извршено је преконоћно депоновање динарских средстава у износу од 25.000 хиљада 

динара, а што је накнадно и укључено у консолидовани Биланс стања Општине 

Љубовија на дан 31. 12. 2021. године. 

Општина Љубовија је закључила са Банком Поштанска штедионица А.Д Београд, 

Уговор број 215100799000 о преконоћном депоновању динарских средстава, уговорен 

износ новчаних средстава која могу да буду депонована преко ноћи је до 150.000 хиљада 

динара, уговор је закључен на период од 27. јануара 2021. године до 27. јануара 2022. 

године.  

(3) Правобранилаштво општине Љубовија је у Билансу стања на дан 31. 12. 2021. 

године исказао дате авансе, депозите и кауције у износу од две хиљаде динара. 

2.2.3.2.2.5 Остали краткорочни пласмани, синтетички конто 123900 

У консолидованом Билансу стања општине Љубовија на дан 31. 12. 2021. године 

исказано је стање у износу од 45.000 хиљаде динара, које се у целости односи на 

депоновању динарских средстава по виђењу. Општина Љубовија је закључила са Банком 

Поштанска штедионица А.Д Београд, Уговор број 185200282000 о депоновању 

динарских средстава по виђењу, уговорен износ новчаних средстава која могу да буду 

депонована по виђењу је до 80.000 хиљада динара, уговор је потписан 2018. године, од 

тада је анексиран три пута, Анекс 3 је потписан 14. децембра 2020. године са роком 

важења до 31.12.2021. године 

2.2.3.2.2.6 Разграничени расходи до једне године, синтетички конто 131100 

У консолидованом Билансу стања Општине Љубовија исказан је износ од 51 хиљаде 

динара што је исказано у Билансу стања Општинске управе. 

2.2.3.2.2.7 Обрачунати неплаћени расходи и издаци, синтетички конто 131200 

 У консолидованом Билансу стања Општине Љубовија на дан 31. 12. 2021. године 

исказан је износ од 18.061 хиљада динара. У консолидовани Биланс стања укључени су 

износи из Биланса стања следећих корисника: (1) Скупштине општине износ од 490 

хиљаде динара; (2) Општинског већа 74 хиљаде динара; (3) Председника општине износ 

од 279 хиљаде динара; (4) Општинске управе износ од 13.115 хиљада динара; (5) 

Правобранилаштва општине Љубовија износ од 128 хиљада динара; (6) Библиотеке 

„Милован Глишић“ износ од 809 хиљада динара; (7) Туристичка организација износ од 

278 хиљада динара и (8) Предшколске установе „Полетарац“ износ од 88 хиљада динара. 

У Обрасцу 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године, Општинске управе на конту 

131200 – Обрачунати неплаћени расходи и издаци (ОП 1070) исказано је стање од 13.115 

хиљада динара, док је у пословним књигама Општинске управе на дан 31.12.2021. 

године, на овом конту исказано стање од 15.915 хиљада динара. Приликом израде 

консолидованог Биланса стања (Обрасца 1) на дан 31.12.2021. године, ова неправилност 

је исправљена. 

2.2.3.3 Пасива 

У Консолидованом билансу стања општине Љубовија на дан 31.12.2021. године исказана 

је укупна вредност пасиве од 2.388.113 хиљада динара и састоји се од обавеза 172.175 

хиљада динара и капитала 2.215.938 хиљада динара. 
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 Пасива консолидованог биланса стања општине на дан 31.12.2021. годинe                             

                           у 000 динара 

Конто Опис 

Износ 

претходне 

године 

Износ текуће године 

Исказано 

стање 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5 6 

200000 ОБАВЕЗЕ 50.992 172.175 164.611  (7.564)  

211000 Домаће дугорочне обавезе 31.753 0  0  0  

231000 Обавезе за плате и додатке 3.133 3.484 5.882  2.398  

232000 Обавезе по основу накнада запосленима 164 166 215  49  

234000 
Обавезе по основу социјалних доприноса на терет 
послодавца 705 540 927  387  

236000 Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима 3 3 3  0  

237000 Службена путовања и услуге по уговору 439 595 595  0  

241000 
Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова 

задуживања 
136  0 0  0  

244000 Обавезе за социјално осигурање 3.900 4.810 4.810  0  

245000 Обавезе за остале расходе 358 447 447  0  

252000 Обавезе према добављачима 6.431 5.052 5.052  0  

254000 Остале обавезе 269 2.964 179  (2.785)  

291000 Пасивна временска разграничења 3.701 154.114 146.501 (7.613)  

300000 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА  
1.045.476 2.215.938 2.215.071  (867)  

311000 Капитал 1.031.822 2.168.579 2.167.712  (867)  

321000 Утврђивање резултата пословања 13.654 47.359  47.359 0  

  УКУПНА ПАСИВА 1.096.468 2.388.113 2.379.682  (8.431)  

352000 Ванбилансна пасива 0 56.750 56.750  0  

2.2.3.3.1 Обавезе за плате и додатке, група конта 231000 

 На дан 31.12.2021. године директни и индиректни корисници буџетских средстава су у 

консолидованом Билансу стања исказали обавезе за плате и додатке у износу од 3.484 

хиљада динара. 

 Преглед исказаних обавеза за плате и додатке, група 231000 у Консолидованом Билансу 

стања на дан 31. 12. 2021. године              у 000 динара 

Рб Организациона јединица Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године 

1 2 3 

1 Скупштина општине 160 

2 Председник општине 169 

3 Општинско веће 36 

4 Правобранилаштво општине 106 

5 Општинска управа 2.286 

6 Библиотека "Милован Глишић" 545 

7 Туристичка организација 154 

8 Предшколска установа "Полетарац" 0 

Укупно организационе јединице 3.484 

Укупно група 231000 3.484 

 

Директни корисници буџетских средстава су на дан 31. децембра 2021. године исказали 

све обавезе за плате и додатке и то у износу од 2.785 хиљада динара. 

 

 

 

 



 

 

116 
 
 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине 

Љубовија за 2021. годину 

 Преглед исказаних и евидентираних обавеза за плате и додатке (група 231000) 

директних корисника по почетном стању и на дан 31. 12. 2021. године        у 000 динара 

Назив директног корисника 

Салдо на дан: 

1. јануар 2021. године 

(укалкулисани део 

неисплаћене плате за 

децембар 2020. године) 

31. децембар 2021. године 

(укалкулисани део неисплаћене плате 

за децембар 2021. године) 

1 2 3 

Скупштина општине 103 160 

Председник општине 153 169 

Општинско веће 71 64 

Правобранилаштво општине 173 106 

Општинска управа 2.673 2.286 

Укупно 3.173 2.785 

Исказане обавезе за плате и додатке по почетном стању 2021. године у износу од 3.173 

хиљаде динара представљају обрачунати неисплаћени део плате за децембар 2020. 

