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Правни основ 

 

''Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

Надлежни министри обавезни су да редовно прате извршење финансијских планова организација за обавезно 

социјално осигурање и најмање два пута годишње информишу Владу и министра, а обавезно у року од петнаест дана 

по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из ст. 1. и 2. овог члана Влада, односно надлежни извршни 

орган локалне власти усваја и доставља извештаје Народној скупштини, односно скупштини локалне власти. 

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.'' 

 

  (Члан 76. Закона о буџетском систему, ''Сл. гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020 и 118/2021) 
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У в о д 

 

 

 

 Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету јединица локалне самоуправе 

за период јануар – септембар 2022. године примењују се следећи прописи: 

 

• Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 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 и 118/2021); 

• Одлука о буџету општине Параћин за 2022. годину (Службени лист општине Параћин'', бр. 26/2021, 5/2022 

и 13/2022); 

• Закон о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006 ... и 111/2021 – др. закон); 

• Закон о јавном дугу (''Сл. гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011,  68/2015,  95/2018, 91/2019 и 149/2020); 

• Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (''Сл. гласник РС'', бр. 49/2010 и 

63/2016); 

• Уредба о буџетском рачуноводству (''Сл. гласник РС'', бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020); 

• Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетско рачуноводство (''Сл. гласник 

РС'', бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 

68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021); 

• Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна 

(''Сл. гласник РС'', бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018 и 44/2018 – др.закон, 104/2018, 

14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 и 10/2022); 

• Одлуке о финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета општине Параћин за 2022. 

годину; 

• други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средста. 
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           Буџет општине Параћин за 2022. годину је пројектован на износ од 1.690.000.000 динара. 

 У структури прихода и примања текући приходи су планирани са 1.580.000.000 динара, док су примања од продаје 

нефинансијске имовине  планирана са 110.000.000 динара. 

Одлуком о буџету општине Параћин за 2022. годину буџетским корисницима је распоређено и 25.543.000 динара 

донација од осталих нивоа власти (извор финансирања 07), 70.000.000 динара примања од задуживања (извор финансирања 

10), 30.107.423 динара нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13), 34.836.000 

динара неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15), као и средства из осталих извора у 

износу од 5.565.000 динара. 

            У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2022. године основна Одлука о буџету је два пута мењана, то јест усвојена 

су  два ребаланса буџета општине Параћин. 

           Потреба за доношењем прве измене Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. годину, први ребаланс, јавила се након 

конкурса општине Параћин код Министарства привреде Републике Србије са пројектом ''Реконструкције улице 

Кајмакчаланске и енергетског кабла од ТС Живке Дамјановић до Индустријске зоне Змич''. По истом, обавеза општине 

Параћин је да финансира 50% вредности тог пројекта. Општина није имала средства предивиђена буџетом и за исти је 

морала да се кредитно задужи. Исто тако, планирано је и додатно задуживање општине Параћин за још један капитални 

инфраструктурни пројекат – Реконструкција водоводне мреже у улици Владике Николаја Велимировића и улици Николе 

Пашића. 

           Дакле, планирање нових капиталних пројеката су основни разлози прве измене нашег буџета у текућој буџетској 

години. 

            Тим ребалансом, примања од задуживања повећана су за 43.000.000 динара, тако да сада износе 113.000.000 динара и 

извршене су одређене корекције у распореду неутрошених средстава донација из предходног периода и нераспоређеног 

вишка прихода из ранијих година. 

             Другим ребалансом на приходној страни буџета кориговали смо седам позиција прихода навише у укупном износу од 

120 милиона динара, уз истовремено умањење једне позиције за 5 милиона динара, тако да је уваћање приходне стране 

буџета 115 милиона динара (извор финансирања 01). 

 Што се тиче расходне стране буџета, буџетским корисницима је додатно распоређено 130.942.500 динара. Наравно, 

ребалансом смо извршили и умањења одређених буџетских позиција што је у крајњем случају и омогућило распоред 

додатних средстава буџетским корисницима изнад увећаних прихода од 115 милиона динара.  

            Такође, свим корисницима омогућили смо да изврше најнеопходније промене у својим финансијским плановима и 

искористе и најмање резерве, односно средства која евидентно неће бити утрошена до краја ове буџетске године, да иста 

средства преусмере пре свега на позиције сталних трошкова и других законских обавеза. Многи од буџетских корисника су 
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искористили ову могућност и одрадили нужне корекције, а да притом битније не мењају постављене циљеве и планове за 

текућу буџетску годину. 

            Овим ребалансом, као и претходним, обухваћене су и уграђене све промене које су се у међувремену дешавале, 

односно, унета су сва решења текуће буџетске резерве, решења о отварању нових апропријација, као и одлуке о променама 

апропријација. 

            Чланом 5. Закона о буџетском систему прописано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом 

нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршавање расхода и издатака по том основу. 

             С тим у вези, након другог ребаланса, донета су три Решења о отварању нових апропријација, тако да буџет општине 

Параћин на дан 30.09.2022. године износи 2.106.137.138 динара (по свим изворима финансирања). 

 

 

 

 

Приходи буџета општине Параћин 

за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године 

 

 

 

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2022. године, приходи и примања буџета општине Параћин остварени су у 

износу од 1.191.431.648 динара (у истом периоду 2021. године реализација прихода и примања износила је 1.051.686.033 

динара). 

 Након девет месеци буџетске 2022. године, буџет општине Параћин, на приходној страни, има реализацију плана од 

66,01% (у 2020. за исти период 61,86%). 

 Само остварење текућих прихода је нешто боље и износи 1.187.875.450 динара или 70,08% плана. Заостајање 

текућих прихода за планом истих (75% плана) је ниже од заостајања укупних прихода и примања и износи  4,92%. 

