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О П Ш Т И Н E  Б А Ч К А П А Л А Н К А

90
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/2007), члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 38. Статута Општине Бачка Паланка 
(«Службени лист Општине Бачка Паланка» број 17/2008 и 2/2010), Скупштина Oпштине 
Бачка Паланка, на 39. седници, на наставку одржаном дана 31. маја 2011. године, доноси 

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2010. годину

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у 
завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка у 2010. години износе у динарима: 

I Укупно остварени текући приходи, 
   примања и пренета средства         1.107.211.773,78
II Укупно извршени текући расходи и издаци                    987.781.352,21
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)               119.430.421,57

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.12.2010. године (Образац 1) утврђена је укупна актива 
у износу од 277.407.489,56 динара и укупна пасива у износу од 277.407.489,56 динара.

Број конта АКТИВА Износ у хиљадама динара
000 Нефинансијска имовина 151.230
010 Нефинансијска имовина у сталним средствима 151.230
020 Нефинансијска имовина у залихама 0
100 Финансијска имовина 126.177
110 Дугорочна финансијска имовина 46

120 Новчана средства, племенити метали, хов, потраживања и 
краткорочни пласмани 120.260

130 Активна временска разграничења 5.871

SLU@BENI LIST
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Укупна актива 277.407
ПАСИВА

200 Обавезе 6.470
210 Дугорочне обавезе 0
220 Краткорочне обавезе 0
230 Обавезе по основу расхода за запослене 0
250 Обавезе из пословања 5.871
290 Пасивна временска разграничења 599
300 Извори капитала и утврђивање резултата пословања 270.937
310 Капитал 190.829

Укупна пасива 277.407

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2010. године 
(Образац 2) утврђен је вишак прихода – суфицит у износу од 75.983.859,27 динара:
 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имо-
вине 989.420.160,87

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имови-
не 987.781.352,21

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред. бр 1 – ред. бр 2) 1.638.808,66

4. Кориговани суфицит (део нераспоређеног вишка прихода из претходне го-
дине који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године) 74.345.050,61

5. Вишак прихода – суфицит за пренос у наредну годину (ред. бр 3 + ред. бр 4) 75.983.859,27

Број конта ОПИС Износ у хиљадама динара
Приходи и примања од продаје нефинансијске имо-
вине 989.420

700 Текући приходи 989.420
710 Порези 584.481
730 Донације и трансфери 228.584
740 Други приходи 176.355

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 987.781
400 Текући расходи 863.139
410 Расходи за запослене 187.077
420 Коришћење услуга и роба 347.538
450 Субвенције 136.800
460 Донације, дотације и трансфери 103.665
470 Социјално осигурање и социјална заштита 30.755
480 Остали расходи 57.304
500 Издаци за нефинансијску имовину 124.642
510 Основна средства 124.642

Члан 4.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета, утврђени су у следећим из-
носима:
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ОПИС ЕК. КЛАСИФИК. УКУПНА СРЕДСТВА

I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8+9 1.107.211.773,78

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 999.466.882,70

1. Текући приходи 7 989.420.160,87

2. Примања од продаје нефинанс.имовине 8
3. Примања од задуживања и продаје финан-
сијске имовине 9 10.046.721,83

3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 10.046.721,83

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 107.744.891,08

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 987.781.352,21

4. Текући расходи 4 863.139.068,81

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 124.642.283,40
6. Издаци за отплату главнице и набавку нефи-
нансијске имовине 6

6.1 Набавка финансијске имовине 62
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 
ИЗДАЦИ (I-IV) 119.430.421,57

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2) – (4+5) (7+8)-(4+5) 1.638.808,66

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (7+8)-(4+5)+(92-62) 11.685.530,49

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 1.638.808,66 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између 
примања од продаје финансијске имовине и издатака за набавку нефинансијске имовине, 
утврђен је у износу од 11.685.530,49 динара.

Члан 5.

Остварени вишак прихода, као разлика између укупних средстава и укупних из-
датака, из члана 4. ове одлуке, у износу од 119.430.421,57 динара, преноси се у наредну 
годину и састоји се из:

• дела вишка прихода који је наменски опредељен у износу од 101.289.572,78 дина-
ра и

• дела нераспоређеног вишка прихода у износу од 18.140.848,79 динара.

Члан 6.

Део оствареног вишка прихода који је наменски опредељен у износу од  
101.289.572,78 динара преноси се у 2011. годину за следеће намене: 

• средства остварена од приватизације у износу од 10.046.721,83 динара усмериће се 
за финансирање развоја инфраструктуре локалне самоуправе 

• средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини у износу од 67.124.047,49 динара
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• средства месног самодоприноса у 
износу од 8.987.156,44 динара ус-
мериће се месним заједницама по 
следећем распореду:

МЗ Братство      576.905,75
МЗ Дунав               1.067.246,34
МЗ Центар               1.894.826,02
МЗ Стари град      2.138.315,44
МЗ Нова Гајдобра         65.662,03
МЗ Гајдобра      278.019,36
МЗ Силбаш      328.391,62
МЗ Деспотово         69.781,54
МЗ Параге         33.132,85
МЗ Нештин        20.645,76
МЗ Визић          5.936,78
МЗ Челарево                  229.277,37
МЗ Карађорђево       39.421,06
МЗ Младеново               2.158.418,53
МЗ Обровац                      3.680,80
МЗ Товаришево                   77.495,19
Tрансферна средства АПВ у изно-

су од 15.131.647,02 динара усмериће се 
за следеће намене:

• 5.000.000 за реконструкцију 
спортске хале ради одржавања 10. 
СОРВ 2011,

• 5.000.000 за изградњу базена ради 
одржавања 10. СОРВ 2011,

• 890.000 за санацију терена ради 
одржавања 10. СОРВ 2011,

• 4.200.000 за ангажовање пољочу-
варске службе,

• 41.647,02 за регресирање дела 
трошкова боравка деце трећег и 
четвртог реда рођења која бораве 
у васпитним групама при основ-
ним школама у насељеним мести-
ма Општине Бачка Паланка.

Члан 7.

Део оствареног вишка прихода у 
износу од 18.140.848,79 динара преноси 
се у 2011. годину за следеће намене:

• 2.400.000 динара као накнада за 
помоћ избеглим и расељеним ли-
цима,

• 2.000.000 динара Савету за запо-
шљавање (субвенције у области 
запошљавања),

• 10.250.165 динара ЈП „Дирекција 
за изградњу општине Бачка Па-
ланка“ (за измирење пренете оба-
везе из претходне године),

• 1.400.000 динара Дотације вер-
ским заједницама

• 600.000 динара Центар за социјал-
ни рад - помоћ угроженим грађа-
нима

• 400.000 динара Дотације невлади-
ним организацијама (удружења)

• 400.000 динара Дотације невлади-
ним организацијама (култура)

• 690.683,79 динара Општинска уп-
рава-новчане казне и пенали 

Члан 8.

У извештају о капиталним издаци-
ма и финансирању у периоду од 01. ја-
нуара до 31. децембра 2010. године (Об-
разац 3), утврђена су укупна примања у 
износу од 10.046.721,83 динара и укупни 
издаци у износу од 124.642.283,40 дина-
ра.

Број 
кон-
та

ОПИС
Износ у 

хиљадама 
динара

Извори финансирања

900 Примања од задуживања и 
продаје фин. имовине 10.047

920 Примања од продаје фи-
нансијске имовине 10.047

Укупна примања 10.047
Издаци

500 Издаци за нефинансијску 
имовину 124.642

510 Основна средства 124.642
Укупни издаци 124.642
Мањак примања 114.595

Члан 9.

У извештају о новчаним токовима 
у периоду од 01. јануара до 31. децем-
бра 2010. године (Образац 4) утврђе-
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ни су укупни новчани приливи у износу од 999.466.882,70 динара, укупни новчани од-
ливи у износу од 987.781.352,21 динара и салдо готовине на крају године у износу од 
119.430.421,57 динара. 

Број конта ОПИС Износ у хиљадама динара
Новчани приливи

700 Текући приходи 989.420
710 Порези 584.481
730 Донације и трансфери 228.584
740 Други приходи 176.355
900 Примања од задуживања и продаје фин. имовине 10.047
920 Примања од продаје финансијске имовине 10.047

Укупни новчани приливи 999.467
Новчани одливи

400 Текући расходи 863.139
410 Расходи за запослене 187.077
420 Коришћење услуга и роба 347.538
450 Субвенције 136.800
460 Донације, дотације и трансфери 103.665
470 Социјално осигурање и социјална заштита 30.755
480 Остали расходи 57.304
500 Издаци за нефинансијску имовину 124.642
510 Основна средства 124.642

Укупни новчани одливи 987.781
Вишак новчаних прилива 11.686
Салдо готовине на почетку године 107.745
Кориговани приливи за примљена средства 999.467
Кориговани одливи за исплаћена средства 987.781
Салдо готовине на крају године 119.431

Члан 10.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2010. 
године (Образац 5) утврђена је укупна разлика у износу од 11.685.530,49 динара, између 
укупних прихода и примања у износу од 999.466.882,70 динара и укупних расхода и из-
датака у износу од 987.781.352,21 динара по нивоима финансирања из: Републике, Ауто-
номне Покрајине, Општине, донација и осталих извора.