године који је умањен за износ од седам хиљада динара колико износе обуставе од плата 

по основу административних забрана запослених и које су евидентиране и исказане на 

контима осталих обавеза (група 254000).  

Исказане обавезе за плате и додатке на дан 31. децембар 2021. године у износу од 3.484 

хиљада динара представљају обрачунати неисплаћени део плате за децембар 2020. 

године.  

(1)  Скупштина општине. Салдо обавеза у износу од 160 хиљада динара, представља 

евидентирану обавезу за други део плате за децембар 2021. године. 

 (2) Председник општине. Салдо обавеза у износу од 169 хиљада динара представља 

евидентирану обавезу за други део плате за децембар 2021. године. 

 (3) Општинско веће. Салдо обавеза у износу од 64 хиљада динара представља 

евидентирану обавезу за други део плате за децембар 2021. године. 

(4) Правобранилаштво општине Љубовија. Салдо обавеза у износу од 106 хиљада 

динара представља евидентирану обавезу за други део плате за децембар 2021. године. 

(5) Општинска управа. Салдо обавеза у износу од 2.286 хиљада динара представља 

евидентирану обавезу за други део плате за децембар 2021. године. 

(6) Библиотека „Милован Глишић“ је евидентирала све обавезе за плате и додатке 

запослених, закључно са децембром 2021. године. Исказане обавезе за плате и додатке 

на дан 31. децембар 2021. године у износу од 545 хиљада динара представљају 

обрачунату плату за децембар 2021. године.  

(7) Туристичка организација општине Љубовија је евидентирала све обавезе за плате 

и додатке запослених, закључно са децембром 2021. године. Исказане обавезе за плате 

и додатке на дан 31. децембар 2021. године у износу од 154 хиљаде динара представљају 

обрачунату плату за децембар 2021. године.  

(8) Предшколска установа „Полетарац“ није евидентирала ни исказала обавезе за 

плате и додатке за плату за децембар 2021. године и на тај начин је мање исказала обавезе 

за плате и додатке на дан 31. децембар 2021. године у износу од 2.398 хиљада динара. 

Предшколска установа „Полетарац“ ни у Билансу стања на дан 31. 12. 2020. године није 

исказала обавезе за плате и додатке у износу од 1.876 хиљада динара, као што то није 

урадила ни претходних година. Из тог разлога, Општина Љубовија је у 2020. и 2021. 

години у својим пословним књигама евидентирала ове обавезе на конту 254112 – 

Обавезе према буџетским корисницима и исте исказала у консолидованим билансима 

стања на дан 31. децембра 2020. и 2021. године.  

Увидом у пословне књиге Предшколске установе „Полетарац“, рекапитулације 

обрачуна и осталу документацију, утврђено је да обавезе за плате и додатке нису 

евидентиране у тренутку настанка обавеза, а најкасније наредног дана, већ се обавезе 
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евидентирају у моменту плаћања, односно извршавања расхода, што није у складу са 

одредбом члана 16 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Откривена неправилност: Општина Љубовија у Консолидованом Билансу стања на 

дан 31. 12. 2021. године мање је исказала обавезе за плате и додатке (група 231000) у 

износу од 2.398 хиљада динара и у истом износу више остале обавезе (група 254000), јер 

је обавезе за плате запослених евидентирала као остале обавезе, што није у складу са 

одредбом члана 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Ризик: Евидентирањем обавеза за плате и додатке као осталих обавеза јавља се ризик 

да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

обавезе за плате исказују на прописаним субаналитичким контима категорије 231000 

(Обавезе за плате и додатке) и то: обавезе које постоје на дан састављања финансијских 

извештаја у Предшколској установи „Полетарац“ исказују у финансијским извештајима 

овог индиректног корисника буџетских средстава и да износ обавеза за плате не умањују 

за обуставе запослених, а у складу са одредбом члана 12 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.2.3.3.2 Обавезе по основу накнада запосленима, група конта 232000 

На дан 31.12.2021. године директни и индиректни корисници буџетских средстава су у 

консолидованом Билансу стања исказали обавезе по основу накнада запосленима у 

износу од 166 хиљада динара. 

(1) Председник општине је на овом конту исказао обавезе за накнаде запосленима у 

износу од једне хиљаде динара, и односe се на обавезе по основу накнада за запослене. 

(2) Правобранилаштво је на овом конту исказала обавезе за накнаде запосленима у 

износу од 6 хиљада динара, и то: пет хиљада динара  обавезе по основу накнада за 

запослене и једна хиљада динара обавезе по основу пореза на плате за накнаде 

запосленима. 

(3) Општинска управа је на овом конту исказала обавезе за накнаде запосленима у 

износу од 150 хиљада динара, и то: 135 хиљада динара  обавезе по основу накнада за 

запослене и 15 хиљада динара обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима.  

(4) Библиотека „Милован Глишић“ је на овом конту исказала обавезе за накнаде 

запосленима у износу од девет хиљада динара, и то: осам хиљада динара  обавезе по 

основу накнада за запослене и једна хиљада динара обавезе по основу пореза на плате за 

накнаде запосленима.  

(5) Предшколска установа „Полетарац“ је доставила писану информацију у којој се 

наводи да обавезе по основу накнада за превоз запосленима за месец децембар 2021. 

године, нису евидентиране на контима 232100 – Обавезе по основу нето накнада 

запосленима и 232200 – Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима и то 

у износу од 49 хиљада динара.  

Откривена неправилност: Предшколска установа „Полетарац“ у 

консолидованом  Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године мање је исказала Обавезе по 

основу накнада запосленима (група 232000) у износу од 49 хиљада динара, што није у 

складу са чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Неисказивањем обавеза у финансијским извештајима које постоје на дан 

састављања истих, јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 
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 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

обавезе по основу накнада запосленима које постоје на дан састављања финансијских 

извештаја у Предшколској установи „Полетарац“ исказују у финансијским извештајима 

овог индиректног корисника буџетских средстава, а затим и у консолидованом Билансу 

стања, у складу са одредбом члана 12 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.2.3.3.3 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца, група конта 

234000  

На дан 31.12.2021. године директни и индиректни корисници буџетских средстава су у 

консолидованом Билансу стања исказали обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца у износу од 540 хиљада динара. 