Што се тиче, самих примања који су пројектовани на износ од 110.000.000 динара имају реализацију плана 3,24%.  

            Поред текућих прихода и примања (извор финансирања 01) остварени су и приходи по основу донација од 

међународних организација (извор финансирања 06), као и приходи по основу донација од осталих нивоа власти и од 

физичких и правних лица (извори финансирања 07 и 08). Приходи по основу донација од међународних организација (извор 
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финансирања 06) остварени су у износу од 18.815.622 динара, приходи по основу донација од осталих нивоа власти (извор  

финансирања 07) остварени  су у износу од 87.084.278 динара, a приходи по основу донација од физичких и правних лица 

(извор финансирања 08) у износу од 1.189.240 динара. Приходи из осталих извора финансирања (извори финансирања 04, 09 

и 16) остварени су  у износу од 1.935.443 динарa. 

            Што се тиче примања од задуживања од пословних банака у земљи  у корист нивоа општина, од планираних 

113.000.000 динара, у овом периоду повучена су средства у износу од 7.971.417 динара. 

 

 

У наредној табели је приказано остварење прихода и примања по месецима (извор 01): 

 

Месец Приходи и примања 

Јануар 47.323.486 

Фебруар 212.779.835 

Март 125.330.574 

Април 141.623.993 

Мај 159.474.958 

Јун 84.517.341 

Јул 173.680.821 

Август 120.468.946 

Септембар 126.231.694 

У к у п н о 1.191.431.648 

 

 

С обзиром да структуру прихода и примања чине неколико десетина позиција, ради бољег сагледавања могућих 

трендова на приходној страни, дајемо преглед остварења свих позиција прихода и примања буџета општине Параћин за 

посматрани период. 
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Остварење прихода за период 01.01-30.09.2022. године по врстама прихода:  

 

КОНТО ВРСТА ПРИХОДА ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ % 

1 2 3 4 5 

  
ЈАВНИ ПРИХОДИ 

      

711111 Порез на зараде 645.000.000 452.710.659 70,19 

711121 
 
Порез на прих. од сам. делатности 200.000 117.566 58,78 

711122 
Порез на прих. од самосталних 
делатности  према паушал.  утврђеном приходу 30.000.000 19.803.031 66,01 

711123 

Порез на прих.од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 120.000.000 74.594.789 62,16 

711145 
Порез на приходе од давања 
у закуп покретних ствари    1.700.000 1.814.214 106,72 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, 
по решењу пореске управе                          5 - 

711147 Порез на земљиште 100.000 51.982 51,98 

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде  16.296 - 

711191 Порез на друге приходе 82.500.000 53.501.441 64,85 

711193 Порез на проф. спортиста и спор. стручњаке  1.119.537 - 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 1.000 303 30,30 

713121 
Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 135.000.000 96.361.752 71,38 

713122 
Порез на имовину обвезника који воде пословне 
књиге 105.000.000 76.176.181 72,55 

713311 Порез на наслеђе и поклоне 12.000.000 5.708.524 47,57 
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1 2 3 4 5 

713421 Порез на пренос апсол. права 20.000.000 27.390.910 136,95 

713423 Порез на пренос апсол. права на пол. возила 2.000.000 2.480.878 124,04 

713427 
Порез на пренос апсолутних права на 
употребљена возила 5.000.000 6.629.505 132,59 

713611 Порез на акције на име и уделе 99.000 - - 

714513 Комун. такса за држ. мотор. возила 40.000.000 26.728.390 66,82 

714543 Промена намене пољоп. земљишта 100.000 33.997 34,00 

714549 Накнада од емис. CO2, NO2 , прашк. материјали 3.000.000 1.283.235 42,77 

714552 Боравишна такса 3.000.000 2.179.050 72,64 

714553 Боравишна такса по решењу органа ЈЛС  2.350 - 

714562 Посебна накн. за заштиту  животне средине 20.000.000 10.185.046 50,93 

714565 
Накнада за коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе 1.000.000 558.841 55,88 

714566 

Накнада за коришћење јавне површине за 
оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица  620 - 

714567 
Накнада за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом  63.106 - 

714593 Нак. за постављање водовода, канал. и др. 400.000 879.129 219,78 

716111 
Комун. такса за истицање фирме на посл. 
простору 50.000.000 36.541.915 73,08 

733151 
Ненаменски трансфери од републике  у корист 
нивоа општина        283.500.000 188.549.072 66,51 

741511 Накнада за кориш. минерал. сировина 20.000.000 13.708.415 68,54 

741522 Сред. од закупа пољопр. земљишта  444.581 - 

741531 Ком. такса за кориш. прост. на јав. површинама 500.000 232.520 46,50 

741533 

Комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове, постављање шатора или 
друге облике привременог коришћења  -5.550 - 
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1 2 3 4 5 

741534 Накнада за кориш. грађев. земљишта 2.000.000 8.619.614 430,98 

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 25.000.000 16.891.892 67,57 

741596 Накнада за коришћење дрвета 2.000.000 1.320.932 66,05 

742152 Приходи од давања у закуп објеката  55.190 - 

742153 Приходи oд закуп. за грађ. земљиште  500.000 283.776 56,76 

742155 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокрет. у општ. својини које користе 
општине и индиректни корисници њиховог буџета 15.000.000 13.429.982 89,53 

742156 
Приходи по основу пружања услуга боравка деце 
у ПУ у корист нивоа општина 25.000.000 16.688.814 66,76 

742251 Општинске администр. таксе 200.000 40.320 20,16 

742253 Накнада за уређ. грађ. земљишта 300.000 397.937 132,65 

742255 
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа 
општина 5.000.000 3.696.000 73,92 