Број 
конта ОПИС Укупно Републ. АПВ Општинa Дона-

ције
 Остали
 извори

700 Текући приходи 989.420 228.584 760.836
710 Порези 584.481 584.481
730 Донације и трансфери 228.584 228.584
740 Други приходи 176.355 176.355

920 Примања од продаје финан. 
имовине 10.047 10.047

Укупни приходи и примања 999.467 228.584 770.883
400 Текући расходи 863.139 204.516 658.623
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410 Расходи за запослене 187.077 167.845 19.232
420 Коришћење услуга и роба 347.538 30.404 317.134
450 Субвенције 136.800 136.800
460 Донације, дотације и трансфери 103.665 103.665

470 Социјално осигурање и соц. 
заштита 30.755 6147 24.608

480 Остали расходи 57.304 120 57.184

500 Издаци за нефинансијску имо-
вину 124.642 8936 115.706

510 Основна средства 124.642 8936 115.706
Укупни расходи и издаци 987.781 213.452 774.329
Вишак новчаних прилива 11.686 15.132
Мањак новчаних прилива 3.446

Члан 11.

Остварени вишак прихода у укупном износу од 119.430.421,57 динара, биће распо-
ређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2011. 
годину.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у 2010. години, према 
економској класификацији износе у динарима:

Економ.
класиф. ВРСТА ПРИХОДА План Остварење

% 
оства-
рења

Приходи из претходне године 107.744.891,08 107.744.891,08 100,00
321121 Вишак прихода из претходне године 107.744.891,08 107.744.891,08 100,00
711000 Порез на доходак, добит и капиталне добит-

ке 480.000.000,00 440.796.171,36 91,83

711110 Порез на зараде 277.500.000,00 279.350.185,58 100,67
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 20.000.000,00 16.377.348,87 81,89
711140 Порез на приходе од имовине 15.500.000,00 9.842.863,83 63,51
711160 Порез на приходе од осигурања лица 0 65.676,19 0
711180 Самодопринос 97.000.000,00 94.500.053,39 97,43
711190 Остали порези на доходак 70.000.000,00 40.660.043,50 58,09
712000 Порез на фонд зарада 0 1.397,36 0
712110 Порез на фонд зарада 0 1.397,36 0
713000 Порез на имовину 91.900.000,00 91.345.988,14 99,40
713120 Порез на имовину 60.000.000,00 55.490.403,76 92,49
713310 Порез на наслеђе и поклоне 5.500.000,00 6.975.290,99 126,83
713420 Порез на капиталне трансакције 26.000.000,00 28.872.936,15 111,05
713610 Порез на акције на име и уделе 400.000,00 7.357,24 1,84
714000 Порези на добра и услуге 37.650.000,00 38.356.053,86 101,88
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714420 Комунал.такса за приређивање музичког про-
грама 50.000,00 7.000,00 14,00

714430 Комунална такса за коришћење рекламних па-
ноа 1.400.000,00 296.030,00 21,15

714440 Средства за противпожарну заштиту 500.000,00 284.133,96 56,83
714510 Порези на моторна возила 20.500.000,00 20.287.457,71 98,97
714540 Накнада за коришћење добара од општег инте-

реса 4.700.000,00 6.469.598,69 137,66

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 1.000.000,00 552.000,00 55,20
714560 Општинске и градске накнаде 9.300.000,00 10.284.094,50 110,59
714570 Општинске комуналне таксе 200.000,00 175.739,00 87,87
716000 Други порези 17.200.000,00 13.983.162,01 81,30
716110 Комунална такса на фирму 17.200.000,00 13.983.162,01 81,30
733000 Трансфери од других нивоа власти 241.618.154,60 228.583.586,40 94,61
733150 Текући наменски трансфери од АПВ 36.238.239,60 18.278.190,40 50,44
733150 Ненаменски трансфери од АПВ 163.779.915,00 167.845.396,00 102,49
733250 Капитални наменски трансфери од АПВ 41.600.000,00 42.460.000,00 102,07
741000 Приходи од имовине 102.270.085,00 131.780.192,76 128,86
741150 Камате на средства буџета општине 15.000.000,00 15.915.477,54 106,11
741520 Сред. од давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 50.000.000,00 77.688.155,70 155,38

741531 Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 2.000.000,00 1.582.595,61 79,13

741532 Комунална такса за коришћење паркинга 2.000.000,00 162.000,00 8,10
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљ. 33.000.000,00 36.106.514,74 109,42

741535 Комунална такса за заузеће ј.п. грађевинским 
материјалом 270.085,00 62.610,00 23,19

741536 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
од правних лица 0 262.839,17 0

742000 Приходи од продаје добара и услуга 57.450.000,00 35.171.134,15 61,22

742150 Приходи од продаје добара и услуга од стране 
тржишних организација у корист н.о. 0 288.770,25 0

742251 Општинске административне таксе 3.000.000,00 2.985.589,94 99,52
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљ. 54.000.000,00 31.539.161,96 58,41

742350 Прих. општ. органа од споредне продаје добара 
и услуга 450.000,00 357.582,00 79,47

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.000.000,00 6.830.305,22 113,84
743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 5.500.000,00 6.542.605,22 118,96

743350 Приходи од новчаних казни 500.000,00 287.700,00 57,54
745000 Мешовити и неодређени приходи 3.845.000,00 2.572.169,61 66,90
745150 Остали приходи у корист нивоа општина 3.845.000,00 2.572.169,61    66,90
921000 Примања од продаје финансијске имовине 10.000.000,00 10.046.721,83 100,47
921950 Примања од продаје домаћих акција 10.000.000,00 10.046.721,83 100,47

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 1.155.678.130,68 1.107.211.773,78 95,81

Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци, према економској 
класификацији износе у динарима:
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Ек. 
Кл. ВРСТЕ РАСХОДА План Извршење %

извршења
410 Расходи за запослене      198.347.424,57 187.077.457,39 94,32
411 Плате, додаци и накнаде запослених 147.470.500,00 142.720.529,31 96,78
412 Доприноси на терет послодавца 26.412.000,00 25.544.458,62 96,72
413 Накнаде у натури 271.400,00 41.862,82 15,42
414 Социјална давања запосленима 9.520.524,57 4.879.297,20 51,25
415 Накнаде трошкова за запослене 3.228.000,00 2.863.953,32 88,72
416 Награде запосленима и др. расходи 1.645.000,00 1.323.311,12 80,44
417 Посланички додатак 9.800.000,00 9.704.045,00 99,02
420 Коришћење услуга и роба 402.749.849,08 347.538.589,16 86,29
421 Стални трошкови 42.335.923,93 40.800.440,52 96,37
422 Трошкови путовања 4.730.360,00 3.919.536,82 82,86
423 Услуге по уговору 25.584.949,80 24.022.807,45 93,89
424 Специјализоване услуге 290.698.994,15 240.075.921,18 82,59
425 Текуће поправке и одржавање 19.914.476,18 19.796.925,02 99,41
426 Материјал 19.485.145,02 18.922.958,17 97,11
451 Субвенције 146.535.027,04 136.799.422,62 93,36
451 Субв. јавним нефинанс.предузећ. 146.535.027,04 136.799.422,62 93,36
460 Донације, дотације и трансфери 135.271.295,04 103.664.849,45 76,63
463 Донац. и транс.осталим нив. власти 135.271.295,04 103.664.849,45 76,63
470 Социјално осигур. и соц. заштита 34.920.000,00 30.754.881,33 88,07
472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 34.920.000,00 30.754.881,33 88,07
480 Остали расходи 58.189.208,84 57.303.868,86 98,48
481 Дотације невладиним организациј. 52.669.507,04 52.218.075,02 99,14
482 Порези, обавезне таксе и казне 651.940,00 233.801,55 35,86
483 Новчане казне по решењу судова 4.867.761,80 4.851.992,29 99,68
490 Административни трансфери из буџета 1.062.566,59 0,00 0,00
499 Средства резерви 1.062.566,59 0,00 0,00
510 Основна средства 178.602.759,52 124.642.283,40 69,79
511 Зграде и грађевински објекти 163.318.440,11 110.371.077,08 67,58
512 Машине и опрема 8.083.319,41 7.082.210,32 87,62
515 Остала основна средства 7.201.000,00 7.188.996,00 99,83

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.155.678.130,68 987.781.352,21 85,47

Члан 14.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци, према корисницима изно-
се у динарима:
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1.01 110 Скупштина општине, Председник 
и општинско веће