 Преглед исказаних обавеза по основу социјалних доприноса на терет послодавца, група 

234000 у Консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године      у 000 динара 

Рб Организациона јединица Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године 

1 2 3 

1 Скупштина општине 26 

2 Председник општине 27 

3 Општинско веће 10 

4 Правобранилаштво општине 16 

5 Општинска управа 347 

6 Библиотека "Милован Глишић" 89 

7 Туристичка организација 25 

8 Предшколска установа "Полетарац" 0 

Укупно организационе јединице 540 

УКУПНО - група 234000 540 

 

 Преглед структуре исказаних обавеза по основу социјалних доприноса на терет 

послодавца (група 234000)                 у 000 динара 

Назив директног корисника 

Салдо на дан: 

1. јануар 2021. године 

(укалкулисани део доприноса за 
неисплаћене плате за децембар 

2020. године ) 

31. децембар 2021. године 

(укалкулисани део доприноса за 
неисплаћене плате за децембар 

2021. године ) 

1 2 3 

Скупштина општине 18 26 

Председник општине 26 27 

Општинско веће 12 10 

Правобранилаштво општине 29 16 

Општинска управа 279 347 

Библиотека "Милован Глишић" 90 89 

Туристичка организација 12 25 

Предшколска установа "Полетарац" 0 0 

Укупно: 466 540 

Обавезе по основу доприноса за случај 

незапослености на терет послодавца 
239 0 

Укупно: 705 540 

Износ од 239 хиљада динара односи се на обавезе по основу доприноса за случај 

незапослености на терет послодавца за плату за децембар 2018. године. У моменту 

укалкулисавања ових обавеза 2018. године, постојала је обавеза плаћања доприноса за 

случај незапослености на терет послодавца, али је иста укинута од јануара 2019. године. 

Износ од 239 хиљада је остао евидентиран у пословним књигама Општинске управе све 

до краја 2021. године, односно до спроведеног пописа обавеза и потраживања када је 

искњижен из пословних књига. 
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(1) Скупштина општине. Евидентиране су све обавезе по основу социјалних доприноса 

на терет послодавца, закључно са децембром 2021. године.  

(2) Председник општине. Евидентиране су све обавезе по основу социјалних доприноса 

на терет послодавца, закључно са децембром 2021. године. 

(3) Општинско веће. Евидентиране су све обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца, закључно са децембром 2021. године. 

(4) Правобранилаштво општине. Евидентиране су све обавезе по основу социјалних 

доприноса на терет послодавца, закључно са децембром 2021. године.  

(5) Општинска управа. Евидентиране су све обавезе по основу социјалних доприноса 

на терет послодавца, закључно са децембром 2021. године. 

(6) Библиотека „Милован Глишић“. Евидентиране су све обавезе по основу 

социјалних доприноса на терет послодавца, закључно са децембром 2021. године.  

(7) Туристичка организација општине Љубовије. Евидентиране су све обавезе по 

основу социјалних доприноса на терет послодавца, закључно са децембром 2021. 

године. 

(8) Предшколска установа „Полетарац“. Као што је описано у Напомени 2.2.3.3.1 

Обавезе за плате и додатке, група 231000, Предшколска установа „Полетарац“ није 

евидентирала ни исказала обавезу за плате и додатке за децембар 2021. године, а самим 

тим ни обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца обрачунатих на 

плату за децембар 2021. године и то у износу од 387 хиљада динара. Општина Љубовија 

је у својим пословним књигама ову обавезу евидентирала на конту 254112 – Обавезе 

према буџетским корисницима и исту исказала у Консолидованом билансу стања на дан 

31. децембра 2021. године. 

Откривена неправилност: Општина Љубовија у Консолидованом  Билансу стања на 

дан 31. 12. 2021. године мање је исказала обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца (група 234000) у износу од 387 хиљада динара и у истом износу више 

остале обавезе (група 254000), јер је обавезе по основу социјалних доприноса на терет 

послодавца евидентирала као остале обавезе, што није у складу са одредбом члана 12 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем. 

Ризик: Евидентирањем обавеза по основу социјалних доприноса на терет послодавца 

као осталих обавеза јавља се ризик да финансијски извештаји садрже нетачне податке. 

 Препоручујемо одговорним лицима Општине Љубовија да 

обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца које постоје на дан 

састављања финансијских извештаја у Предшколској установи „Полетарац“ исказују у 

финансијским извештајима овог индиректног корисника буџетских средстава на 

прописаним субаналитичким контима категорије 234000 (Обавезе по основу социјалних 

доприноса на терет послодавца), а у складу са одредбом члана 12 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.2.3.3.4 Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима, група конта 236000  

На дан 31.12.2021. године у консолидованом Билансу стања исказане су обавезе по 

основу социјалне помоћи запосленима у износу од три хиљаде динара, и то код 

Општинске управе.  

2.2.3.3.5 Службена путовања и услуге по уговору, група конта 237000 

На дан 31.12.2021. године директни и индиректни корисници буџетских средстава су у 

консолидованом Билансу стања исказали обавезе по основу службених путовања и 
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услуга по уговору у износу од 596 хиљада динара, што је садржано у Билансима стања 

следећих корисника: (1) Скупштина општине у износу од 150 хиљада динара, (2) 

Општинска управа у износу од 404 хиљаде динара, (3) Туристичка организација у износу 

од 42 хиљаде динара.  

(1) Скупштина општине је на дан 31.12.2021. године исказала Обавезе за службена 

путовања и услуге по уговору у износу од 150 хиљада динара, и то: 30 хиљада динара за 

Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору, 49 хиљада динара за Обавезе по 

основу пореза на исплате по уговору, 61 хиљада динара за Обавезе по основу доприноса 

за пензијско и инвалидско осигурање и 10 хиљада динара  за Обавезе по основу 

доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору. 

(2) Општинска управа је на дан 31.12.2021. године исказала Обавезе за службена 

путовања и услуге по уговору у износу од 404 хиљада динара, и то: 247 хиљада динара 

за Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору, 42 хиљаде динара за Обавезе по 

основу пореза на исплате по уговору, 86 хиљада динара за Обавезе по основу доприноса 

за пензијско и инвалидско осигурање, 27 хиљада динара  за Обавезе по основу доприноса 

за здравствено осигурање за услуге по уговору и две хиљаде динара за Обавезе по основу 

доприноса за случај незапослености по уговору. 

(3) Туристичка организација је на дан 31.12.2021. године исказала Обавезе за службена 

путовања и услуге по уговору у износу од 42 хиљаде динара, и то: 28 хиљада динара за 

Обавезе по основу нето исплата за службена путовања, једна хиљада динара Обавезе по 

основу пореза на исплате за службена путовања, осам хиљада динара за Обавезе по 

основу нето исплата за услуге по уговору, две хиљаде динара за Обавезе по основу 

пореза на исплате по уговору, три хиљаде динара за Обавезе по основу доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање. 