742351 Приходи општинских органа 6.000.000 8.445.910 140,77 

743324 Приходи од новч. казни за  саобр. прекршаје 15.000.000 10.332.779 68,89 

743351 Приходи од новч. казни у  прек. поступку 400.000 - - 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 15.000.000 7.805.414 52,04 

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

3.000.000 
- - 

772114 
Меморанд. ставке за рефун. расх. из предходних 
година 500.000 - - 

 I  УКУПНИ  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 1.695.000.000 1.187.870.850 70,08 

811151 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општина 

90.000.000 - - 

841151 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
општина 

20.000.000 3.560.798 17,80 
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1 2 3 4 5 

 

 

II   ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ 

 

110.000.000 3.560.798 3,24 

 

 
СВЕГА  ( I + II ) 

 

1.805.000.000 1.191.431.648 66,01 

 

  

 Навешћемо неколико позиција прихода које имају веће учешће у укупном плану прихода буџета 2022. године, са 

остварењем преко идеалних 75% плана прихода за период од 9 месеци или имају незнатан заостатак за планом, а то су: порез 

на пренос апсолутних права са остварењем од 136,95% или 27.390.910 динара, комунунална такса за истицање фирме на 

пословном простору са остварењем од 73,08% или 36.541.915 динара, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге са 

остварењем од 72,55% или 76.176.181 динара, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге са остварењем 71,38% 

или 96.361.752 динара, и други. 

 Од значајнијих прихода (по висини планираних износа) са слабијим остварењем издвојићемо: порез на приходе од 

самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем са остварењем од 62,16%, 

порез на друге приходе са остварењем од 64,85%, порез на приходе од самосталних делатности  према паушал.  утврђеном 

приходу са остварењем од 66,01%, комунална такса за држање моторних возила са остварењем од 66,82%, и други. 

 
 

 

Расходи буџета општине Параћин 

за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године 

 

   

Извршење расхода и издатака у првих девет месеци текуће године је остварено у апсолутном износу од 1.105.328.723 

динара (у истом периоду 2021. године реализација расхода износла је 921.107.468 динара). 

 Дакле, у првих девет месеци буџетске 2022. године, буџет општине Параћин, на расходној страни, има реализацију 

плана од 61,24% (у 2021. за исти период 54,18%). У овом случају посматрамо само извор финансирања 01. 

            Из извора финансирања 04, у посматраном периоду реализовано је 75.766 динара или 12,41%. 

            Из извора финансирања 06, у посматраном периоду реализовано је 331.384 динара или 1,62%. 
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            Из извора финансирања 07 извршенo је 31.518.081 динара или 31,37% плана, а из извора финансирања 08 реализовано 

је 564.305 динара или 78,18%. 

            Из извора финасирања 09, реализовано је 606.000 динара или 24,63%. 

            Из извора финансирања 10, у посматраном периоду реализовано је 7.971.417 динара или 7,05%. 

 Што се тиче извршења издатака из извора финансирања 13, исто је реализовано са 37.085.800 динара или са 98,64% 

плана, а из извора финансирања 15 реализовано је 10.723.477 динара или 93,75%.  

            Из извора финансирања 16, реализовано је 801.420 динара или 31,06%. 

            Из извора финансирања 17, у посматраном периоду реализовано је 6.627.535 динара или 56,44%. 

 Подсећамо да је у току 2022. године, буџетским корисницима стављено на располагању 1.805.000.000 динара (извор 

финансирања 01), 610.700 динара (извор финансирања 04), 20.501.661 динара (извор финансирања 06), 100.485.610 динара 

(извор финансирања 07), 721.833 динара (извор финансирања 08), 2.460.000 динара (извор финансирања 09), 113.000.000 

динара (извор финансирања 10), 37.596.885 динара (извор финансирања 13), 11.437.949 динара (извор финансирања 15), 

2.580.000 динара (извор финансирања 16), 11.742.500 динара (извор финансирања 17), а што све укупно износи 2.106.137.138 

динара. 

 

              У наредној табели је приказано извршење расхода и издатака по месецима (извор 01): 

 

Месец Расходи 

Јануар 20.320.770 

Фебруар 109.463.054 

Март 109.849.479 

Април 134.530.103 

Мај 199.516.857 

Јун 158.556.718 

Јул 125.625.381 

Август 119.003.839 

Септембар 128.462.522 

У к у п н о 1.105.328.723 
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Ради реалнијег сагледавања извршења расхода потрудили смо се да одвојено прикажемо реализацију расхода из горе 

наведених извора финансирања. 

Најпре ћемо дати табелу извршења расхода и издатака по сваком буџетском кориснику у текућој буџетској години за 

извор финансирања 01: 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

   Скупштина општине 41.260.000 20.133.697 48,80 

  Председник општине  6.330.000 3.159.548 49,91 

  Општинско веће 25.335.000 11.546.104 45,57 

  Општинско правобранилаштво 8.720.000 3.591.452 41,19 

   Управа за урбанизам, финансије,       

скупштинске и опште послове 234.784.838 126.736.152 53,98 

       функција 130 186.584.838 106.714.281 57,19 

       функција 060 6.000.000 - - 

       функција 170 41.000.000 19.855.191 48,43 

      функција 220 1.200.000 166.680 13,89 

    Управа за инвестиције и одрживи 

развој    513.805.000 330.131.385 64,25 

        функција 360 15.000.000 1.890.695 12,60 

        функција 451 241.007.000 174.602.051 72,45 

        функција 510 43.250.000 33.594.667 77,68 

        функција 560 30.000.000 19.060.065 63,53 

        функција 620 75.748.000 23.204.057 30,63 

        функција 640 68.800.000 47.301.604 68,75 

        функција 660 40.000.000 30.478.246 76,20 

   Управа за локални економски 

развој, јавне службе и друштвене 

делатности 614.135.500 384.062.638 62,54 

       функција 130 36.006.000 22.439.231 62,32 
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Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

