
 

 На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/09... 95/18) и члана 40. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 

2/19),        

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019. године, усваја 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН  2019. ГОДИНЕ 

 

 Укупно планирани и остварени приходи, примања, расходи и издаци буџета за 

период јануар-јун  2019. године утврђени су у следећим износима: 

 

ОПИС  

 

Шифра 

економске 

класификације 

 План за  

    2018. 

Извршење  

1.01.-30.06. 

% 

извршења 

1 2 3 4 5 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 

 

(7+8) 

 

1.093.000.000 

 

260.047.000 

 

23,79 

1. Порески приходи  71 388.500.000 124.914.000 32,15 

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке (осим самодоприн.) 

711 169.000.000 79.296.000 46,92 

1.2. Порез на фонд зарада  712    

1.3. Самодопринос  711180    

1.4. Порез на имовину  713 105.500.000 33.724.000 54,39 

1.5. Порез за добра и услуге (осим накнаде 

које се користе преко буџетског фонда), у 

чему  

 

714 

 

62.000.000 

 

7.449.000 

 

12,01 

  -поједине врсте прихода са одређеним 

   нам. (нам.прих.) 

714547 и 

        714562 

   

1.6.Остали порески приходи  716 52.000.000 4.445.000 8,55 

 

2. Други приходи    

 

74 

 

104.445.000 

 

12.228.000 

 

11,71 

3. Донације  732    

4. Трансфери  733 528.555.000 99.850.000 18,89 

5. Мемор.ставке за реф.рас. 77 1.000.000 178.000 17,80 

6. Приходи из буџета републике  79    

7. Примања од продаје нефин.имовине 8 70.500.000 22.877.000 32,45 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

 

4+5 

 

1.067.000 

 

 

 

 

1. Текући расходи 4 575.114.000 184.605.000 32,10 

1.1. Расходи за запослене  41 147.309.000 61.332.000 41,63 

1.2. Коришћење роба и услуга  42 239.125.000 66.807.000 27,94 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1.3.Отплата камата  44 5.000.000 2.499.000 49,98 

1.4. Субвенције  45 13.000.000 2.350.000 18,08 

2. донације, дотације и трансфери 46 118.572.000 39.658.000 33,45 

1.5. Социјална заштита из буџета  47 5.500.000 1.054.000 19,16 

 1.6. Остали расходи  48 46.608.000 10.905.000 23,40 

 1.7.    Средства резерви  49 6.000.000   

3. Издаци за набавку нефинанс.имовин. 5 492.186.000 63.062.000 12,81 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 

    

1.Примања по осн.отпл.кред.и прод.финан. 

   имовине 

92 2.000.000   

2. Задуживање 91    

2.1.Задуживање код дом.кредит.  911    

2.2.Задуживање код страних кредит. 912    

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

    

1. Отплата главнице домаћим кредиторима  61 21.700.000 10.813.000 49,83 

1.1.Отплата главнице домаћим јавним  

      фин.институцијама 

611 21.700.000 10.813.000 49,83 

2. Набавка фин.имовине            621                 0                        0  



 

1.Објашњења великих одступања 

 Већих одступања није било. 

 2.1. Стална буџетска резерва 

 Стална буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000 динара и овом 

извештајном периоду није коришћена. 

 2.2.Текућа буџетска резерва 

 Одлуком о буџету општине Брус за 2019. годину (''Службени лист општине Брус'', 

бр. 8/2018) текућа буџетска резерва планирана је у износу од 8.000.000 динара. У овом 

извештајном периоду  искоришћена је у износу од 6.765.000 динара и распоређена је на 

следећи начин: 

 Решењем број: 400-43/2019-II  од 29.01.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 100.000 диара распоређена су у оквиру раздела  5.Општинска управа-

Штаб за ванредне ситуације, Програм 15, ПА 0014-управљање ванредним ситуацијама на 

економску класификацију 481 – дотације невладиним организацијама. 

 Решењем број: 400-56/2019-II  од 31.01.2019. године,средства текуће буџетске 

резерве у износу од 110.000 динара, распоређена су у оквиру раздела  5.Општинска 

управа, Програм 15, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, на економску 

класификацију 416-награде запосленима и остали посебни расходи. 

 Решењем број: 400-59/2019-II  од 01.02.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 70.000 динара распоређена су у оквиру раздела 5. глава 5.02 Народна 

библиотека, Програм 13, ПА 0001 –функционисање локалних установа културе на 

економску класификацију 414-социјална давања запосленима.   

Решењем број: 400-113/2019-II  од 22.02.2019. године, средства текуће буџетске резерве у 

износу од 30.000 динара распоређена су у оквиру раздела 5. Глава 5.06. МЗ Жуње, , 

Програм 15, ПА  0002 -  функционисање месних заједница, на економску класификацију   

422-трошкови путовања. 

 Решењем број: 400-120/2019-II  од 27.02.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 500.000 динара распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, 

Програм 15, ПА 0001 – функционисање локалне самоуправе, на економску класификацију 

483 – новчане казне и пенали по решењу судова.  

 Решењем број: 400-150/2019-II  од 14.03.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 1.075.000 динара распоређују се у оквиру раздела 5.Општинска 

управа,  Програм 15, ПА 0001 функционисање локалне самоуправе,на економску 

класификацију 511 – зграде и грађевински објекти.  

 Решењем број: 400-203/2019-II  од 18.04.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 4.000.000 динара распоређена су у оквиру раздела 5. Глава 5.06. МЗ 

Брус 2, Програм 15, ПА 0002- функционисање месних заједница, на економску 

класификацију 511 – зграде и грађевински објекти.  