2.2.3.3.6 Обавезе за социјално осигурање, група конта 244000 

На дан 31.12.2021. године у консолидованом Билансу стања исказане су обавезе за 

социјално осигурање у износу од 4.810 хиљада динара, а што је садржано у Билансу 

стања Општинске управе. На овом конту су евидентиране преузете а неизмирене обавезе 

за финансијску помоћ породиљама и помоћи по решењима интерресорних комисија.  

 

2.2.3.3.7 Обавезе за остале расходе, група конта 245000 

На дан 31.12.2021. године у консолидованом Билансу стања исказане су обавезе за 

остале расходе у износу од 447 хиљада динара, а што је садржано у Билансу стања 

Општинске управе. На овом конту су евидентиране преузете а неизмирене обавезе по 

основу: других пореза у износу од 272 хиљаде динара, казни и пенала по решењу судова 

у износу од 107 хиљада динара,  накнаде штете у износу од 67 хиљада динара и хиљаду 

динара по основу таксе.  

2.2.3.3.8 Добављачи у земљи, група конта 252000 

На дан 31.12.2021. године директни и индиректни корисници буџетских средстава су у 

консолидованом Билансу стања исказали обавезе према добављачима у земљи у износу 

од 5.051 хиљада динара, што је садржано у Билансима стања следећих корисника: (1) 

Председник општине у износу од 82 хиљаде динара (2) Општинска управа у износу од 

4.665 хиљада динара (3) Библиотека „Милован Глишић у износу од 161 хиљаде 

динара  (4) Туристичка организација у износу од 55 хиљада динара (5) Предшколска 

установа „Полетарац“ у износу од 88 хиљада динара. 
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2.2.3.3.9 Остале обавезе, група 254000 

У Консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године исказане су остале обавезе  

у износу од 2.964 хиљада динара.   

Као што је описано у Напомени 1.1.1.4 Обавезе за плате и додатке, група 231000 и 

Напомени 1.1.1.5. Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца, група 

конта 234000, мање су исказане обавезе за плате и додатке (група 231000) у износу од 

2.398 хиљада динара и мање су исказане обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца (група 234000) у износу од 387 хиљада динара и у истом износу више 

остале обавезе (група 254000), јер је Општина Љубовија обавезе за плате запослених у 

Предшколској установи „Полетарац“ са припадајућим социјалним доприносима на терет 

послодавца евидентирала и исказала као остале обавезе. 

2.2.3.3.10 Пасивна временска разграничења, група конта 291000 

На дан 31.12.2021. године директни и индиректни корисници буџетских средстава су у 

консолидованом Билансу стања исказали пасивна временска разграничења у износу од 

154.114 хиљада динара, што је садржано у Билансима стања следећих корисника: 

(1) Председник општине у износу од 178 хиљада динара; 

(2) Општинска управа је у Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године исказала пасивна 

временска разграничења (група 291000) у износу од 16.026 хиљада динара; 

У поступку ревизије су предузете мере на отклањању грешке и извршено је 

евидентирање 137.079 хиљада динара на име пореских потраживања из Локалне пореске 

администрације из помоћних књига у главну књигу Општине Љубовија, у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем и наведени износ је укључен у консолидовани Биланс стања на дан 31. 12. 2021. 

године.  

Као што је описано у Напомени 2.2.3.2.23 Потраживања по основу продаје и друга 

потраживања, синтетички конто 122100,  Општина Љубовија није исказала претплате 

пореских обвезника у износу од 3.640 хиљада динара, односно мање је исказала конто 

291191 – Разграничени остали приходи и примања у истом износу и мање је исказала 

конто 131312 – Остала активна временска разграничења такође у истом износу, док је са 

друге стране у консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године више исказала 

Потраживања по основу продаје и друга потраживања (122100) најмање у износу од 

7.613 хиљаде динара и најмање у истом износу више исказала Обрачунате ненаплаћене 

приходе и примања (291300), јер је евидентирала и исказала потраживања према 

пореским обвезницима над којима је стечајни поступак окончан путем банкротства и 

она која су оспорена у стечајном поступку а накнадно није покренут судски поступак, 

што није у складу са одредбом члана 11 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем и одредбама члана 163а став 1 тач. 1, 3 и 4 

став 6 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

(3) Правобранилаштво општине у износу од две хиљаде динара; 

(4) Предшколска установа „Полетарац“ у износу од 831 хиљаду динара. 

2.2.3.3.11 Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 

(300000) 

Капитал (311000). Општина Љубовија је исказала укупни капитал у консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2021. године у износу 2.168.579 хиљада динара. 
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Конто 311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима. У консолидованом 

Билансу стања нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у укупном 

износу 2.116.582 хиљада динара, што је садржано у Билансима стања следећих 

корисника: (1) Скупштина општине у износу од 4.798 хиљаде динара, (2) Председник 

општине у износу од 156 хиљада динара, (3) Општинска управа у износу од 2.056.935 

хиљада динара, (4) Предшколска установа „Полетарац“ у износу од 9.795 хиљаде 

динара, (5) Библиотека „Милован Глишић“ у износу од 11.200 хиљада динара и (6) 

Туристичка организација у износу 33.679 хиљада динара. 

Стање нефинансијске имовине у сталним средствима (конто 311100) је више исказано у 

консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године за износ од 20 хиљада динара. 

У поступку ревизије је утврђено да исказано стање Нефинансијске имовине у припреми, 

конто 311151, у износу од 6.700 хиљада динара у Билансу стања МЗ Доња Љубовиђа на 

дан 31. 12. 2021. године није укључено у консолидовани Биланс стања на дан 31. 12. 

2021. године, јер не постоји рачуноводствена документација на основу које је извршено 

евидентирање у пословним књигама овог индиректног корисника (Описано у Напомени  

2.2.3.2.1.3 Нефинансијске имовине у припреми и аванси, група конта 015000) 

 Упоредни преглед нефинансијске имовине у активи и пасиви, а који је евидентиран у 

пословним књигама ДКБС и ИКБС 

Актива Пасива Разлика 

  Конто Назив конта Износ Конто Назив конта Износ 

011100 

Зграде и грађевински 

објекти 107.641 311111 

Зграде и грађевински 

објекти 111.878 (4.238) 

011200 Опрема 50.324 311112 Опрема 47.440 2.884 

011300 

Остале некретнине и опрема 

37 311113 

Остале некретнине и 

опрема 37 0 

014100 Земљиште 27.915 311141 Природна богатства 27.915 0 

015100 

Нефинансијска имовина у 

припреми 1.923.284 
311151 

Нефинансијска имовина у 

припреми 
1.922.849 8.428 

015200 

Аванси за нефинансијску 

имовину 7.993 

016100 Нематеријална имовина 9.387 311161 Нематеријална имовина 6.442 2.945 

022100 Залихе ситног инвентара 22 311271 Залихе ситног инвентара 16 6 

022200 

Залихе потрошног 

материјала 49 311261 

Залихе потрошног 

материјала 49 0 

Укупно: 2.126.652 Укупно: 2.116.626 10.026 

У поступку ревизије, анализом пословних књига свих корисника буџетских средстава и 

њихових финансијских извештаја, утврђено је да на субаналитичким контима није 

усаглашено исказано стање нефинансијске имовине у активи и пасиви најмање у износу 

од 10.026 хиљада динара, што није у складу са одредбом члана 13 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Конто 311200 - Нефинансијска имовина у залихама. У Консолидованом Билансу 

стања нефинансијска имовина у залихама исказана је у укупном износу 65 хиљада 

динара, што је садржано у Билансу стања Предшколске установе „Полетарац“. 