       функција 040 28.100.000 21.749.580 77,40 

       функција 090 185.510.000 102.427.376 55,21 

       функција 421 19.155.000 15.383.632 80,31 

       функција 490 27.900.000 20.615.195 73,89 

       функција 721 32.070.000 21.558.364 67,22 

       функција 810 54.784.500 45.296.442 82,68 

       функција 820 2.635.000 2.628.098 99,74 

       функција 830 15.000.000 12.000.000 80,00 

       функција 840 31.300.000 23.575.000 75,32 

       функција 912 135.911.000 74.394.588 54,74 

       функција 920 45.764.000 21.995.132 48,06 

Месне заједнице 48.085.000 37.354.071 77,68 

       функција 160 48.085.000 37.354.071 77,68 

Култура 84.876.812 47.763.829 56,27 

   Завичајни музеј 19.034.000 10.840.605 56,95 

   Библиотека 18.980.000 10.765.576 56,72 

   Културни центар 27.295.312 13.418.940 49,16 

   Дом омладине 10.920.000 8.432.607 77,22 

   Позориште 8.647.500 4.306.101 49,80 

Физичка култура 52.100.000 31.365.133 60,20 

   СРЦ ''7 Јули'' 44.560.000 27.606.870 61,95 

   СРЦ ''Борац'' 7.540.000 3.758.263 49,84 

ПУ Бамби 159.990.000 97.697.649 61,01 

Туристичка организација општине 

Параћин     15.577.850 11.787.065 75,67 
 

У к у п н о: 

 
1.805.000.000 1.105.328.723 61,24 
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Реализација расхода из сопствених прихода буџетских корисника (извор финансирања 04): 

 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' 

Параћин 490.000 25.566 5,22 

Културни центар ''Параћин'' Параћин 120.700 50.200 41,59 
 

У к у п н о 610.700 75.766 12,41 

 

 

Реализација расхода по основу  донација од међународних организација (извор финансирања 06): 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове 

                  функција 130 397.661         331.384 83,33 

Управа за инвестиције и одрживи 

развој 

                  функција 620 20.104.000 - - 
 

У к у п н о 20.501.661 331.384 1,62 
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   Реализација расхода по основу  донација од осталих нивоа власти (извор финансирања 07): 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Управа за локални економски развој, 

јавне службе и друштвене делатности 

функција 090 

функција 130 

функција 860 

функција 912 

      24.578.279 

19.113.190 

  1.478.089 

     487.000 

  3.500.000 

1.490.361 

         - 

 1.093.566 

    396.795 

         - 

6,06 

- 

73,99 

81,48 

- 

Завичајни музеј ''Параћин'' 2.737.500 - - 

Културни центар ''Параћин'' Параћин 28.600.000 - - 

ПУ ''Бамби'' 25.165.560 17.081.825 67,88 

Туристичка организација општине 

Параћин 2.251.376 2.033.000 90,30 

Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове 

                 функција 060 

                 функција 130 

                 функција 660 

          16.784.895 

  3.000.000 

  7.500.000 

  6.284.895 

 

 

10.544.895 

          - 

4.260.000 

6.284.895 

62,82 

- 

56,80 

100,00 

Управа за инвестиције и одрживи 

развој 

                 функција 620 368.000 368.000 100,00 
 

У к у п н о 100.485.610 31.518.081 31,37 
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Реализација расхода по основу донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08): 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Културни центар ''Параћин'' Параћин 354.000 300.000 84,75 

ПУ ''Бамби'' 367.833 264.305 71,85 
 

У к у п н о 721.833 564.305 78,18 

 

Реализација расхода по основу примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09): 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

СРЦ ''7 Јули'' Параћин 2.100.000 606.000 28,86 

Туристичка организација општине 

Параћин 360.000 - - 
 

У к у п н о 2.460.000 606.000 24,63 

 

Реализација издатака по основу примања од задуживања од пословних банака у земљи  у корист нивоа општина 

(извор финансирања 10): 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Управа за инвестиције и одрживи 

развој 

                 функција 451 

                 функција 620 

 

 

113.000.000 

81.767.000 

31.233.000 

          7.971.417 

6.343.080 

1.628.337 

7,05 

7,76 

5,21 
 

У к у п н о 113.000.000 7.971.417 7,05 
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Каква је била реализација   распореда вишка прихода из предходне године (извор финансирања 13) види се из доле 

приложене табеле: 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове 

                 функција 170 37.000.000 37.000.000 100,00 

Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' 

Параћин 370.625 - - 

Културни центар ''Параћин'' Параћин 30.842 30.800 99,86 

СРЦ ''7 Јули'' Параћин 87.995 - - 

Туристичка организација општине 

Параћин 107.423 55.000 51,20 
 

У к у п н о 37.596.885 37.085.800 98,64 

 

          Каква је била реализација неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15) види се 

из доле приложене табеле: 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове 

                 функција 130 7.486.000 7.485.574 99,99 

Управа за локални економски развој, 

јавне службе и друштвене делатности 

                  функција 090 2.338.172 2.087.903 89,30 

Завичајни музеј ''Параћин'' 463.777 - - 

ПУ ''Бамби'' 1.150.000 1.150.000 100,00 
 

У к у п н о 11.437.949 10.723.477 93,75 



 

17 

 

Реализација расхода по основу  родитељског динара за ваннаставне активности (извор финансирања 16): 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

ПУ ''Бамби'' 2.580.000 801.420 31,06 
 

У к у п н о 2.580.000 801.420 31,06 

 

 

Реализација расхода по основу неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17) 

 

Корисник 
План 

за 2022.г. 