 1 411 Изабрана лица - зараде 9.354.000,00 8.127.653,49 86,89
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2 412 Изабрана лица - доприноси 1.674.000,00 1.453.631,00 86,83
3 411 Постављена лица - зараде 7.640.000,00 7.520.350,85 98,43
4 412 Постављена лица - доприноси 1.370.000,00 1.346.142,00 98,25
5 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 174.614,00 87,30
6 417 Посланички додатак 9.800.000,00 9.704.045,00 99,02
7 421 Стални трошкови 400.000,00 371.312,15 92,82
8 422 Трошкови путовања 1.100.000,00 1.097.235,89 99,74
9 423 Услуге по уговору 3.750.000,00 3.746.084,43 99,89
10  423 Трошкови пријема Вуковаца 380.000,00 379.953,20 99,98
11  424 Специјализоване услуге-мртвозор-

ство 750.000,00 676.989,53 90,26

12 426 Материјал 1.171.000,00 1.017.180,56 86,86
Укупно функ. 110, глава 1.01 37.589.000,00 35.615.192,10 94,75

1.02 111 Средства резерве
13 499 Текућа буџетска резерва 638.550,99 0,00 0,00
14 499 Стална буџетска резерва 424.015,60 0,00 0,00

Укупно функ. 111, глава 1.02 1.062.566,59 0,00 0,00
1.03 112 Остали расходи

15 463 Д.З. « Др.Младен Стојановић» 6.520.000,00 6.514.075,00 99,90
16 481 Дотације Црвеном крсту 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00
17 481 Дотације Савезу слепих 1.230.000,00 1.179.871,43 95,92
18 481 Дотације верским заједницама 3.500.000,00 3.500.000,00  100,00
19 481 Дотације осталим друшт. и орг. 10.543.000,00 10.542.100,00 99,99
20 481 Дотације удружењу прив. пред. 2.000.000,00 1.751.457,70 87,57

Укупно функ. 112, глава 1.03 26.543.000,00 26.237.504,13 98,84
1.04 090 Социјална заштита

21 463 ЦСР-зараде запослених (411) 2.778.000,00 2.723.709,15 98,04
22 463 ЦСР-доприноси посл. (412) 498.000,00 440.791,36 88,51
23 463 ЦСР-тренутне социјалне помоћи 6.236.996,40 6.236.996,40 100,00

23/1 472 ЦСР-помоћ социјално угроженим 
запосленима 3.130.000,00 3.130.000,00 100,00

24 463 ЦСР-материјални трошкови 1.491.620,80    1.489.056,20 99,82
25 463 ЦСР-породично саветовалиште 865.000,00 849.010,47 98,15
26 463 Прихватилиште 270.000,00 229.847,08 85,12

26/1 463 ЦСР-помоћ угроженим грађанима 3.211.677,84 3.087.195,69 96,12
27 463 Геронтолошки центар 2.000.000,00 1.833.326,00 91,66
28 472 Накнаде за децу и породицу 400.000,00 335.292,00 83,82
29 472 Накнаде из буџета-прво дете 3.610.000,00 3.387.799,89 93,84
30 472 Стипендије ученика и студената 4.700.000,00    4.635.178,00 98,62
31 481 Стратегија социјалне заштите 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

Укупно функ. 090, глава 1.04 30.191.295,04 29.378.202,24 97,31
1.05 160 Изборна комисија

32 423 Услуге по уговору 200.000,00 100.000,00 50,00
33 481 Дотације политичким странкама 800.000,00 684.431,00 85,55

Укупно функ. 160, глава 1.05 1.000.000,00 784.431,00 78,44

1.06 560 Буџетски фонд за заштиту живот-
не средине

34 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 1.491.016,00 99,40
35 424 Специјализоване услуге 4.500.000,00 4.474.813,97 99,44
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36 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 8.000.000,00 7.029.200,00 92,82

Укупно функ. 560, глава 1.06 14.000.000,00 12.995.029,97 92,82
1.07 320 Фонд за противпожарну заштиту

37 463 Средства противпожарне заштите 500.000,00 284.000,00 56,80
Укупно функ. 320, глава 1.07 500.000,00 284.000,00 56,80
УКУПНО РАЗДЕО 1 110.885.861,63 105.294.359,44 94,95
Извори финансирања раздела 1:

01 Приходи из буџета 107.674.183,79 102.207.163,75 94,92
13 Вишак прихода из претходне год. 3.211.677,84    3.087.195,69 96,12

2.01 410 ОПШТИНСКА УПРАВА
38 411 Плате, додаци и накнаде запосл. 62.500.000,00 61.196.629,20 97,91
39 412 Доприноси на терет послод. 11.200.000,00 10.954.346,00 97,80
40 413 Накнаде у натури 200.000,00 10.754,93 5,37
41 414 Социјална давања запосленима 3.750.000,00 2.909.091,15 77,57
42 415 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 1.807.713,00 90,38
43 416 Награде запосленима и др.расх. 100.000,00 0 0,00
44 421 Стални трошкови 16.400.000,00 15.761.038,15 96,10
45 422 Трошкови путовања 1.667.000,00 1.544.661,87 92,66
46 423 Услуге по уговору 6.690.000,00 6.686.780,80 99,95
47 424 Специјализоване услуге 5.700.000,00 5.041.133,57 88,44
48 425 Текуће поправке и одржавање 5.200.000,00 5.180.058,53 99,61
49 426 Материјал 7.500.000,00 7.389.742,53 98,53
50 482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000,00 121.783,55 40,59
51 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 2.797.761,80 2.784.030,29 99,50

52 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00 2.691.019,08 67,27
53 512 Машине и опрема 4.500.000,00 4.273.564,57 94,97
54 515 Нематеријална имовина 3.000.000,00 2.987.996,00 99,60

Укупно функ .410, глава 2.01 137.504.761,80 131.340.343,22 95,52

2.02 070 Социјална помоћ угроженом ста-
новништву

55 472 Накнаде за помоћ избеглим и ра-
сељеним лицима 2.550.000,00 157.877,35 6,19

Укупно функ. 070, глава 2.02 2.550.000,00      157.877,35 6,19

2.03 480 Економски послови-истраживање 
и развој

56 423 Услуге по уговору-имплементација 
стратегије развоја општине 1.000.000,00   961.952,00 96,19

Укупно функ. 480, глава 2.03 1.000.000,00     961.952,00 96,19
2.04 912 Основно образовање

57 463 Плате васпитача (411) 4.150.000,00 3.488.733,57 84,06
58 463 Доприноси на терет послодавца-

Васпитачи (412) 750.000,00 624.258,80 83,23

58/1 463 Соц. давања запосленима (414) 400.000,00 241.603,00 60,40
59 463 Накнаде трош. за запослене(415) 16.280.000,00   14.627.398,55 89,84
60 463 Стални трошкови (421) 31.500.000,00 23.116.934,29 73,38
61 463 Трошкови путовања (422) 2.630.000,00 2.191.116,65 83,31
62 463 Услуге по уговору (423) 3.400.000,00 1.628.498,16 47,89
63 463 Специјализоване услуге (424) 900.000,00 236.113,72 26,23
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64 463 Текуће поправке и одрж. (425) 6.500.000,00 6.475.803,11 99,62
65 463 Материјал (426) 6.900.000,00 6.316.413,49 91,54
66 463 Порези, таксе и казне (482) 100.000,00 3.910,00 3,91
67 463 Новчане казне и пенали (483) 100.000,00 5.900,00 5,90
68 463 Зграде и грађ. објекти (511) 2.500.000,00     640.638,00 25,62
69 463 Машине и опрема (512) 4.000.000,00 1.539.666,66  38,49
70 463 Нематеријална имовина (515) 300.000,00 88.369,80 29,65
71 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета-бесплатне ужине 2.500.000,00 2.085.410,58 83,61

Укупно функ. 912, глава 2.04 82.910.000,00 63.310.768,38 76,36
2.05 920 Средње образовање

72 463 Накнаде трош. за запослене(415) 2.800.000,00 2.627.630,47 93,84
73 463 Јубиларне награде (416) 1.200.000,00 1.045.956,32 87,16
74 463 Стални трошкови (421) 11.200.000,00 9.298.419,78 83,02
75 463 Трошкови путовања (422) 660.000,00 332.278,50 50,34
76 463 Услуге по уговору (423) 1.335.000,00     720.966,69 54,00
77 463 Специјализоване услуге (424) 585.000,00 446.907,31 76,39
78 463 Текуће поправке и одрж. (425) 3.500.000,00 1.924.932,15 54,99
79 463 Материјал (426) 3.610.000,00 1.811.460,57 50,17
80 463 Порези, таке и казне (482) 50.000,00 12.690,83 25,38
81 463 Новчане казне и пенали (483) 50.000,00 0,00 0,00
82 463 Зграде и грађ. објекти (511) 2.000.000,00 0,00 0,00
83 463 Машине и опрема (512) 3.500.000,00 530.241,68 15,15

Укупно функ. 920, глава 2.05 30.490.000,00 18.751.484,30 61,50

2.06 960 Образовање некласификовано на 
другом месту

84 423 Услуге по уговору (категоризација) 350.000,00 118.512,00 33,86
85 472 Накнаде превоза ученика ОШ 4.300.000,00 3.383.115,00 78,67
86 472 Накнаде превоза ученика СШ и сту-