Конто 311400 - Финансијска имовина. У консолидованом Билансу стања финансијска 

имовина је исказана у укупном износу 8.123 хиљаде динара, што је садржано у билансу 

стања Општинске управе. 

Конто 311700 - Пренета неутрошена средства из ранијих година. У консолидованом 

Билансу стања пренета неутрошена средства из ранијих година исказана су у укупном 

износу 33.804 хиљада динара.  

Конто 311900 – Остали сопствени извори. У консолидованом Билансу стања на дан 

31. 12. 2021. године исказани су остали сопствени извори у износу од 10.005 хиљада 

динара, а који заправо представљају нефинансијску имовину у припреми, која је у 
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активи евидентирана на субаналитичким контима Нефинансијске имовине у припреми 

(конто 015200). 

Конто 321121 - Вишак прихода и примања –суфицит. У консолидованом билансу 

стања исказан је вишак прихода и примања – суфицит у износу 47.348 хиљада динара.  

Конто 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. У 

консолидованом билансу стања исказан је Нераспоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година у износу 11 хиљада динара. 

Конто 351000 - Ванбилансна актива/ Конто 352000 – Ванбилансна пасива. Ова 

позиција је у консолидованом билансу стања исказана у износу од 56.750 хиљада динара, 

што је садржано у билансима стања следећих корисника: (1) Председник општине у 

износу од 187 хиљада динара и (2) Општинска управа у износу од 56.563 хиљада динара. 

2.2.4 Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3 

У наредној табели исказани су подаци о примањима и издацима Општине Љубовија за 

претходну и текућу годину. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1.1. - 31.12.2021. године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 13.611 

хиљада динара и издаци у износу од 207.007 хиљада динара, што значи да је мањак 

примања у износу од 193.396 хиљадa динара. 
 Извод Извештаја о капиталним издацима и примањима    у 000 динара 

Конто О П И С 
Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

  ПРИМАЊА 72.753 13.611 13.611 0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 13.611 13.611 0 

840000 Примања од продаје природних средстава 0 13.611 13.611 0 

900000 
Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине 
72.753 0 

0 0 

910000 Примања од задуживања 72.753 0 0 0 

920000 Примања од продаје финансијске имовине 0 0 0 0 

  ПРИМАЊА 72.753 13.611 13.611 0 

  ИЗДАЦИ 255.229 207.007 204.349 (2.658) 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 214.229 175.254 172.596 (2.658) 

510000 Основна средства 205.917 164.416 160.703 (3.713) 

540000 Природна имовина 8.312 10.838 11.893 1.055 

600000 
Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 
41.000 31.753 

31.753 0 

610000 Отплата главнице 41.000 31.753 31.753 0 

620000 Набавка финансијске имовине       0 

  Вишак примања       0 

  Мањак примања 182.476 193.396 190.738 (2.658) 

 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да је мањак примања у 

Консолидованом Обрасцу 3- Извештај о капиталним издацима и примањима за период 

од 1.1.2021. до 31.12.2021. године, више исказан за износ од 2.658 хиљада динара, јер су 

неправилно исказани издаци на контима класе 400000 – Текући расходи, као и расходи 

на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину (што је ближе објашњено 

у Напомени 2.2.1.3.10 Текуће поправке и одржавање, група 425000 и Напомени 2.2.1.4.1 

Зграде и грађевински објекти, група 511000). 
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Откривена неправилност: Општина Љубовија је више исказала мањак примања у 

Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године 

у износу од 2.658 хиљада динара, због погрешног евидентирања текућих расхода и 

издатака за нефинансијску имовину, што није у складу са одредбама члана 8 Правилника 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног 

осигурања и буџетских фондова. 

Ризик и препорука дати у оквиру утврђених неправилности на класама текућих расхода 

и издатака за нефинансијску имовину. 

2.2.5 Извештај о новчаним токовима – Образац 4 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01-31.12.2021. године (Образац 4), 

утврђени су  новчани приливи у износу од 637.493 хиљада динара, новчани одливи у 

износу од 591.141 хиљаде динара, тј. вишак новчаних прилива у износу од 46.352 хиљада 

динара и салдо готовине на крају године у износу од 81.163 хиљада динара. 

 Извештај о новчаним токовима                                        у 000 динара 
Ознака 

ОП 

Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

4001   НОВЧАНИ ПРИЛИВИ  583.954 637.493 637.493 0 

4002 700000 Текући приходи  511.201 623.882 623.882 0 

4003 710000 Порези  194.434 260.100 260.100 0 

4057 730000 Донације и трансфери 283.135 317.714 318.270 556 

4069 740000 Други приходи  33.632 43.073 43.073 0 

4094 770000 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода  
0 2.437 2.437 0 

4099 780000 
Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 
0 556 0 -556 

  790000 Приходи из буџета 0 2 2 0 

4106 800000 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
0 13.611 13.611 0 

4107 810000 Примања од продаје основних средстава 0 0 0 0 

4114 820000 Примања од продаје залиха 0 0 0 0 

4124 840000 Примања од продаје природне имовине 0 0 0 0 

4131 900000 
Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине 
72.753 0 0 0 

4171   НОВЧАНИ ОДЛИВИ 652.597 591.141 591.141 0 

4172 400000 Текући расходи 397.368 384.134 386.792 2.658 

4173 410000 Расходи за запослене 103.663 110.601 110.970 369 

4195 420000 Коришћење услуга и роба 125.282 142.510 144.558 2.048 

4255 440000 
Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања  
632 780 780 0 

4279 450000 Субвенције 42.214 22.277 25.524 3.247 

4292 460000 Донације, дотације и трансфери  57.115 60.288 60.288 0 

4308 470000 Социјално осигурање и социјална заштита  22.197 17.633 17.633 0 

4323 480000 Остали расходи  46.265 30.045 27.039 -3.006 

4340 500000 Издаци за нефинансијску имовину  214.229 175.254 172.596 -2.658 

4341 510000 Основна средства  205.917 164.416 160.703 -3.713 

4363 520000 Залихе       0 

4375 540000 Природна имовина 8.312 10.838 11.893 1.055 

4386 600000 
Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине  
41.000 31.753 31.753 0 

4387 610000 Отплата главнице  41.000 31.753 31.753 0 

4412 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ        0 

4434   Вишак новчаних прилива    46.352 46.352 0 
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4435   Мањак новчаних прилива 68.643     0 

4436   Салдо готовине на почетку године  106.481 36.815 36.815 0 

4437   
Кориговани приливи за примљена 

средства у обрачуну  
583.954 637.493 637.493 0 

4438   

Корекција новчаних прилива за наплаћена 

средства која се не евидентирају преко 

класа 700000, 800000 и 900000 
0 0 0 0 

4439   
Кориговани одливи за исплаћена 

средства у обрачуну  
653.620 593.145 593.145 0 

4440   

Корекција новчаних одлива за износ 

обрачунате амортизације књижене на терет 

сопствених прихода 
0 0 0 0 

4441   

Корекција новчаних одлива за износ 

плаћених расхода који се не евидентирају 

преко класе 400000, 500000 и 600000 
1.023 2.004 2.004 0 

4442   Салдо готовине на крају године  36.815 81.163 81.163 0 
 

Општина Љубовија је за 2021. годину исказала; (1) вишак новчаних прилива у износу од 

46.352 хиљаде динара; (2) салдо готовине на почетку године у износу од 36.815 хиљаде 

динара; (3) кориговани прилив за примљена средства у обрачуну у износу од 637.493 

хиљаде динара; (3) кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну у износу од 

593.145 хиљаде динара (4) Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који 

се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 у износу од 2.004 хиљаде динара  

и (5) Салдо готовине на крају године у износу од 81.163 хиљада динара.  

2.2.6 Остали делови завршног рачуна 

1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 

У 2021. години у Обрасцу Образложење одступања између одобрених средстава и 

извршења је било одступања од 117 хиљада динара на категорији 420000-Коришћење 

роба и услуга код Предшколске установе „Полетарац“. Одступање се појавило између 

одобрених и извршених средстава из разлога што су утрошена наменска средства 

добијена од стране Националне службе за запошљавање за спровођење јавних радова, а 

за које није отворена апропријација у буџету. 

2. Извештај о коришћењу средства из текуће и сталне буџетске резерве за период 

1.1.2021. – 31.12.2021. године 

Средства текуће и сталне буџетске резерве коришћена су у складу са чланом 69 и чланом 

70 Закона о буџетском систему. 

А) Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2021. години. Према 

одредбама члана 70. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за 

финансирање расхода на име учешћа локалне власти 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. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 

0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 

годину.  

Одлуком о буџету Општине Љубовија за 2021. годину, средства сталне буџетске резерве 

планирана су у износу од 100 хиљада динара. Искоришћена су за потребе ангажовања 

грађевинских машина на рашчишћавању завејаних општинских локалних 

(категорисаних и некатегорисаних) путева у износу од 100 хиљада динара, по основу 

Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве број 400-371/2021-02 од 28. 

децембра 2021. године. 
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Б) Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета у 2021.години. 

Одредбом члана 69. Закона о буџетском систему прописано је да се у оквиру буџета део 

планираних примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске 

резерве. 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.  

У периоду 1.1.2021. године до 31.12.2021. године донета су следећа решења о 

преусмеравању средстава текуће буџетске резерве на одговарајуће апропријације:   

      Табела о коришћењу средстава текуће буџетске резерве             у 000 динара 

Рб Датум Позиција Намена Извор 

Износ у 

хиљадама 

динара 

1 27.1.2021. 47/1 и 47/2 
Учешће у пројекту "Укључивање жена у доношењу 

одлука на локалу" 
01 32 

2 9.2.2021. 31/1 
Учешће у пројекту социјалног становања и инклузије 

рањивих група "Бољи живот за грађане Љубовија" 
01 3.000 

3 9.2.2021. 82/1 

Учешће у пројекту из домена добре управе "Подршка 

моделима укључивања грађана у одлучивању и трошењу 

средстава прикупљених кроз порезе на имовину" 

01 500 

4 9.2.2021. 90/1 

Окончање реализације пројекта "Реконструкција система 

јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних 

површина" започетог у 2020. години 

01 3.181 

5 15.6.2021. 96/0 

Додатни, односно непредвиђени радови приликом 

изградње отвореног базена у оквиру спортско 

рекреативног комплекса у Љубовији 

01 900 

6 15.6.2021. 127/1 
Реализација пројекта "Унапређење туристичке 

инфраструктуре у општини Љубовија" 
01 800 

7 15.6.2021. 127/2 и 127/3 
Реализација пројекта "Дани Дринске регате Љубовија" 

2021. године 
01 8.000 

8 6.7.2021. 95/0 
Организација спортских такмичења у оквиру 

манифестације "Дани Дринске регате Љубовија 2021" 
01 400 

9 14.9.2021. 13/0 Израда монографије о целокупној историји Азбуковице 01 100 

10 14.9.2021. 25/1 "Услуге социјалне заштите - лични пратилац детета" 01 100 

11 14.9.2021. 96/1 
Део учешћа општине у реализацији пројекта "Галерија 

Азбуковице" 
01 50 

12 20.9.2021. 76/1 

Набавка кориговане цеви фи 800/6000 у циљу спајања 

потока Костадиновац са постојећом канализационом 

мрежом у склопу регулисања корита реке Љубовиђе 

01 110 

13 14.10.2021. 101/0 Поправка крова на објекту основне школе у Грачаници 01 550 

14 14.10.2021. 42/0 
Набавка застава у циљу обележавања "Дана српског 

јединства, слободе и националне заставе" 
01 60 

15 14.10.2021. 47/6 
Учешће општине у организацији манифестације 

"Михољски сусрети села" 
01 100 

16 2.11.2021. 76/1 

Набавка ПВЦ цеви фи 250/2000 за потребе извођења 

радова на канализационој мрежи у склопу регулисања 

корита реке Љубовиђе 

01 76 

17 17.11.2021. 53/0 

Додатна средства за реализацију пројекта - 

Успостављање система техничке заштите за објекте 

(видео надзор) на територији општине Љубовија 

01 762 

18 17.11.2021. 47/0 Набавка паркинг баријера 01 90 

19 17.11.2021. 99/0 Спровођење посебног програма из области културе 01 150 

20 26.11.2021. 99/0 Набавка пакета за удружење пензионера 01 60 

21 8.12.2021. 47/0 
Учешће општине у набавци минибуса за потребе превоза 

сеоског становништва 
01 500 

22 28.12.2021. 15/1 
Набавка ланаца за снег у циљу опремања Ватрогасно 

спасилачке јединице Љубовија 
01 43 

23 28.12.2021. 15/2 
Ангажовање грађевинских машина на рашчишћавању 

завејаних општинских локалних путева 
01 1.110 

24 28.12.2021. 95/0 
Спровођење посебног програма из области спорта - 

Божићни турнир у малом фудбалу 
01 400 

УКУПНО: 
 

21.074 
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3. Извештај о гаранцијама у току фискалне године 

Чланом 34. Закона о јавном дугу дефинисано је да локалне власти не могу давати 

гаранције. Према изјави одговорног лица наведено је да општина Љубовија у току 2021. 