Извршење 

I – IX 2022. г. % 

Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове 

                 функција 060 

                 функција 130 

 

 

5.042.500 

3.000.000 

2.042.500 

          2.025.079 

        - 

2.025.079  

40,16 

- 

99,15 

Управа за инвестиције и одрживи 

развој 

                 функција 451 700.000 - - 

Управа за локални економски развој, 

јавне службе и друштвене делатности 

                  функција 912 5.000.000 4.602.456 92,05 

ПУ ''Бамби'' 1.000.000 - - 
 

У к у п н о 11.742.500 6.627.535 56,44 
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Извештај о програмском делу буџета 

 
 Програмски модел корисници буџета примењују у целости од доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину 

(„Службени гласник РС“, бр. 142/15 и 94/15) и одлука о буџету локалне власти за 2015. годину, у складу са одредбама Закона о 

буџетском систему. 

   Праћења и извештавања о реализацији програмског буџета представља надоградњу система за планирање и израду 

програмског буџета која учесницима омогућава да информације о оствареним учинцима програма користе за унапређење 

ефективности и ефикасности јавне потрошње, као и квалитета јавних услуга. 

            У овом делу извештаја приказаћемо програмску структуру буџета а коју чине три програмске категорије, и то: 

програми, програмске активности и пројекти, са приказом планираних и извршених расхода и издатака. 

           У наредној табели приказана је програмска класификација буџета: 

 

Шифра 

Назив 

Средства из буџета  (01) 

% 

Средства из осталих извора 

% Про

гра

м 

 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1101  Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно 

планирање 
75.748.000 23.204.057 30,63 51.705.000 1.996.337 3,86 

 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 75.748.000 23.204.057 30,63 51.705.000 1.996.337 3,86 

1102  Програм 2.  Комунална делатност 159.050.000 116.708.936 73,38    

 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 68.800.000 47.301.604 68,75    

 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 40.000.000 30.478.246 76,20    

 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 43.250.000 33.594.667 77,68    

 1102-0004 Зоохигијена 7.000.000 5.334.419 76,21    

1502  Програм 4.  Развој туризма 15.577.850 11.787.065 75,67 2.718.799 2.088.000 76,80 

 1502-0002 Промоција туристичке понуде 15.577.850 11.787.065 75,67 2.718.799 2.088.000 76,80 

0101  Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 19.155.000 15.383.632 80,31    

 

0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
2.400.000 - -    

 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 14.745.000 13.675.061 92,74    

 0101-4001 Комасација у Доњем Видову 2.010.000 1.708.571 85,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0401  Програм 6.  Заштита животне средине 23.000.000 13.725.646 59,68    

 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 23.000.000 13.725.646 59,68    

0701  Програм 7.  Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
256.007.000 176.492.746 68,94 82.467.000 6.343.080 7,69 

 
0701-0002 

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
256.007.000 176.492.746 68,94 82.467.000 6.343.080 7,69 

2002  Програм 8.  Предшколско васпитање 159.990.000 97.697.649 61,06 30.263.393 19.297.550 63,77 

 

 

2002-0002 

Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања   
159.990.000 97.697.649 61,06 30.263.393 19.297.550 63,77 

2003  Програм 9.  Основно образовање 135.911.000 74.394.588 54,74 8.500.000 4.602.456 51,15 

 2003-0001 Реализација делатности основног образовања 126.952.000 69.463.044 54,72    

 

 

2003-5001 

Набавка, замена, реконструкција и санација 

котларница за грејање у 2021. години (ОШ ''Б. 

Крсмановић'' Сикирица и ОШ. ''С. Јаковљевић'' 

Параћин) 

 

5.359.000 4.931.544 92,02 5.000.000 4.602.456 92,05 

 

 

2003-5002 

Набавка, замена, реконструкција и санација 

котларница за грејање у 2022. години (ОШ ''Б. 

Крсмановић'' Доња Мутница и ОШ. ''С. Јаковљевић'' 

у Главици) 

3.600.000 - - 3.500.000 - - 

2004  Програм 10. Средње образовање  45.764.000 21.995.132 48,06    

 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања 45.764.000 21.995.132 48,06    

0902  Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 133.250.000 78.535.276 58,94    

 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 133.250.000 78.535.276 58,94    

1801  Програм 12.  Здравствена заштита 32.070.000 21.558.364 67,22    

 1801-0001 Функцион. установа примарне здравствене заштите 31.350.000 21.241.364 67,76    

 1801-0002 Мртвозорство 720.000 317.000 44,03    

1201  Програм 13.  Развој културе 102.511.812 62.391.927 60,86 33.167.444 406.566 1,23 

 1201-0001 Функционисање локалних установа културе  62.548.500 36.923.224 59,03 1.366.167 406.566 29,76 

 1201-0002 

Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
2.635.000 2.628.098 99,74    

 1201-0003 

Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
19.034.000 10.840.605 56,95 3.201.277 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
15.000.000 12.000.000 80,00    

 1201-5001 Музеј стакларства - фаза 1 3.294.312 - - 28.600.000 - - 

1301  Програм 14.  Развој спорта и омладине 106.884.500 76.661.575 71,72 2.187.995 606.000 27,70 

 

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
54.784.500 45.296.442 82,68    

 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 52.100.000 31.365.133 60,20 2.187.995 606.000 27,70 

0602  Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 461.155.838 279.952.781 60,71 84.127.507 60.965.196 72,47 

 0602-0001 Функционисање локалне самоупр. и град. општина 358.850.838 217.860.387 60,71 39.627.507 19.705.196 49,73 

 0602-0002 Функционисање месних заједница 48.085.000 37.354.071 77,68    

 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 41.000.000 19.855.191 48,43 37.000.000 37.000.000 100,00 

 0602-0004 Општинско правобранилаштво 8.720.000 3.591.452 41,19    

 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 1.200.000 166.680 13,89    

 