дената 5.500.000,00 5.471.043,51 99,47

87 472 Накнаде трошкова превоза и 
смештаја ометене деце 6.000.000,00 5.942.280,00 99,03

Укупно функ. 960, глава 2.06 16.150.000,00 14.914.950,51 92,35
2.07 830 Информисање

88 423 Услуге по уговору 580.000,00 277.000,00 47,75
89 451 Субвенције – Радио Бап 7.250.000,00 7.250.000,00 100,00
90 451 Субвенције – ТВ Бап 10.092.000,00 9.866.400,00 97,76

Укупно функ. 830, глава 2.07 17.922.000,00 17.393.400,00 97,05
2.08 820 Народна библиотека

91 411 Плате, додаци и накн.запосл. 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00
92 412 Доприноси на терет послод. 1.880.000,00 1.880.000,00 100,00
93 414 Социјална давања запосленим 322.467,00 322.467,00 100,00
94 415 Накнаде трошкова за запослене 286.000,00 279.464,00 97,71
95 416 Награде запосленима и др.расх. 50.000,00 0 0,00
96 421 Стални трошкови 989.000,00 907.648,72 91,77
97 422 Трошкови путовања  103.000,00 96.026,00 93,22
98 423 Услуге по уговору 513.000,00 415.237,10 80,94
99 424 Специјализоване услуге 72.000,00 35.318,00 49,05
100 425 Текуће поправке и одржавање 1.319.000,00 1.319.000,00 100,00
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101 426 Материјал 277.000,00 211.548,35 76,37
102 431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00
103 512 Машине и опрема 270.000,00 155.480,00 57,58
104 515 Остала основна средства  4.201.000,00 4.201.000,00 100,00

Укупно функ. 820, глава 2.08 20.782.467,00 20.323.189,17 97,79
2.09 820 Културни центар

105 411 Плате, додаци и накн.запосл. 6.200.000,00 6.131.565,99 98,89
106 412 Доприноси на терет послод. 1.110.000,00 1.097.555,64 98,87
107 413 Накнаде у натури 31.400,00 31.107,89 99,07
108
109   

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

0,00
50.000

0,00
44.471,32

0,0
88,94

110 416 Награде запосленима и др.расх. 10.000,00 9.036,12 90,36
111 421 Стални трошкови 910.000,00 704.792,60 77,45
112 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 0,00
113 423 Услуге по уговору 800.000,00 734.167,69 91,77
114 424 Специјализоване услуге 4.650.000,00 4.634.003,99 99,65
115 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 430.595,62 96,11
116 426 Материјал 200.000,00 174.724,76 97,36
117 482 Порези, таксе и казне 65.000,00 19.373,00 29,80
118 511 Зграде и грађевински објекти 10.000,00 0 0,00
119 512 Машине и опрема 690.000,00 628.714,00 91,11

Укупно функ. 820, глава 2.09 15.276.400,00 14.640.108,62 95,83
2.10 473 Туристичка организација

120 411 Плате, додаци и накн.запосл. 3.150.000,00 3.064.032,30 97,27
121 412 Доприноси на терет послод. 565.000,00 548.464,55 97,07
122 414 Социјална давања запосленима 300.000,00 214.904,04 71,63
123 416 Награде запосленима и др.расх. 60.000,00 34.464,00 57,44
124 421 Стални трошкови 340.000,00 296.369,84 87,16
125 422 Трошкови путовања 300.000,00 299.999,99 100,00
126 423 Услуге по уговору 1.582.000,00 1.581.356,52 99,95
127 424 Специјализоване услуге 365.000,00 357.460,48 97,93
128 425 Текуће поправке и одржавање 57.000,00 57.000,00 100,00
129 426 Материјал 133.000,00 132.995,21 99,99

Зграде и грађевински објекти- 0 0,00 0,00
130 511 Пројектно планирање 0 0,00 0,00
131 512 Машине и опрема 658.999,41 634.420,41 96,27

Укупно функ. 473, глава 2.10 7.510.999,41 7.221.467,34 96,15
2.11 810 Физичка култура

132
133

451
423

Субвенције-ЈП СРЦ „Тиквара“
Радничка олимпијада 2011.

21.535.000,00
2.391.000,00

21.434.798,19
2.390.862,80

99,53
99,99

134 481 Дотације спортским организацијама 24.430.000,00 24.395.500,00 99,85
135 421 Осигурање спортиста 700.000,00 699.109,59 99,87
136 424 Специјализоване услуге (системати-

ски преглед спор.) 2.000.000,00 1.977.577,00 98,87

Укупно функ. 810, глава 2.11 51.056.000,00 50.897.847,58 99,69
2.12 911 ПУ „Младост“

137 411 Плате, додаци и накн.запосл. 31.390.500,00 31.390.500,00 100,00
138 412 Доприноси на терет послод. 5.619.000,00   5.619.000,00 100,00
139 414 Социјална давања запослен. 371.000,00 341.027,69 91,92
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140 415 Накнаде трошкова за запослене 482.000,00 457.218,00 94,85
141 416 Награде запосленима и др.расх. 0,00 0,00 0,00
142 421 Стални трошкови 7.571.000,00 7.355.295,20 97,15
143 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00
144 423 Услуге по уговору 600.000,00 600.000,00 100,00
145 424 Специјализоване услуге 308.000,00 308.000,00 100,00
146 425 Текуће поправке и одржавање 1.421.000,00 1.420.999,84 100,00
147 426 Материјал 4.138.239,60 4.138.239.60 100,00
148 431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00
48/1 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 70.000,00 67.962,00 97,08

149 511 Зграде и грађевински објекти 1.653.000,00 1.457.418,00 88,16
150 512 Машине и опрема 1.500.000,00 1.144.828,18 76,32

Укупно функ. 911, глава 2.12 55.123.739,60  54.300.488,51 98,51
2.13 111 Општинско јавно правобр.

151 422 Трошкови путовања 100.000,00 89.475,17 89,47
152 423 Услуге по уговору 130.000,00 27.450,00 21,11
153 426 Материјал 70.000,00 69.870,11 99,81

Укупно функ. 111, глава 2.13 300.000,00 186.795,28 62,27

2.14 620 ЈП“Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“

154 411 Плате, додаци и накн.запосл. 6.736.000,00   6.735.996,00 99,99
155 412 Доприноси на терет послод. 1.204.000,00 1.203.996,00 100,00
156 414 Социјална давања запосленима 0 0 0,00
157 416 Награде запосленима и др.расх. 1.300.000,00 1.279.811,00 98,44
158 421 Стални трошкови 1.069.994,00 928.272,12 86,75
159 422 Трошкови путовања 530.360,00 505.448,00 95,30
160 423 Услуге по уговору 1.148.600,00 882.786,40 76,85
161 424 Специјализоване услуге 480.193,00 201.321,98 41,92
162 425 Текуће поправке и одржавање 426.995,00 407.277,98 95,38
163 426 Материјал 774.558,00 747.315,23 96,48
164 463 Трансфери ост. нивоима власти 0,00 0,00 0,00
165 482 Порези, обавезне таксе и казне 70.000,00 0,00 0,00

165/1 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00

166 512 Машине и опрема 0,00 0,00 0,00
167 424 Специјализоване услуге – комунал-

на потрошња 41.500.000,00 31.353.369,14 75,55

168 424 Специјализоване услуге – одрж. 
путне привреде 51.000.000,00 48.695.723,18 95,48

169 511 Капитално одржавање путне при-
вреде 30.800.000,00 21.326.489,68 69,24

170 511 Развој града (урбанизам и уређење 
земљишта) 59.900.000,00 32.134.980,40 53,64

Укупно функ. 620, глава 2.14 198.940.700,00 148.402.787,11 74,60
2.15 620 Развој заједнице

171 424 Услуге одрж.прир. површина-
ЈКП“Комуналпројект“ 43.950.000,00 37.030.354,12 84,25

172 451 М.З.-капиталне субвенције 20.000.000,00 13.710.797,75 68,55
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173 451 Капиталне субвенције комунална 
потрошња -села 9.000.000,00 8.850.677,05 98,34

174 451 ЈКП Комуналпројект – капиталне 
субвенције у граду 42.565.027,04 42.565.027,04 100,00

175 451 ЈКП Комуналпројект-кап.субвенције 
у селима 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

Укупно функ. 620, глава 2.15 120.515.027,04 107.156.855,96 88,92
2.16 160 Месне заједнице