године није издавала гаранције. 

4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном 

тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

А) Извештај о примљеним донацијама 

Одлуком о буџету Општине Љубовија за 2021. годину, планирани су приходи од 

донација од међународних организација (конто 732151 и 732251, извор финансирања 06) 

на следећи начин: (1) 348 хиљада динара по основу Анекса уговора број 400-175/2020-

01 од 2. децембра 2020. године закљученог између Општине Љубовија и представништва 

међународне организације Helvetas Swiss Intercooperation SRB. Предмет Уговора је 

финансирање пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања 

грађана у одлучивању о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“, у 

оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. За наведени пројекат опредељена су 

средства донатора у износу од 348 хиљада динара, док учешће општине износило 1.000 

хиљада динара. За наведене намене утрошено је 348 хиљада динара средстава из 

донација, (2) 328 хиљада динара по основу Уговора о донацији за укључивање жена у 

доношење одлука на локалу број 400-389/2020-01 од 17. децембра 2021. године 

закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне 

услуге (UNOPS). За наведени пројекат од стране донатора, на отворени наменски 

подрачун дозначена су средства у износу од 318 хиљада динара и (3) 51.882 хиљада 

динара по основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „Бољи живот за све 

грађане Љубовије“ број 400-41/2021-01 од 2. јула 2021. године, закљученог између 

Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS). У 

складу са Уговором до 30. септембра 2021. године донатор је дозначио прву траншу 

средстава у износу од 15.389 хиљада динара. 

Б)Кредити домаћих пословних банака  

На основу Уговора о инвестиционом кредиту – кредитна партија број 00-410-0208233.9 

закљученог између Комерцијалне банке и Општине Љубовија број Уговора 404-14/2020-

01 од 2. јуна 2020. године, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за 

финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 79.500 хиљада динара. 

Кредит је одобрен са роком враћања од четири године од датума пуштања прве транше 

кредита у течај, без грејс периода.  У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 

2021. године за отплату кредита утрошено је 32.540 хиљаде динара, од чега се на отплату 

главнице дуга односило 31.753 хиљаде динара, а на камату 787 хиљада динара. До 31. 

децембра 2021. године захваљујући превременој отплати дугорочног кредита у 2020. 

години  и 2021. години, отплаћен је укупан износ кредита. Током 2021. године није било 

нових кредитних задужења. 

5. Извештај о реализацији укупних средстава по корисницима, програмима, 

пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу 

буџета Републике Србије. 

Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину је саставни део Нацрта Одлуке 

о завршном рачуну буџета Општине Љубовија за 2021. годину и приказан је у следећој 

табели: 
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 Извршење расхода по програмској структури буџета        у 000 динара 

Назив програма 

Шифра 

прог. акт. / 

пројекта 

Назив програмске активнoсти / пројекта 

Усвојен 

буџет за 

2021. 

Текући 

буџет за 

2021. 

Извршењ

е у 2021. 

Проценат 

извршења 

у односу на 

текући 

буџет 

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

0001 Функционисање Скупштине 9.887 9.887 9.802 99,14 

0002 Функционисање извршних органа 2.169 2.169 2.136 98,49 

0002 Функционисање извршних органа 8.732 8.732 7.959 91,14 

2101-4001 Обележавање дана општине 1.100 1.100 1.083 98,45 

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

0004 Општинско правобранилаштво 2.677 2.677 2.645 98,78 

Пољопривред

а и рурални 

развој 

0002 Мере подршке руралном развоју 12.654 12.654 12.452 98,41 

Заштита 

животне 

средине 

0001 Управљање заштитом животне средине 6.000 6.000 3.756 62,60 

0004 Управљање отпадним водама 336 336 186 55,37 

Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви 

извори 

енергије 

0001 Енергетски менаџмент 2.950 2.950 0,00 0,00 

0501-7001 
Унапређење енергетске ефикасности на ОШ 

„Петар Враголић“ 
16.001 16.001 0,00 0,00 

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

0001 
Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
103.744 103.744 95.050 91,62 

0003 Сервисирање јавног дуга 32.534 32.534 32.533 100,00 

0009 Текућа буџетска резерва 172 172 0,00 0,00 

00100 Стална буџетска резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 

0602-4001 
Укључивање жена у доношењу одлука на 

локалу 
360 360 303 84,11 

0602-7001 Михољски сусрети села 557 557 548 98,43 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструкту

ра 

0002 
Управљање и одржавање саобраћајне 

инфрастуктуре 
62.261 62.261 56.168 90,21 

0004 Јавни градски и приградски превоз путника 4.000 4.000 4.000 100,00 

0005 Унапређење безбедности саобраћаја 13.262 13.262 11.642 87,88 

0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици 10.500 10.500 10.304 98,14 

0701-5028 
Изградња тротоара у улици Војводе 

Мишића и претварање једмосмерног у 

двосмерни саобраћај 

4.450 4.450 4.100 92,13 

0701-5029 
Радови на реконструкцији локалних путева 

на територији општине Љубовија 
11.247 11.247 10.850 96,47 

0701-5030 
Радови на реконструкцији некатегорисаних 

путева на територији општине Љубовија 
5.950 5.950 5.336 89,68 

Социјална и 

дечија 

заштита 

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 6.400 6.400 4.053 63,33 

0003 Дневне услуге у заједници 900 900 857 95,27 

0005 
Подршка реализацији програма Црвеног 

крста 
740 740 732 98,95 

0006 Подршка деци и породици са децом 11.145 11.145 11.060 99,24 

0901-4001 Помоћ у кући 2.036 2.036 2.000 98,23 

0901-5001 
Пројекат социјалног становања и инклузије 
рањивих група „Бољи живот за све грађане 

Љубовије“ 

54.882 54.882 8.571 15,62 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

0001 Просторно и урбанистичко планирање 5.205 5.205 1.392 26,75 

0003 Управљање грађевинским земљиштем 17.469 17.469 12.894 73,81 

0005 
Остваривање јавног интереса у одржавању 

зграда 
50 50 0,00 0,00 

1101-4001 

Добра управа-Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање о 
трошењу средстава прикупљених кроз 

порезе на имовину 

1.198 1.198 1.181 98,56 

1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 5.400 5.400 5.236 96,97 

1101-5003 
Уређење парка испред зграде општине 

Љубовија 
1.166 1.166 1.111 95,29 

Комуналне 

делатности 

0001 Управљање јавним осветљењем 11.939 11.939 11.717 98,14 

0002 Одржавање јавних зелених површина 2.050 2.050 2.023 98,67 

0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене 
13.027 13.027 12.707 97,54 

004 Зоо хигијена 200 200 124 61,97 

0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 11.178 11.178 10.101 90,36 

1102-7001 

Подизање иновационих капацитета 
општине Љубовија кроз увођење смарт лед 

система расвете, управљање отпадом и 

паркинг местима 

17.148 17.148 17.038 99,36 
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Назив програма 

Шифра 

прог. акт. / 

пројекта 

Назив програмске активнoсти / пројекта 

Усвојен 

буџет за 

2021. 