 Решењем број: 400-235/2019-II  од 06.05.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 400.000 динара распоређена  су у оквиру раздела 5.глава 5.01. 

Установа за физичку културу, Програм 14, ПА 0004 – функционисање локалних спортских 

установа, на економску класификацију 421-стални трошкови.  

 Решењем број: 400-252/2019-II  од 13.05.2019. године, средства текуће буџетске 

резерве у износу од 480.000 динара распоређена  су у оквиру раздела 5.глава 5.06. МЗ 

Брзеће, Програм 15, ПА 0002 – функционисање месних заједница, на економску 

класификацију 511-зграде и грађевински радови. 

 Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2019.годину („службени 

лист“, број 5/2019) текућа буџетска резерва планирана је у износу од  5.000.000,00 и иста 

није коришћена.  

 3. Извештај о примљеним донацијама, наменским трансферима, примањима 

од приватизације и задужење на домаћем и страном тржишту новца, капитала и 

извршеним отплатама дуга 

 На име текући наменски трансфери од Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања на рачун буџета уплаћен је износ од 956.856,84 динара, а на основу 

Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број: 400-162/2019-II  од 

26.03.2019. године закљученог између Министарства и општине Брус. Добијеним 

средствима од Министарства финансира се услуга дневног боравка за децу и омладину и 

одрсле особе са сметњама у развоју, а на основу спроведене јавне набавке. 

 На име текући наменски трансфери од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  уплаћен је износ од 4.372.282 динара за припремни предшколски 

програм, а на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 

2019.годину за припремни предшколски програм број: 400-112/2019-II од 

22.02.2019.године закљученог између Министарства и општине Брус.  

 На име капитални наменски трансфери од Канцеларије за управљање јавним 

улагањима на рачун буџета уплаћен  је износ од 2.029.817 динара, а на основу Уговора о 

правима и обавезана Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Брус у 

реализацији Пројекта инвестиционог одржавања објекта Средње школе и Хале спортова у  

Брусу број: 35-8/2017-IV-09 од 10.07.2017.године. 

 На име текући наменски трансфери од Министарства културе и информисања 

пренет је износ од 250.000 динара за намену: У сусрет дигиталној библиотеци, а на основу 

Решења о преносу средстава број: 451-04-2831/2019-09 од 15.05.2019.године. 

 По основу Уговора о дугорочном наменском кредиту број: 105010845505598237 

склопљеног 14.10.2015.године, на име главнице уплаћен је износ од 10.813.000 динара, а 

на име камате износ од 2.499.000 динара. 

 

 

 4. Извештај о гаранцијама датим у току извештајног периода 

 Општина Брус у овом извештајном периоду није издавала гаранције. 

 5.Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају 

из буџета  



 Субвенције и дотације јавним финансијским прдузећима и организацијама и 

приватним предузећима 

 ЈКП ''РАСИНА''- Брус, пренет је износ од  2.350.000  динара, а на основу Посебног 

програма предузећа, а односи се на Програм 2 – комуналне делатности, ПА 0008 – 

управљање и снабдевање водом за пиће. 

 Дому здравља Брус, пренет је износ од  5.979.376 динара, а на основу усвојеног 

Плана Дома здравља од стране Скупштине. 

 Центру за социјални рад пренет је износ од  2.678.503 динара на основу Плана 

Центра за социјални рад. 

 

 6.Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама 

образложењима и сравњењу ставки и извода и извештаја обухваћених завршним 

рачуном 

 У овом извештајном периоду  остварено је 260.047.000 динара и то из изворних и 

уступљених прихода, трансфера, примања по основу продаје нефинансијске имовине. 

 Уступљени приходи остварени су у износу од 88.312.000 динара и то од 

уступљених пореза (порез на доходак грађана, порез на наслеђе и поклон и порез на 

пренос апсолутних права) у износу од 85.280.000 динара и уступљених накнада (накнада 

за коришћење дрвета, накнада за коришћење шума и шумског земљишта, приходи од 

новчаних казни за саобраћајне прекршаје) у износу од 3.032.000 динара. Учешће 

уступљених прихода у укупним приходима  и примањима износи 33,96%. 

 Изворни приходи остварени су у износу од 71.885.000 динара и то од пореза на 

имовину 27.739.000 динара, од боравишне таксе 3.905.000 динара, од комуналне таксе за 

држање моторних возила 3.544.000 динара, од комуналне таксе за истицање фирме на 

пословном простору 4.447.000 динара, накнаде за коришћење грађевинског земљишта 

305.000 динара, прихода од продаје добара и услуга 74.000 динара,  прихода од давања у 

закуп 242.000 динара, општинских административних такси 358.000 динара, комуналне 

таксе за коришћење простора на јавним површинама 274.000 динара, накнаде за уређење 

грађевинског земљишта 1.018.000 динара, прихода које својом делатношћу остваре органи 

општине 343.000 динара, од осталих прихода у корист нивоа општине 1.503.000 динара, 

примања од продаје непокретности 22.876.000 динара, такси за озакоњење објеката 

662.000 динара, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ 

4.386.000 динара, од текућих прихода од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку 20.000 динара,прихода од увећања целокупног пореског дуга 10.000 динара, 

меморандунских ставки 117.000 динара. 

 Учешће изворних прихода и примања у укупним приходима износи 27,64%. 

 Трансферних средстава остварено је 99.850.000 динара што у укупним приходима и 

примањима износи  38,84%. 

 

Број: ______________________                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

___________ 2019.године                                                Мирослав Панић,доктор медицине 