176 411 Плате, додаци и накн. запосл. 10.000.000,00 8.053.801,48 80,53
177 412 Доприноси на терет послод. 1.790.000,00 1.441.323,43 80,52
178 413 Накнаде у натури 40.000,00 0,00 0,00
179 414 Социјална давања запослен. 4.777.057,57 1.091.807,32 22,85
180 415 Накнаде трошкова за запослене 210.000,00 100.473,00 47,84
181 416 Награде запосленима и др.расх. 125.000,00 0 0
182 421 Стални трошкови 13.955.929,93  13.776.602,15 98,71
183 422 Трошкови путовања 880.000,00 286.689,90 32,57
184 423 Услуге по уговору 3.970.349,80 3.629.648,51 91,41
185 424 Специјализоване услуге 11.367.812,00 10.669.758,86 93,85
186 425 Текуће поправке и одржавање 10.990.481,18 10.981.993,05 99,92
187 426 Материјал 5.221.347,42 5.041.341,82 96,55
188 472 Накнаде за соц. заштиту из буџ. 2.230.000,00 2.226.885,00 99,86
189 481 Дотације невладиним организ. 6.416.507,04 6.414.714,89 99,97
190 482 Порези, обавезне таксе и казне 216.940,00 92.645,00 42,70
191 511 Зграде и грађевински објекти 44.915.440,11 44.911.056,32 99,99
192 512 Машине и опрема 464.320,00 245.203,16 52,80

Укупно функ. 160, глава 2.16 117.571.185,05 108.963.943,89 92,68
2.17 421 Пољопривреда 

193 424 Програм заштите,уређења и ко-
ришћења пољ.земљишта 82.355.989,15 52.920.097,36 64,25

193/1 424 Средства за комасацију 22.400.000,00 22.400.000,00 100,00
193/2 424 Специјализоване услуге-комасација 19.300.000,00 19.300.000,00 100,00
194 451 Фонд за развој пољопривреде 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

Укупно функ. 421, глава 2.17 134.055.989,15 104.620.097,36 78,04
2.18 481 Предузетништво

195 451 Фонд за развој предузетништва
Укупно функ. 481, глава 2.18

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

100,00
100,00

2.19  620            Средства за инвестиције
196 451 Суфинансирање капиталних проје-

ката 10.093.000,00 10.092.522,59 99,99

197 511 Зграде и грађевински објекти 22.040.000,00 7.850.113,60 35,61

198 451 Савет за запошљавање 2.000.000,00 0 0,00  
Укупно функ. 620, глава 2.19 34.133.000,00  17.942.636,19 52,57
УКУПНО РАЗДЕО 2 1.044.792.269,05 882.486.992,77 84,47
Извори финансирања раздела 2:

01 Приходи из буџета 940.259.055,81 811.229.137,85 85,83
13 Вишак прихода из претходне 

године 104.533.213,24  71.257.854,92 68,16

У К У П Н И  Р А С Х О Д И  1.155.678.130,68 987.781.352,21 85,47
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Завршни рачун буџета Општине 
Бачка Паланка садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2010. 
године (Образац 1),

2. Биланс прихода и расхода у пери-
оду од 01.01.2010. до 31.12.2010. 
год. (Образац 2),

3. Извештај о капиталним расходи-
ма и финансирању у периоду од 
01.01.2010. до 31.12.2010. године 
(Образац 3),

4. Извештај о новчаним токовима у 
периоду 01.01.2010. до 31.12.2010. 
год. (Образац 4),

5. Извештај о извршењу буџета у пе-
риоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. 
год. (Образац 5)

6. Извештај о коришћењу средстава 
текуће и сталне буџетске резерве 
за 2010. годину

7. Извештај о примљеним текућим и 
капиталним трансферима од дру-
гих нивоа власти,

8. Извештај екстерне ревизије о фи-
нансијском извештају за период од 
01.01.2010. до 31.12.2010. године.

Члан 16.

Извештај о извршењу Одлуке о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2010. 
годину је саставни део ове Одлуке.

 Члан 17.

Одлуку о Завршном рачуну буџета 
Општине Бачка Паланка за 2010. годину 
доставити Управи за трезор, најкасније 
до 15. јуна 2011. године.

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у «Службеном 
листу Oпштине Бачка Паланка».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-400-6/2011
31. мај 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 
 

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01. 01.2010. ДО 31.12.2010. 
ГОДИНЕ

Одлука о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2010. годину донета је на 
22. седници Скупштине општине Бачка 
Паланка одржаној 21. децембра 2009. 
године. Одлука је објављена у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка" број 
24/2009. Скупштина општине Бачка Па-
ланка је у току године усвојила две Од-
луке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2010. 
годину, на 31. седници одржаној 05. јула 
2010. године („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 15/2010) и на 32. 
седници одржаној 15. септембра 2010. 
године („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 19/2010). Председник 
Општине Бачка Паланка у току године 
донео је два Решења о промени апро-
пријација. Таквим одлукама планирани 
обим средстава за 2010. годину износиo 
je 1.155.678.130,68 динара. У складу са 
тако планираним приходима билансира-
ни су и расходи по корисницима. 

Укупно остварени приходи и при-
мања за период јануар – децембар 2010. 
године износе 1.107.211.773,78 динара. 
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У односу на планирани обим средстава 
приходи су остварени са 95,81%. 

Структуру прихода и примања у 
2010. години по економској класифика-
цији чине:

Порез на доходак, добит и капи-
талне добитке остварен је у износу од 
440.796.171,36 динара или 91,83% у од-
носу на план. Порез на зараде, као најзна-
чајнији приход остварен је 100,67% у од-
носу на план. Средства самодоприноса 
остварена су у износу од 94.500.053,39 
динара што је 97,43% у односу на план.

Порез на фонд зарада остварен је 
у износу од 1.397,36 динара.

Порез на имовину остварен је у из-
носу од 91.345.988,14 динара или 99,40% 
у односу на план.

Порези на добра и услуге остваре-
ни су у износу од 38.356.053,86 динара 
тј. 101,88% у односу на план. 

Други порези тј. комунална такса 
за истицање фирме остварена је у износу 
од 13.983.162,01 динара тј. 81,30% у од-
носу на план.

Трансфери од других нивоа влас-
ти остварени су у износу од 228.583.586,40 
динара, што је 94,61% у односу на план. 
Ненаменски трансфери од Покрајине 
који су утврђени за 2010. годину у изно-
су од 163.779.915 динара, остварени су у 
износу од 167.845.396,00 динара, што је 
102,49% у односу на план. Текући намен-
ски трансфери од Покрајине остварени 
су у износу од 18.278.190,40 динара, што 
је 50,44% у односу на план. Капитални 
наменски трансфери од Покрајне оства-
рени су у износу од 42.460.000,00 дина-
ра, што је 102,07% у односу на план.

Приходи од имовине остварени су 
у износу од 131.780.192,76 динарa са сто-
пом 128,86%. 

Приходи од продаје добара 
и услуга остварени су у износу од 
35.171.134,15 динара са стопом 61,22%. 
Приход од накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта као најзначајнији 
приход остварен је са стопом 99,52%.

Приходи од новчаних казни оства-
рени су у износу од 6.830.305,22 динара, 
са стопом 113,84%.

Мешовити и неодређени прихо-
ди остварени су у износу од 2.572.169,61 
динара, са стопом 66,90%.

Примања од продаје финансијске 
имовине у извештајном периоду оства-
рена су у износу од 10.046.721,83 динара, 
што је 100,47% у односу на план.

У расходном делу извршен је рас-
поред прихода у износу од 987.781.352,21 
динара, што у односу на планирани обим 
средстава износи 85,47%. Реализација 
расхода у посебном делу Одлуке о буџе-
ту за 2010. годину одвијала се кроз два 
директна буџетска корисника: 

I  Скупштина општине, 
    Председник и Oпштинско веће, 
II Општинска управа.

Скупштина општине, Председник 
и Општинско веће су евидентирани у 
разделу I са следећим главама: 

1.01 Скупштина општине, Пред-
седник и Општинско веће – у оквиру 
ове главе финансирани су расходи за 
рад Скупштине општине, Председника 
и Општинског већа у укупном износу од 
35.615.192,10 динара, што чини 94,75% у 
односу на план. Са позиција 1, 2, 3 и 4 
финансиране су зараде изабраних и по-
стављених лица. Позиција 6 - посланички 
додатак обухвата накнаде одборницима 
Скупштине општине, накнаде члановима 
Општинског већа, као и накнаде члано-
вима комисија и радних тела Скупшти-
не општине. У расходима Скупштине 
општине налазе се трошкови путовања 
изабраних и постављених лица у земљи 
и иностранству, који су реализовани по 
одлукама о упућивању на службени пут 
од стране Председника Општине, а веза-
ни су за привредну и културну сарадњу. 
Позиција услуге по уговору обухвата, из-
међу осталих и трошкове репрезентације 
настале у представљању Општине кроз 
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манифестације и пријеме делегација из 
земље и иностранства. Трошкови прије-
ма Вуковаца представљају расходе за 
манифестацију која се одржава дуги низ 
година. Такође, у оквиру ове главе фи-
нансирани су трошкови мртвозорства ДЗ 
"Др Младен Стојановић".

1.02 Средства резерве – у оквиру 
ове главе планирана су средства за текућу 
и сталну буџетску резерву. Средства ре-
зерви пренета су у складу са чланом 69. 
и чланом 70. Закона о буџетском систему, 
по решењима Председника Општине.