Текући 

буџет за 

2021. 

Извршењ

е у 2021. 

Проценат 

извршења 

у односу на 

текући 

буџет 

1102-7002 

Реконструкција система јавног осветљења – 

осветљење саобраћајница и јавних 

површина 

6.063 6.063 6.063 100,00 

Развој 

културе и 

информисања 

0003 
Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 

4.410 4.410 4.384 99,42 

0004 
Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 
2.000 2.000 1.800 90,00 

 1201-7001 Галерија Азбуковице 3.120 3.120 0,00 0,00 

Развој спорта 

и омладине 

0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама,                               
удружењима и савезима 

14.800 14.800 14.794 99,96 

1301-5001 

Изградња отвореног базена у оквиру 

спортско рекреативног комплекса у 
Љубовији 

16.100 16.100 15.018 93,28 

Локални 

економски 

развој 

0002 Мере активне политике запошљавања 3.175 3.175 3.174 99,97 

Здравствена 

заштита 

0001 
Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
200 200 158 78,82 

0002 Мртвозорство 300 300 239 79,66 

Основно 

образовање и 

васпитање 

2002-7001 

Пројекат санације и адаптације сале за 
физичко, спољних терена и напуштеног 

објекта старе школе „Петар Враголић“ у 

Љубовији 

4.928 4.928 4.914 99,73 

0001 Функционисање основних школа 33.458 33.458 32.802 98,04 

Средње 

васпитање и 

образовање 

0001 Функционисање средњих школа 9.795 9.795 9.571 97,71 

Здравствена 

заштита 
0001 

Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 

13.144 13.144 12.980 98,75 

Социјална и 

дечија 

заштита 

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.971 2.971 2.962 99,67 

Развој 

културе и 

информисања 

0001 Функционисање локалних установа културе 12.754 12.754 12.507 98,06 

Развој 

туризма 

0001 Управљање развојем туризма 5.845 5.845 5.665 96,91 

0002 Промоција туристичке понуде 505 505 496 98,20 

1502-4001 Дани Дринске регате 9.243 9.243 9.243 100,00 

1502-7001 
Унапређење туристичке инфрастуктуре у 

општини Љубовија 
31.550 31.550 31.501 99,84 

Предшколско 

образовање и 

васпитање 

0001 
Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања 
49.748 49.748 49.200 98,90 

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

0002 Функционисање месних заједница 100 100 20 20,40 

Укупно 697.884 697.884 591.141 84,70 

 

Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2021. годину. У 2021. 

години Општина Љубовија предвидела је родно одговорно буџетирање  у седам 

програма, а исказано кроз 12.индикатора са родном компонентом, што је приказано у 

следећој табели: 
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Љубовија за 2021. годину 

Рб 

Назив 

буџетског 

корисника 

Назив програма/програмске 

активности 
Индикатор са родном компонентом 

1 
Општинска 

управа 

Програм 3 - Локални економски 

развој 

1. Број становника града/општине који су запослени 

на новим радним местима, налазили се на 

евиденцији НСЗ (разврстани по полу и старости) 

2. Број новозапослених жена кроз реализацију мера 

активне политике запошљавања у односу на укупан 

број запослених 

2 
Општинска 

управа 

Програм 5 - Пољопривреда и мере 

подршке руралном развоју 

Број жена носилаца пољопривредних газдинстава 

која су корисници  мера руралног развоја у односу 

на број мушкараца 

3 
Општинска 

управа 

Програм 11 - Социјална и дечија 

заштита 

Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном 

броју корисника социјалне помоћи 

4 
Општинска 

управа 

Програм 11 - Социјална и дечија 

заштита- пројекат "Помоћ у кући" 
Број корисника услуге по полу 

5 
Општинска 

управа 

Програм 14 - Развој спорта и 

омладине 

Број жена чланица спортских организација и 

удружења у односу на укупан број чланова 

6 
Општинска 

управа 

Програм 15 - Опште услуге 

локалне самоуправе/Пројекат 

укључивање жена у доношење 

одлука на локалу 

Број учесника присутних на састанцима у месним 

заједницама (разложено по полу) 

7 
Општинска 

управа 

Програм 9 - Основно образовање и 

васпитање - ПА Функционисање 

основних школа 

1. Обухват деце основним образовањем (по полу) 

2. Просечан број ученика (по полу) 

3.Број ученица које похађају ваннаставне 

активности у односу на укупан број ученика 

8 
Општинска 

управа 

Програм 10 -Средње образовање и 

васпитање -ПА Функционисање 

средњих школа 

1. Обухват деце средњим образовањем (по полу) 

2.Број ученица које похађају ваннаставне 

активности у односу на укупан број ученика 

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Љубовија за 2021. годину у оквиру 

годишњег извештаја о учинку програма садржи информације о учинку на унапређењу 

родне равноправности, што је у складу са чланом 79 Закона о буџетском систему 

2.3 Потенцијалне обавезе 

Потенцијалне обавезе представљају непредвиђене околности или неизвесности у оквиру 

којих постоји одређена неизвесност да се оствари будући приход или расход. Могуће 

обавезе и потенцијални расходи најчешће настају због утужења по основу дуга, захтева 

за накнаду штете, поништаја уговора, неоснованог обогаћења, исељења и слично, они се 

могу обрачунати или обелоданити, у зависности од вероватноће да ће будући редослед 

догађаја настанка расхода учинити извеснијим. 

Општина Љубовија има 14 судских спорова у току, од којих је у 13 поступака тужени 

Општина Љубовија од стране физичких лица укупне вредности 4.218 хиљада динара, а 

у једном поступку је тужилац и вредност спора износи 2.424 хиљада динара.  

По својој структури сви се спорови се односе на: накнаду штете, утврђивање права 

својине, сметање државине. Експропријацију и извршење. 
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