0602-5001 

Израда апликативног система за евиденцију и 

праћење уговорене документације на централној 

локацији ОУ Параћин 

3.300.000 1.125.000 34,09 7.500.000 4.260.000 56,80 

2101 
 

Програм 16.  Политички систем локалне 

самоуправе 
72.925.000 34.839.349 47,77    

 2101-0001 Функционисање Скупштине 41.260.000 20.133.697 48,80    

 2101-0002 Функционисање извршних органа 31.665.000 14.705.652 46,44    

0501 
 

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије 
6.000.000 - - 6.000.000 - - 

 
0501-4001 

Суфинансирање уградње соларних панела у 

домаћинствима 
3.000.000 - - 3.000.000 - - 

 
0501-4002 

Суфинансирање програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова 
3.000.000 - - 3.000.000 - - 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1.805.000.000 1.105.328.723 61,24 301.137.138 96.305.185 31,98 

 

 

 

 



 

21 

 

 

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е 

великих одступања између одобрених средстава  

и извршења за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године 
 

Наш задатак у овом делу је да дамо образложења одступања између одобрених средстава из буџета и извршења 

код буџетских корисника за посматрани период. 

            Питање ненаменског утрошка одобрених средстава и у овој буџетској години скоро да не треба и постављати. Наиме, 

није било никаквих одступања у погледу намене утрошка средстава од стране буџетских корисника, то јест у 

потпуности су корисници утрошили одобрена им средства за оне намене како су и биле планиране буџетом и финансијским 

плановима корисника. Такође није било било каквих прекорачења преко планираних позиција буџета.  

Исто тако, и овог пута, нема различитог рачуноводственог исказивања на једној страни у буџету општине, а на другој 

у рачуноводству буџетских корисника.  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. 

године 
 

 У овом Извештају ћемо посебно образложити коришћење средстaва текуће, а посебно средства сталне буџетске 

резерве. 

 
П Р Е Г Л Е Д 

распореда средстава текуће и сталне буџетске резерве у периоду  

од 01.01.2022. до 30.09.2022. године 

 
Одредбом члана 69. Закона о буџетском систему прописано је да се у оквиру буџета део планираних прихода и 

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. 
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У текућу буџетску резерву опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за буџетску годину.   

Председник општине, на предлог Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, 

доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. 

Одлуком о буџету општине Параћин за 2022. годину (и донетим ребалансима као и решењима о преносу средстава 

буџета које није могуће искористити у текућу буџетску резерву и распореду истих ) планирана су средства за текућу 

буџетску резерву у износу од 60.293.600,00 динара (3,34% укупних прихода и примања). 

Током првих девет месеци 2022. године Председник општине је донео укупно 37 решења о употреби текуће буџетске 

резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 24.349.662,00 динара. 

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему и члана 18. Одлуке о буџету општине 

Параћин за 2022. годину, Општинско веће општине Параћин донело је 6 решења о преносу средстава буџета које није могуће 

искористити у текућу буџетску резерву и распореду истих буџетским корисницима, у укупном износу од 28.474.600,00 

динара. 

У наредној табели дали смо преглед распореда текуће буџетске резеве уз прецизирање износа, намене и свих других 

елемената решења. 

 

Ред.бр. 
Број решења-

Закључка и датум 
Функција 

Раздео/ 
глава 

Корисник 
Екон. 
клас. 

Намена ИЗНОС 

1. 
400-76/2022 -I 
од 14.01.2022. 

130 
912 

7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

482000 
511000 

На име измирења трошкова 
такси (482000 25.000 динара) и 
отварања нове апропријације 
која није планирана буџетом 

(511000  1.000 динара) за 
пројекат ''Набавка, замена, 
реконструкција и санација 

котларница за грејање у 2021. 
години (ОШ ''Б. Крсмановић'' 

Сикирица и ОШ 
''С.Јаковљевић'' Параћин)''  

26.000,00 

2. 
400-98/2022 -I 
од 21.01.2022. 

820 7.3 
Позориште 

''Параћин'' Параћин 
483000 

Исплата трошкова парничног 
поступка по судској пресуди, а 

по основу тужбе запосленог 
ради накнаде трошкова за 
долазак и одлазак са посла 

77.500,00 
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Ред.бр. 
Број решења-

Закључка и датум 
Функција 

Раздео/ 
глава 

Корисник 
Екон. 
клас. 

Намена ИЗНОС 

3. 
400-130/2022 -I 
од 31.01.2022. 

820 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

424000 
На име додатних средстава за 

подстицај аматеризму и 
пројекти у култури 

800.000,00 

4. 
400-140/2022 -I 
од 04.02.2022. 

920 7.1 

Управа за локални 
економски развој, јавне 

службе и друштвене 
делатности 

463000 

За Економско-трговинску 
школу Параћин, помоћ 

запосленом у случају смрти и 
таксе за ревизију судских 

пресуда  

160.000,00 

5. 
400-197/2022 -I 
од 04.02.2022. 

820 7.3 
Завичајни музеј 

''Параћин'' Параћин 
415000 
483000 

Исплата накнаде за путне 
трошкове, по правоснажној 

судској пресуди, бившој 
запосленој радници ове 

установе (конто 415000  70.550 
динара), као и трошкове 
судског поступка (конто 
483000  99.450 динара) 

170.000,00 

6. 
400-252/2022 -I 
од 21.02.2022. 

820 7.3 
Завичајни музеј 

''Параћин'' Параћин 
482000 

Плаћање судских такси у 
предмету тужбе бивше 

раднице музеја за накнаду 
путних трошкова 

10.000,00 

7. 
400-554/2022 -I 
од 25.03.2022. 