1.03 Остали расходи износе 
26.237.504,13 динара, што је у односу на 
планирани обим средстава 98,84%. Дому 
здравља „Др Младен Стојановић“ пре-
нета су средства за набавку путничког 
возила, уређаја за стерилизацију, рекон-
струкцију грејних инсталација као и ре-
конструкцију крова на гинекологији. Та-
кође, средства су пренета и за адаптацију 
апотеке у Челареву. У оквиру ове главе 
финансиран је део материјалних трошко-
ва и зараде четири запослена у Црвеном 
крсту, затим део материјалних трошкова 
и зараде два запослена у ОО Савеза сле-
пих и слабовидих. Остала друштва и oр-
ганизације, као и традиционалне верске 
заједнице финансиране су по решењима 
Председника Општине. 

1.04 Социјална заштита обухва-
та расходе за област социјалне заштите 
за коју је издвојено 29.378.202,24 дина-
ра што је 97,31% од планираног обима 
средстава. Средства су путем Центра за 
социјални рад усмерена за тренутне со-
цијалне помоћи физичким лицима. Из-
вршени су и издаци за део материјалних 
расхода Центру за социјални рад, набавку 
опреме, као и зараде за четири запосле-
на радника. У оквиру планираног оби-
ма средства су пренета Геронтолошком 
центру. Корисницима материјалног обез-
беђења пренете су накнаде тј. кадровачке 
помоћи по Републичким и општинским 
прописима у потребним износима. У ок-
виру ове главе финансиране су стипен-

дије најбољим ученицима и студентима 
Општине. За израду стратегије социјал-
не заштите, Центру за социјални рад као 
носиоцу пројекта пренето је 1.000.000 
динара. У оквиру ове главе финансира-
не су накнаде за прворођено дете у из-
носу од 12.000 динара по кориснику и 
поклон пакети у вредности од 3.000 ди-
нара у апотеци Дома здравља, а у циљу 
развоја популационе политике и под-
стицања наталитета. Од Покрајинског 
секретаријата за финансије обезбеђено 
је на име једнократне новчане помоћи у 
износу од 5.000,00 динара по примаоцу 
ради угроженог животног стандарда со-
цијално угрожених запослених, износ од 
3.130.000,00 динара који је реализован 
преко Центра за социјални рад. Средства 
у износу од 3.211.677,84 динара пред-
виђена за једнократну новчану помоћ 
социјално угроженом становништву, а по 
решењима Комисије за социјална питања 
реализована су у износу од 3.087.195,69 
динара преко Центра за социјални рад.

1.05 Изборна комисија – у оквиру 
ове главе финансиран је рад политичких 
странака по Закону о финансирању поли-
тичких странака. Са позиције услуге по 
уговору финансиран је рад Општинске 
изборне комисије. Укупно извршење из-
носи 784.431,00 динара, што је 78,44% у 
односу на план. 

1.06 Буџетски фонд за заштиту 
животне средине – у оквиру ове главе 
набављена су и постављена дечија игра-
лишта у насељеним местима Општине, 
обезбеђена су средства за орезивање пла-
тана у граду, издвојена су средства за суз-
бијање крпеља, као и за картирање и ко-
шење амброзије. Укупно извршени рас-
ходи у овој глави износе 12.995.029,97 
динара, што је 92,82% у односу на план. 

1.07 Фонд за противпожарну заш-
титу – у оквиру ове главе обезбеђена су 
средства за Фонд за противпожарну заш-
титу у укупном износу од 284.000,00 ди-
нара, што је 56,80% у односу на план. 
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Средства планирана у расходном 
делу по корисницима у разделу I у ок-
виру директног корисника Скупштина 
општине, Председник и Општинско веће  
извршена су у износу од 105.294.359,44 
динара, што је у односу на планирани 
обим средстава 94,95%. 

У разделу II директни корисник је 
Општинска управа у оквиру које се по-
ред органа управе налазе сви индиректни 
корисници буџетских средстава.

2.01 Општинска управа обух-
вата расходе настале функционисањем 
Општинске управе. У извештајном пе-
риоду за наведене расходе утрошено је 
131.340.343,22 динара, што је у односу 
на планирани обим средстава 95,52%. 
Средства су према плану распоређена 
за зараде и накнаде запослених радника, 
отпремнине и помоћи, стручно усаврша-
вање и коришћење стручне литературе. 
Поред трошкова за запослене у оквиру 
управе распоређена су средства за мате-
ријалне трошкове који обухватају трош-
кове зграде Општинске управе, као и 
месних канцеларија у насељеним мести-
ма Општине Бачка Паланка. Трошкови се 
односе на: грејање, електричну енергију, 
трошкове телекомуникација, комуналне 
услуге, трошкове банкарских услуга и 
друге материјалне трошкове. Трошкови 
путовања обухватају трошкове дневница, 
смештаја и превоза на службеном путу у 
земљи, запослених у Општинској управи. 
Вршене су текуће поправке и одржавање 
на згради и опреми Општинске управе и 
месних канцеларија. Извршени су радо-
ви на згради Општине (подрум, олуци, 
кухиња), на појединим канцеларијама у 
згради Општине, као и адаптација поје-
диних зграда у власништву Општине. 
Набављена је рачунарска опрема, као и 
канцеларијски намештај у циљу побољ-
шања услова рада. Издвојена су средства 
за програм електронске писарнице.

Одрађена је реконструкција и адап-
тација објекта партерно уређења, при-
кључак гаса и гасне инсталације) за пот-

ребе Црвеног крста и Центра за социјал-
ни рад у ЈА 23.

2.02 Социјална помоћ угроженом 
становништву – у оквиру ове главе из-
двојена су средства за помоћ избеглим и 
расељеним лицима.

2.03 Економски послови – истра-
живање и развој – у оквиру ове главе 
обезбеђена су средства за израду стра-
тешког плана развоје општине Бачка Па-
ланка.

2.04 Основно образовање обухва-
та расходе за материјалне трошкове шко-
ла којих у Општини Бачка Паланка има 
укупно дванаест. У оквиру ове главе фи-
нансиране су зараде васпитача по школа-
ма, у насељеним местима Општине, које 
се делом финансирају из буџета Oпшти-
не, а делом из средстава минималног про-
грама. Пошто је оснивач основних школа 
Република која обезбеђује финансијска 
средства за зараде и накнаде запослених, 
расходи из буџета Општине усмеравају 
се као трансферна средства другим ниво-
има власти. Обезбеђена су средства за из-
раду пројектно техничке документације 
за санацију објекта школске зграде у ОШ 
“Вук Караџић“, постављање ламината у 
ОШ "Свети Сава“, као и паркет у фискул-
турној сали ОШ “Десанка Максимовић“. 
У ОШ „Жарко Зрењанин“ и ОШ „Алекса 
Шантић“ извршени су зидарски и молер-
ски радови, у ОШ „Браћа Новаков“ наба-
вљене су нове клупе и столице, а у ОШ 
“Десанка Максимовић“ набављане су 
справе за фискултурну салу. Такође, нак-
наде за бесплатне ужине социјално угро-
жених ученика, финансиране су у оквиру 
ове главе. Укупно остварени расходи за 
ову област износе 63.310.768,38 динара, 
што је у односу на планирани обим сред-
става 76,36%.

2.05 Средње образовање обухва-
та расходе за материјалне трошкове три 
средње школе у Општини Бачка Паланка. 
Пошто је оснивач средњих школа Репу-
блика и обезбеђује средства за зараде и 
накнаде запослених, расходи из буџета 
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Општине усмеравани су као трансферна 
средства другим нивоима власти. У ССШ 
“Др Радивој Увалић“ и у Техничкој школи 
„9. мај“ извршени су молерско зидарски 
радови, а у ССШ “Др Радивој Увалић“ 
је одрађено и лакирање паркета. Укуп-
ни расходи за средње образовање износе 
18.751.484,30 динара, што је у односу на 
планирани обим средстава 61,50%. 

2.06 Образовање некласификовано 
на другом месту обухвата расходе за пре-
воз ученика основних, средњих школа и 
студената, трошкове смештаја и превоза 
деце ометене у развоју, као и накнаде ко-
мисији за разврставање лица ометених у 
развоју. Укупни расходи за ову главу из-
носе 14.914.950,51 динара. 

2.07 Информисање обухвата рас-
ходе за део материјалних трошкова и 
зарада који се путем субвенција прено-
се информативним јавним предузећима 
“Радио БАП” и „Телевизија БАП''. За ус-
луге информисања јавности, рекламе и 
пропаганде пренето је 277.000,00 динара. 
У току године ТВ „Бап“ су пренета 
средства за набавку професионалне 
камере. Укупно пренета средства за 
област информисања су 17.393.400,00 
динара, тј. 97,05% у односу на план.

2.08 Народна библиотека, као ин-
директни корисник, финансира се делом 
из средстава буџета, делом из сопствених 
прихода. Из буџета Општине обезбеђена 
су средства за зараде за 21 запосленог 
радника, материјалне и све остале врсте 
трошкове, а у складу са поднетим захте-
вима и планираним обимом средстава. У 
току године извршена је реконструкција 
електро-инсталација у згради библиотеке 
у Бачкој Паланци. У складу са законским 
нормама набављене су књиге за потре-
бе библиотеке. Укупно пренета средства 
овом кориснику износе 20.323.189,17 ди-20.323.189,17 ди-ди-
нара, што је 97,79% у односу на план. 

2.09 Културни центар као инди-
ректни корисник, финансира се делом из 
средстава буџета, делом из сопствених 
прихода. Из буџета Општине обезбеђена 

су средства за зараде за 11 запослених 
радника, материјалне и друге трошко-
ве, а у складу са поднетим захтевима и 
планираним средствима. У оквиру спе-
цијализованих услуга финансирана је 
манифестација „Дунавски бал 2010“, као 
и остали културни догађаји у граду. За 
потребе овог корисника извршени су мо-
лерски радови. Укупно пренета средства 
овом кориснику износе 14.640.108,62 ди-14.640.108,62 ди- ди-
нара, што је 95,83% у односу на план. 

2.10 Туристичка организација 
као индиректни корисник финансирана 
је из средстава буџета Општине, одакле 
су обезбеђена средства за зараде шест 
запослених радника, материјалне трош-
кове, учешће запослених на наступима и 
сајмовима. У току године извршено је и 
увођење грејања у просторије ТО. Укуп-
но пренета средства туристичкој орга-
низацији износе 7.221.467,34 динара, тј. 
96,15% у односу на план.         

2.11 Физичка култура обухвата 
расходе који се путем субвенција прено-
се за капитално и текуће одржавање обје-
ката СРЦ «Тиквара». Пренет је део сред-
става за сређивање „Прес центра“ и оп-
ремање „Градске плаже“, као и средства 
за манифестацију „Дунавски бал 2010.“ 
У оквиру текућих субвенција преносе се 
средства за зараде запослених радника и 
део материјалних трошкова. По решењи-
ма Председника општине финансиране 
су спортске организације и програми у 
оквиру физичке културе. У оквиру ове 
главе финансирани су трошкови прегле-
да и осигурања спортиста са територије 
Општине. Обавезе за радничку олим-
пијаду 2011. измирене су у складу са 
уговореном динамиком плаћања. Укупни 
расходи за област физичке културе из-
носе 50.897.847,58 динара, тј. 99,69% у 
односу на план.

2.12 ПУ „Младост“ - ова установа 
се финансира делом из средстава буџе-
та, из сопствених средстава и средстава 
минималног програма из Републичког 
буџета. У току 2010. године из средстава 
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буџета Општине урађене су громобран-
ске инсталације, купљен је нови плин-
ски штедњак за потребе кухиње, као и 
нови кирби систем. Расходи за ову об-
ласт из буџета извршени су у износу од 
54.300.488,51 динара, што је у односу на 
планирани обим средстава 98,51%.

2.13 Општинско јавно право-
бранилаштво - извршени расходи за 
рад општинског јавног правобраниоца 
износе 186.795,28 динара и представљају 
62,27% планираног обима средстава.

2.14 ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ - као инди-
ректни корисник финансира се делом из 
буџетских, делом из сопствених сред-
става. Из буџета Општине једним делом 
се финансира рад радне заједнице ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“, а у целости расходи за текуће 
и капиталне субвенције у области кому-
налне потрошње, путне привреде, као и 
развој града и уређење земљишта. Сред-
ства су према плану и програму усмера-
вана за поменуте области, као и за суб-
венције месним заједницама у насеље-
ним местима Општине Бачка Паланка 
тј. анализу воде и јавну расвету. Укупно 
пренета средства ЈП „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка“ износе 
148.402.787,11 динара, што је 74,60% у 
односу на план. 

2.15 Развој заједнице – укупно 
извршени расходи у овој глави износе 
107.156.855,96 динара, што је 88,92% у 
односу на план. Део средстава за комунал-
ну потрошњу за капиталне субвенције у 
износу од 42.565.027,04 динара усмерен 
је директно на ЈКП "Комуналпројект" у 
оквиру планираног обима средстава за 
ову намену, одакле су издвојена средства 
за адаптацију интерне микробиолошке 
лабораторије водовода као и побољшање 
водоводне мреже, реконструкција канал-
ске мреже и Бунара Б-14А. У оквиру ове 
главе месним заједницама је по захте-
вима и решењима Председника пренето 
13.710.797,75 динара за субвенције у об-

ласти комуналне потрошње, док је за ка-
питалне субвенције пренето 8.850.677,05 
динара. 

2.16 Месне заједнице – као ин-
директни корисници финансирају се из 
средстава самодоприноса који има карак-
тер јавног прихода, а делом и из сопстве-
них средстава. У оквиру ове главе финан-
сирају се расходи за зараде запослених, 
расходи за материјалне и остале врсте 
трошкова месних заједница по захтевима 
у складу са њиховим финансијским пла-
новима и оствареним средствима месног 
самодоприноса. Укупно извршени рас-
ходи у овој глави износе 108.963.943,89 
динара, што је 92,68% у односу на план.

2.17 Пољопривреда – у оквиру ове 
главе издвојена су средства за фонд за 
развој пољопривреде, средства за комаса-
цију, као и средства за потребе заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта. Средства су пренета у изно-
су 104.620.097,36 динара што је 78,04% у 
односу на план.

2.18 Предузетништво – у оквиру 
ове главе обезбеђена су средства за фонд 
за развој предузетништва и пренета у из-
носу од 1.000.000,00 динара.

2.19 Средства за инвестиције – у 
оквиру ове главе обезбеђена су средства 
за санацију отворених терена, изградња 
стрељане и санација спортске хале. Та-
кође су издвојена средства за завршетак 
радова на еко чесми у Младенову. Започ-
ети су радови на изградњи ветеринарске 
амбуланте у Новој Гајдобри, као и при-
хватилиште за псе. Издвојена су средства 
за трећу фазу изградње православног 
храма на Синају, као и завршни радови 
на амбуланти "Стари град" и на капели у 
МЗ Младеново. У оквиру ове главе фи-
нансирана је изградња прилазних путева 
за капелу у МЗ Силбашу. Укупно извр-
шени расходи у овој глави износе 52,57% 
у односу на планиране.

Укупно извршена средства директ-
ног буџетског корисника Општинске уп-



3. јун 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 18/2011 - страна 645  

раве износе 882.486.992,77 динара, што је 84,47 % у односу на планирани обим средста-
ва.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2010. ГОДИНУ

Према члану 69. и 70. Закона о буџетском систему у буџету се билансирају и обез-
беђују средства за сталну и текућу буџетску резерву. У оквиру буџета део планираних 
средстава не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће и сталне буџетске 
резерве. Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве доноси Председ-
ник Општине. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апроприја-
ције нису биле довољне. 

Средства текуће буџетске резерве, која је била планирана у износу од 14.000.000 
динара, распоређена су по решењима Председника Општине у износу од 13.361.449,01 
динара на следеће позиције: 

• на позицију    6 (економска класификација 417) у износу од               800.000 динара
• на позицију   16 (економска класификација 481) у износу од             200.000 динара
• на позицију   19 (економска класификација 481) у износу од              543.000 динара
• на позицију   23 (економска класификација 463) у износу од              520.000 динара
• на позицију   24 (економска класификација 463) у износу од         459.620,80 динара
• на позицију   51 (економска класификација 483) у износу од          197.761,80 динара
• на позицију   89 (економска класификација 451) у износу од             500.000 динара
• на позицију   90 (економска класификација 451) у износу од              672.000 динара
• на позицију   93 (економска класификација 414) у износу од            172.067 динара
• на позицију   98 (економска класификација 423) у износу од         100.000 динара
• на позицију 104 (економска класификација 515) у износу од         200.000 динара
• на позицију 113 (економска класификација 423) у износу од            100.000 динара
• на позицију 114 (економска класификација 424) у износу од           1.050.000 динара
• на позицију 126 (економска класификација 423) у износу од             110.000 динара
• на позицију 127 (економска класификација 424) у износу од            310.000 динара
• на позицију 131 (економска класификација 512) у износу од        530.999,41 динара
• на позицију 132 (економска класификација 451) у износу од          1.520.000 динара
• на позицију 133 (економска класификација 423) у износу од             191.000 динара
• на позицију 134 (економска класификација 481) у износу од           4.030.000 динара
• на позицију 189 (економска класификација 481) у износу од              170.000 динара
• на позицију  191 (економска класификација 511) у износу од              985.000 динара

Средства сталне буџетске резерве, која је била планирана у износу од 2.000.000 
динара, распоређена су по решењима Председника Општине у износу од 1.575.984,40 
динара на следеће позиције: 

• на позицију   23 (економска класификација 463) у износу од        311.996,40 динара
• на позицију 134 (економска класификација 481) у износу од        400.000,00 динара
• на позицију 184 (економска класификација 423) у износу од       113.988,00 динара
• на позицију 186 (економска класификација 425) у износу од        750.000,00 динара.
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ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ 
ТЕКУЋИМ И КАПИТАЛНИМ 
ТРАНСФЕРИМА ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ
На основу Закона о буџетском 

систему, државни органи могу примати 
трансферна средства од других нивоа 
власти.