820 7.3 
Библиотека ''Др 

Вићентије Ракић'' 
Параћин 

415000 
483000 

Исплата трошкова парничког 
поступка по судској пресуди, а 

по основу тужбе запослених 
ради накнаде трошкова за 

долазак и одлазак са посла, 
као и накнада трошкова 

доласка на рад запосленима 
по основу поравнања 

600.000,00 

8. 
400-897/2022 -I 
од 29.03.2022. 

160 7.2 Месне заједнице 425000 

Трошкови текућих поправки и 
одржавања објеката месних 
заједница (МЗ Сикирица, МЗ 

Лешје, МЗ Голубовац) 
 

1.460.000,00 
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Ред.бр. 
Број решења-

Закључка и датум 
Функција 

Раздео/ 
глава 

Корисник 
Екон. 
клас. 

Намена ИЗНОС 

9. 
400-934/2022 -I 
од 12.04.2022. 

840 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

 

481000 
Додатна средства за 

хуманитарне организације и 
удружења грађана 

600.000,00 

10. 
400-1005/2022 -I 

од 13.04.2022. 
620 6 

Управа за 
инвестиције и 

одрживи развој 
 

424000 
Финансирање расхода 

испитивања земљишта у 
Индустријској зони ''Змич'' 

300.000,00 

11. 
400-1039/2022 -I 

од 19.04.2022. 
451 6 

Управа за 
инвестиције и 

одрживи развој 
425000 

Додатна средства за 
одржавање неасфалтираних 

улица и путева као и 
некатегорисаних путева на 

територији општине Параћин 

3.000.000,00 

12. 
400-1064/2022 -I 

од 21.04.2022. 
912 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

511000 

Отварање нове апропријације 
која није планирана буџетом – 

511000  1.000 динара за 
пројекат ''Набавка, замена, 
реконструкција и санација 

котларница за грејање у 2022. 
години (ОШ ''Б. Крсмановић'' 

Д. Мутница и ОШ 
''С.Јаковљевић у Главици 

1.000,00 

13. 
400-1061/2022 -I 

од 26.04.2022. 
820 7.3 

Позориште 
''Параћин'' Параћин 

512000 Набавка фискалне касе 40.000,00 

14. 
400-1149/2022 -I 

од 16.05.2022. 
473 7.6 

Туристичка 
организација 

општине Параћин 

415000 
483000 

Исплата трошкова превоза за 
долазак и одлазак са рада, као 

и трошкова адвокатских 
услуга, а по вансудском 

паравнању (415000  44.100 
динара; 483000  15.750 

динара) 

59.850,00 
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Ред.бр. 
Број решења-

Закључка и датум 
Функција 

Раздео/ 
глава 

Корисник 
Екон. 
клас. 

Намена ИЗНОС 

15. 
400-1184/2022 -I 

од 16.05.2022. 
090 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

 

463000 

Измиривање обавеза по 
рачунима за субвенције 

грађана за утрошену воду и 
канализацију, а преко Центра 
за социјални рад ''Параћин'' 

Параћин 

5.000.000,00 

16. 
400-1201/2022 -I 

од 25.05.2022. 
820 7.3 

''Дом омладине 
Параћин'' Параћин 

423000 

Недостајућа средства на 
позицији услуге по уговору 

потребних за функционисање 
установе 

350.000,00 

17. 
400-1228/2022 -I 

од 25.05.2022. 
620 
451 

6 
Управа за 

инвестиције и 
одрживи развој 

511000 

Додатна средства за 
суфинансирање пројекта 
изградње Кајмакчаланске 

улице и изградње енергетског 
кабла од трафостанице у ул. 

Живке Дамјановић до 
Индустријске зоне ''Змич'', 

због промене цена на тржишту 

2.500.000,00 

18. 
400-1204/2022 -I 

од 25.05.2022. 
820 7.3 

Библиотека ''Др 
Вићентије Ракић'' 

Параћин 

415000 
512000 

Накнада трошкова за долазак 
и одлазак са посла запослених 
(415000  150.000 динара), као 

и за набавку фискалне касе 
(512000  40.000 динара) 

190.000,00 

19. 
400-1231/2022 -I 

од 25.05.2022. 
820 7.3 

Завичајни музеј 
''Параћин'' Параћин 

415000 
482000 
483000 

Плаћање накнаде за долазак и 
одлазак са посла, а на основу 

пресуде апелационог суда 
везане за тужбе троје 

запослених, као и судских 
такси по овим тужбама 

434.000,00 

20. 
400-1243/2022 -I 

од 26.05.2022. 
820 7.3 

Културни центар 
''Параћин'' Параћин 

511000 
Суфинансирање пројекта 

''Музеј стакларства – фаза 1'' 
2.694.312,00 

21. 
400-1279/2022 -I 

од 06.06.2022. 
820 7.3 

Позориште 
''Параћин'' Параћин 

 
414000 

Исплата запосленом боловање 
преко тридесет дана 

50.000,00 
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Ред.бр. 
Број решења-

Закључка и датум 
Функција 

Раздео/ 
глава 

Корисник 
Екон. 
клас. 

Намена ИЗНОС 

22. 
400-1303/2022 -I 

од 10.06.2022. 
920 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

463000 

За Гимназију Параћин – 
додатна средства на име 
превоза екипе ученика и 
наставника на Балканско 

првенство у спорту које се 
одржава у Охриду 

120.000,00 

23. 
400-1295/2022 -I 

од 14.06.2022. 
473 7.6 

Туристичка 
организација 

општине Параћин 
413000 

Отварање нове апропријације, 
а ради плаћања услуге 

превоза запосленог радника 
1.000,00 

24. 
400-1312/2022 -I 

од 14.06.2022. 
912 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

463000 

За ОШ Радоје Домановић – 
додатна средства на име 

исплате трошкова за помоћ у 
случају смрти запосленог или 
члана породице запосленог 

76.500,00 

25. 
400-1367/2022 -I 

од 23.06.2022. 
920 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

463000 

За Машинско-електротехничку 
школу Параћин – додатна 
средства на име исплате 

трошкова за долазак на посао 
запослених у овој школи 

300.000,00 

26. 
400-1368/2022 -I 

од 23.06.2022. 
820 7.3 

Културни центар 
''Параћин'' Параћин 

423000 
424000 

На име реализације концерта 
поводом Видовдана који се 
трдиционално одржава 28. 

јуна 

950.000,00 

27. 
400-1411/2022 -I 

од 30.06.2022. 
820 7.3 

Културни центар 
''Параћин'' Параћин 

511000 
Уговарање послова надзора 
над реализацијом пројекта 

''Музеј стакларства – фаза 1'' 
600.000,00 

28. 
400-1137/2022 -I 

од 01.07.2022. 
810 7.4 СРЦ ''Борац'' Параћин 421000 

Додатна средства за плаћање 
рачуна за утрошену воду 

200.000,00 

29. 
400-1555/2022 -I 

од 20.07.2022. 
473 7.6 

Туристичка 
организација 

општине Параћин 
423000 

Суфинан. ''Витешког фестивала 
Петрус'' у сарадњи са Мин. 

трговине, туризма и телеком. 
(трошкови репрезентације и 

услуге штампања) 

700.000,00 
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30. 
400-1558/2022 -I 

од 21.07.2022. 
810 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

481000 

Додатна средства на име 
дотација невладиним 

организацијама - спортским 
организацијама, удружењима 
и савезима, а за финансирање 

сеоских игара Србије 2022. 
године  

108.000,00 

31. 
400-1587/2022 -I 

од 28.07.2022. 
810 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

481000 

Додатна средства на име 
дотација невладиним 

организацијама - спортским 
организацијама, удружењима 
и савезима, а за организацију 

Спортског лета и РТС кроса 

676.500,00 

32. 
400-1651/2022 -I 

од 22.08.2022. 
820 7.3 

Завичајни музеј 
''Параћин'' Параћин 

415000 
482000 

Плаћање накнада за долазак и 
одлазак са посла, а на основу 

пресуде апелационог суда 
везане за тужбу једног 

запосленог (415000  95.000 
динара), као и судских такси 

по овој тужби (482000  10.000 
динара) 

105.000,00 

33. 
400-1704/2022 -I 

од 23.08.2022. 
820 7.3 

''Дом омладине 
Параћин'' Параћин 

423000 

Организација манифестације 
''Стрип фест-фантазија ума'' и 

манифестације 
''Бошњанијада'' 

800.000,00 

34. 
400-1763/2022 -I 

од 07.09.2022. 
820 7.3 

Културни центар 
''Параћин'' Параћин 

415000 
423000 
483000 

Измиривање обавеза по 
судској пресуди на име 

накнаде трошкова за долазак 
и одлазак са посла Игору 
Милосављевићу (415000  

350.000 дин.; 483000  110.000 
динара), као и за плаћање 

накнаде СОКОЈ организацији 
на име извођења концерта 
Хариса Џиновића (423000  

105.000 динара) 

565.000,00 
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35. 
400-1791/2022 -I 

од 14.09.2022. 
473 7.6 

Туристичка 
организација 

општине Параћин 

421000 
423000 
426000 

Реализација манифестације 
''Крстовданске свечаности'' 

пповодом Дана општине 
Параћин (421000  

50.000динара; 423000  290.000 
динара; 426000  60.000 

динара) 

400.000,00 

36. 
400-1808/2022 -I 

од 15.09.2022. 
820 7.3 

Завичајни музеј 
''Параћин'' Параћин 

483000 

Плаћање судских такси, а на 
основу пресуде апелационог 
суда везане за тужбу Биљане 

Дреноваковић за накнаду 
трошкова превоза 

15.000,00 

37. 
400-1819/2022 -I 

од 19.09.2022. 
130 7.1 

Управа за локални 
економски развој, 

јавне службе и 
друштвене 
делатности 

414000 

Додатна средства потребна за 
исплату отпремнине 

запосленом раднику у овој 
управи при одласку у пензију 

210.000,00 

 

 

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. 

године 

  
 Подсећамо да је чланом 70. Закона о буџетском систему регулисана намена сталне буџетске резерве:  

''Стална резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно 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.  

Стална резерва, током 2022. године, планирана је са 1.000.000,00 динара, а у посматраном периоду нису коришћена 

средства сталне резерве. 
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ИЗВЕШТАЈ  

о кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду  од 01.01.2022. до 30.09.2022. 
 

                                                                                         

             Одлуком о буџету за 2022. годину, општина Параћин је планирала примања од задуживања у износу од 113.000.000 

динара. Примања од задуживања планирана су за изградњу и реконструкцију капиталних, комуналних и инфраструктурних 

објеката у општини Параћин.  

             Дана, 30.05.2022. године, општина је закључила уговор о кредиту са NLB Komerijalna banka и у посматраном периоду 

остварена су примања од задуживања, односно повучена су кредитна средства у износу од 7.971.417 динара. 

             У наведеном периоду из буџета општине Параћин је по основу отплате ранијих задуживања, исплаћено 52.080.083 

динара (главнице) и то: 

 

- кредит из 2017. године (кредитор Societe Generale)   .......................                       7.699.849 

- кредит из 2018. године (кредитор Societe Generale)   .......................                     18.742.980 

- кредит из 2019. године (кредитор Societe Generale)   .......................                     25.637.254 

 

 

        По основу отплата камата у првих девет месеци ове године исплаћено је 4.557.163 динара. 

 

 

 

 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ   

И ОПШТЕ  ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 
-  ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  И  БУЏЕТ  - 

 