У корист општинског буџета 
обезбеђена су средства у износу од 
228.583.586,40 динара. У томе су садр-
жани текући трансфери у износу од 
186.123.586,40 динара и капитални 
трансфери у износу од 42.460.000 дина-
ра. 

На име ненаменских трансфе-
ра обезбеђено је 167.845.396,00 дина-
ра по Закону о расподели трансферних 
средстава из буџета Републике Србије. 
Трансферна средства су се градовима и 
општинама на територији АП Војводине 
преносила са рачуна за извршење буџета 
АП Војводине, као текући трансфер. 

Са нивоа Покрајине, на име те-
кућих трансфера обезбеђена су средства 
у износу од 18.278.190,40 динара од сле-
дећих секретаријата: 

Од Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство обезбеђено је 4.200.000 динара за 
ангажовање пољочуварске службе на те-
риторији Општине. 

Од Покрајинског секретаријата 
за образовање и културу обезбеђена су 
средства у износу од 2.854.705 динара за 
регресирање трошкова превоза ученика 
и студената. 

Од Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику и демографију, 
обезбеђено је 203.288,92 динара за рег-
ресирање дела трошкова боравка деце 
трећег и четвртог реда рођења која бо-
раве у васпитним групама при основним 
школама у насељеним местима Општи-
не Бачка Паланка, а на име регресирања 
дела трошкова боравка у Предшколској 
установи „Младост“ за дете трећег од-

носно четвртог реда рођења обезбеђено 
је 4.124.196,48 динара.

Од Покрајинског секретаријата за 
прописе, управу и националне заједнице, 
обезбеђено је 380.000 динара и то 40.000 
динара за табле на језицима нациналних 
мањина у МЗ Силбаш, 60.000 динара за 
штампање службених гласила, образаца 
и публикација на језицима националних 
мањина, а за Туристичку организацију 
општине Бачка Паланка, 200.000 за раз-
вој система електронске управе за рад у 
условима вишејезичности у Општинској 
управи и 80.000 динара за табле са нази-
вима органа и организација, називом на-
сељеног места на путним правцима који 
су исписани и на језицима националних 
мањина.

Од Покрајинског секретаријата за 
омладину и спорт обезбеђено је 120.000 
динара на име суфинансирање пројекта 
„Буди фер - покрени игру“, на име сана-
ције терена ради одржавања 10. СОРВ 
2011. обезбеђено је 890.000 динара, на 
име суфинансирања трошкова изградње 
крова на стадиону у МЗ Младеново обез-
беђено је 200.000 динара.

Од Покрајинског секретаријата за 
културу обезбеђено је 176.000 динара 
на име суфинансирања реализације по-
пуњавања и обнављања књижног фонда 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“.

Од Покрајинског секретаријата за 
финансије обезбеђено је 3.130.000 дина-
ра на име једнократне новчане помоћи 
у износу од 5.000 динара по примаоцу 
ради угроженог животног стандарда со-
цијално угрожених запослених, на име 
суфинансирања усклађивања Простор-
ног плана општине Бачка Паланка обез-
беђено је 2.000.000 динара.

Капитални трансфери у износу од 
42.460.000 динара обезбеђени су од сле-
дећих секретаријата: 

Од Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство обезбеђено је по 2.000.000 динара 
за финансирање радова на одводњавању 
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пољопривредног земљишта у МЗ Младе-
ново, МЗ Пивнице, МЗ Карађорђево; по 
500.000 динара на име реконструкције 
постојећег објекта пијаце у МЗ Силбаш и 
МЗ Параге и 300.000 динара за изградњу 
зелене пијаце МЗ Карађорђево; 9.300.000 
динара за реализацију радова на уређењу 
атарских путева у поступку комасације у 
К.О. Нова Гајдобра; 10.000.000 динара за 
реализацију започетог поступка комаса-
ције у К.О. Деспотово; 2.360.000 динара 
на име финансирања трошкова израде 
Идејног и главног пројекта атмосферске 
канализације у Парагама.

Од Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине обез-
беђена су средства у износу од 3.500.000 
динара за реализацију пројекта у циљу 
спречавања и отклањања штетних после-
дица насталих експлоатацијом минерал-
них сировина у МЗ Обровац.

Од Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину обезбеђено је 5.000.000 
за суфинансирање трошкова реконструк-
ције спортске хале, поводом одржавања 
10. СОРВ; на име суфинансирања трош-
кова изградње базена у Бачкој Паланци, 
поводом одржавања 10. СОРВ обезбеђе-
но је 5.000.000 динара.

Сва трансферна средства која су 
добијена од других нивоа власти, намен-
ски су трошена и повратно правдана. На-
длежним секретаријатима достављени су 
извештаји о утрошку средстава са ком-
плетном пратећом документацијом. 

Шеф службе трезора,
Миладин Крунић, с.р.

«СРБО АУДИТ» д.о.о. 
Предузеће за ревизију и
рачуноводствене услуге

Београд

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 

О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА СА 

СТАЊЕМ НА ДАН 31. 
ДЕЦЕМБРА 2010. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ 
РЕВИЗОРА

Обавили смо ревизију завршног ра-
чуна Општине Бачка Паланка (у даљем 
тексту «Завршни рачун») који обухвата 
Биланс стања на дан 31. децембра 2010. 
године и одговарајући Биланс прихода и 
расхода, Извештај о капиталним издаци-
ма и примањима, Извештај о новчаним 
токовима и Извештај о извршењу буџета 
за годину која се завршава на тај дан, као 
и преглед значајних рачуноводствених 
политика и напомене уз финансијске из-
вештаје. 

Одговорност Одељења за финансије и 
буџет

Одељење за финансије и буџет је од-
говорно за састављање и објективну пре-
зентацију ових финансијских извештај а 
у складу са Уредбом о буџетском рачу-
новодству («Службени гласник РС» број 
125/2003 и 12/2006), Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2010. годину 
и рачуноводственим политикама обело-
дањеним у напоменама 2. и 3. у прило-
женим финансијским извештајима. Ова 
одговорност обухвата: осмишљавање, 
примену и одржавање интерних кон-
трола које су релевантне за састављање 
и објетивну презентацију финансијских 
извештаја који не садрже погрешне ин-
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формације од материјалног значаја услед 
криминалне радње или грешке; одабир и 
примену одговарајућих рачуноводстве-
них политика, као и коришћење најбољих 
могућих рачуноводствених процена. 

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да, на основу 
извршене ревизије, изразимо мишљење 
о приложеним финансијским извештаји-
ма. Ревизију смо извршили у складу са 
Међународним стандардима ревизије. 
Ови стандарди налажу да радимо у скла-
ду са етичким захтевима и да ревизију 
планирамо и извршимо на начин који 
омогућава да се, у разумној мери, увери-
мо да финансијски извештаји не садрже 
материјално значајне погрешне исказе. 

Ревизија укључује спровођење 
поступака у циљу прикупљања реви-
зијских доказа о износима и обело-
дањивањима датим у финансијским из-
вештајима. Избор поступака зависи од 
ревизорског просуђивања, укључујући 
процену ризика од настанка материјално 
значајног погрешог приказивања у фи-
нансијским извештајима, било да је у пи-
тању проневера или грешка. Приликом 
процене ризика, ревизор узима у обзир 
интерне контроле релевантне за саста-
вљање и реално и објектино приказивање 
консолидованих финансијских извештаја 
Буџета, у циљу одабира адекватних реви-
зорских процедура у датим околности-
ма, али не и за изражавање мишљења о 
ефикасности интерних контрола Буџета. 
Ревизија, такође, обухвата оцену адек-
ватности примењених рачуноводствених 
политика и прихватљивости рачуновод-
ствених процена које је извршило руко-
водство, као и оцену опште презентације 
финансијских извештаја. 

Сматрамо да су ревизијски докази 
које смо прикупили довољни и адекватни 
да обезбеде основу за изражавање реви-
зорског мишљења. 

Мишљење

По нашем мишљењу предложени 
финансијски извештаји Буџета Општи-
не Бачка Паланка, објективно и истини-
то, по свим битним питањима приказују 
стање имовине, обавеза и извора финан-
сирања Буџета Општине Бачка Паланка 
на дан 31. децембра 2010. године, прихо-
де и примања, расходе и издатке, токове 
готовине и извршење буџета за годину 
која се завршава на тај дан у складу са 
релевантним законским и рачуновод-
ственим прописима који су регулисани 
Законом о буџетском систему, Уредбом 
о буџетском рачуноводству и Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2010. 
годину. 

Београд, 16. 05. 2011. године

Овлашћени ревизор,
Мр Данко Николић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј
Страна                                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

"Службени лист Општине Бачка Паланка", излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, ул. Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs


