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На основу члана 40. Ст. 1. Тачка. 2. Статута Општине Житорађа, члана 32. став 1. Тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 –др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), 
а у вези члана 2. став 1. тачка 53) Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС ”, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019), Скупштина Општине Житорађа, на седици одржаној дана 29. јуна 2021. године, 
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
Житорађа ЗА 2020. годину 

 
ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

Овом скупштинском одлуком утврђују се укупно остварени приходи и примања, укупно 
извршени расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања за 2020. годину, као и стање 
дуга на дан 31.12.2020. године.  
 
      Члан 2. 
 Укупни приходи и примања се пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни 
расходи и издаци буџета за 2020. годину утврђују се у следећим износима: 
 
 I Укупни приходи и примања        425.139.000,00 динара. 
 
 II Укупни расходи и издаци       395.031.000,00 динара 
 
 III Разлика (I – II)         30.108.000,00 динара. 
 
 IV Утрошена средства за отплату кредита       12.129.000,00 динара 
 
 V Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година           189.000,00 динара 
 (Индиректни корисник) 
 
 VI Вишак прихода и примања-суфицит       18.168.000,00 динара 
 
      Члан 3. 
 Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година буџета према 
економској класификацији и изворима финансирања износе у хиљадама. 
       
    -Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711000    142.456,00 
   -Порез на имовину 713000          12.882,00 
   -Порез на добра и услуге 714000            6.362,00 
   -Други порези 716000              3.703,00 
   -Трансфери од других нивоа власти 733000       245.421,00 
   -Приходи од имовине 741000             3.673,00 
   -Приходи од продаје добара и услуга 742000           6.279,00 
   -Новчане казне и одузета имовинска корист 743000           3.165,00 
   -Мешовити и неодређени приходи 745000            1.198,00 
 
      Члан 4. 
 Укупни расходи и издаци буџета према економској класификацији,функционалној 
класификацији и изворима финансирања износе у хиљадама. 
 
 -Плате, додаци и накнаде запослених 411000              80.223,00 
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 -Социјални доприноси на терет послодавца  412000             13.378,00 
-Накнаде у натури  413000                      520,00 

 -Социјална давања запосленима 414000                1.397,00 
 -Накнаде трошкова за запослене 415000                5.123,00 
 -Награде запосленима и остали посебни расходи 416000          910,00 
 -Стални трошкови 421000                              20.407,00 
 -Услуге по уговору 423000                36.881,00 
 -Специјализоване услуге  424000               41.937,00 
 -Текуће поправке и одржавање 425000              13.217,00 
 -Материјал 426000                   6.787,00 

-Отплата домаћих камата  441000                3.373.,00 
-Субвенције јавним нефинансијским предузећима  451000            16.085,00 
-Субвенције приватним предузећима 454000                3.565,00 
-Трансфери осталим нивоима власти 463000              60.300,00 
-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464000           16.463,00 
-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472000                  450,00 
-Дотације невладиним организацијама 481000             24.108,00 
-Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате 482000                   264,00 
-Новчане казне и пенали по решењу судова 483000                5.094,00 
-Накнаде штете за повреду или настале услед ел.непогода 484000              1.927,00 
      

      Члан 5. 
 
 Укупно планирани и извршени капитални издаци за 2019. годину и планирани капитални 
издаци за 2020. и 2021. годину. 
 
 -Зграде и грађевински објекти 511000                             30.919,00 
 -Машине и опрема 512000                 11.128,00 
 -Нематеријална имовина 515000                     276,00 
 -Земљиште 541000                                299,00 
       

Члан 6. 
У Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 

износу од  1.251.106 хиљада динара и укупна пасива у износу од  1.251.106 хиљада динара, као и 
ванбилансна актива у укупном износу од 0 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 0 
динара. 
 

Члан 7. 
 У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2020. године(Образац 2) 
Утврђени су следећи износи, и то : 
 
                                                      Опис    Ред.бр.      

Обрасца 2 
Износ у 000 

1.Укупно остварени приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 

    ОП2001           425.139 

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине  

    ОП2131            395.031 

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

    ОП2346              30.108 

4. Мањак прихода и примања – буџетски суфицит(ред.бр. 2- 
ред.бр.1) 

    ОП2347               

5. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања  
 а) увећање за укључивање: 
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 
година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће 
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године (ОП2349); 
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за 
набавку нефинансијске имовине (ОП2350); 
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године(ОП2351); 
-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 
финансираних из кредита (ОП2352); 
-износа приватизационих примања коришћена за покриће 
расхода и издатака текуће године (ОП2353); 
б) умањен за укључивање издатака: 
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 
(ОП2355); 
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 
(ОП2356); 
в) вишак прихода и примања – суфицит (ОП) 2357. 

 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

12.129 
 

      311 
 

          18.168 

 
                                                                                       Члан 8. 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра  
2020. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 0 хиљада динара, укупни издаци у 
износу од 54.752 хиљада динара мањак примања у износу од 54.752 хиљада динара. 

 
Члан 9.  

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 
(Образац 4),утврђени су укупни новчани приливи у износу од 425.139 хиљада динара, укупни новчани 
одливи у износу од 407.161 хиљада динара, вишак (мањак) новчаних прилива и салдо готовине на дан 
31.12.2020. године у износу од  39.047 хиљада динара. 
 

Члан 10. 
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2020.године (Образац 

5), утврђена је укупна разлика  у износу од 17.978 хиљада динара, између укупних прихода и примања 
у износу од 425.139 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 407.161 хиљада динара 
по нивоима финансирања из: Републике, Аутономене Покрајине, града-општине, организација 
обавезног социјалног осигурања , донација и осталих извора , као и вишак  новчаних прилива 17.978 
хиљада и мањак примања 12.130 хиљада. 
 
           Члан 11. 

Вишак прихода и примања – суфицит утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расходау 
периоду од 1.јануара до 31.децембра 2020. године у укупном износу од 18.168 хиљада динара, 
преноси се у наредну годину  

 
          Члан 12 
1. Наменски приходи и примања износе 7.289.299,85 хиљада динара: 
1.1. Приходи од донација     ________________  динара 

 1.2.Трансфери од других нивоа власти   7.289.299,85             динара 
 1.3.Добровољни трансфери од правних и физичких лица ________________   динара 
 1.4.Финансијска помоћ Европске уније   _________________динара 
 1.5.Повраћај средстава од приватизације   _________________динара 
 1.6.Примања од продаје нефинансијске имовине  _________________динара 
 1.7.Приходи на подрачуну  ___________________  _________________динара 
 1.8.Примања на подрачуну___________________  _________________динара. 
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                  Члан 13. 
 

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине на дан 31.12.2020.године: 

           У 000 

ОПИС План 2020. Остварење/Извршење 
у 2020. Разлика % 

1 2 3 4 (3 * 100 / 2) 
I        Приходи    
II       Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

   

III      Укупно (I + II )    
IV      Расходи    
V       Издаци за набавку 
нефинансијске имовине 62.477 42.622 68,22 

VI     Укупно (IV +V) 62.477 42.622 68,22 
VII    Нето набавка нефинансијске 
имовине(II - V ) 62.477 42.622 68,22 

VIII   Буџетски  дефицит (III - VI)    
IX     Издаци за набавку финансијске 
имовине 

   

X      Укупан фискални дефицит (VIII - 
IX  ) 

   

  
Члан 14. 

Утврђује се стање дуга исказано у динарима, према параметрима важећим на дан 31.12.2020. 
године 113.709.673,02 динарима: 

1)По основу дугорочног кредита код Комерцијалне банкеАД (назив банке) у износу од  
 
2)По основу дугорочног кредита код Комерцијалне банкеАД (назив банке) у износу од   
 

Члан 15. 
Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета, укључујући расходе и издатке из 

додатних активности корисника буџетских средстава у 2020.години извршени по организационој 
класификацији, програмима, програмским активностима/пројектима (програмској класификацији), 
функционалној и економској класификацији и по изворима финансирања. 
 
             Члан 16. 
 Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији и пројектима у 2020. 
години. 
 

Р.б
р. Назив програма Пројекат Вредност 

 Планирано Извршено 

1. Политички сис. лс Изборне активности за локалне и 
парламентлне изборе 

2.812.000,00 2.701.898,61 

2. Опште усл. Лок.самоуправе-
Опш. Упр. Набавка новогодишње расвете 600.000,00 571.052,61 

3. Развој спорта и омладине Набавка опреме за купалишни комплекс 
(лежаљке сунцобрани ) 

6.000.000,00 5.365.716.00 

4. Развој спорта и омладине Адаптација и реконструкција старог 
објекта на купалишном комплексу 

2.500.000,00 2.496.810,00 

5. Развој спорта и омладине Набавка мобилијаа 1.748.966,00 1.248.966,00 
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6. Развој спорта и омладине Партерно уређење ку. комп 3.800.000,00 3.760.000,00 

7. Развој спорта и омладине Набавка опреме куп.комп. обогани 4.500.000,00 3.353.434,00 

8. Развој спорта и омладине Реконструкција трибина 1.700.000,00 1.287.705,00 

9. Развој спорта и омладине Изградња фудбалског игралишта 9.846.320,00 9.444.660,00 

10. Развој спорта и омладине Виша радова на куп. комплексу 6.500.000,00 6.438.859,63 

11. Локални економски развој Извођење радова проширење водо. 
мреже 

5.000.000,00 0 

12. Пољопривреда и рурални 
развој 

Уређење каналске мреже за 
одводњавање на тер опш. Жит. 

5.200.000,00 5.183.411,40 

13. Пољопривреда и рурални 
развој 

Завршетак геод. тех. радова на 
комасацији у вољчинац  

1.000.000,00 600.000,00 

14. Пољопривреда и рурални 
развој Уређење атарских путева 17.200.000,0

0 
17.146.484,00 

15. Орг.  саобраћаја и саобр.  
инфра. Зимско одржавање путева 6.500.000,00 6.244.730,00 

16. Соц. и дечија заштита Пројекат пом. у кући 6.000.000,00 4.431.000,00 
17. Соц и дечија заштита Помоћ б.ирсе лицима 2.000.000,00 892.920,00 

18. Комуналне делатности  Завршетак бунара у Горњем Дреновцу 40.000,00 30.134,40 

19. Локални економски развој Пројекат елект. поља у пејковцу и 
држановцу 

600.000,00 486.000,00 

20. Локални економски развој Израда пројекта асфалтирања улица по 
МЗ 

600.000,00 500.000,00 

21. Локални економски развој Израда плана генералне регулације 4.000.000,00 3.936.000,00 

22. Локални економски развој Куповина грађевинског земљишта 1.000.000,00 298.918,22 

23. Здравствена заштита- Дом 
здравља 

Унапређење квалитета гинеколошких 
услуга у дом здравља 

733.500,00 558.081,00 

24. Здравствена заштита- Дом 
здравља 

Унапређење квалитета пружање лаб. 
услуга у дом здравља 

731.500,00 634.969,00 

25. Здравствена заштита- Дом 
здравља 

Унапређење здравствене заштите лица 
старија од 65год 

8.865.000,00 8.331.307,00 

26. Развој културе и 
информисања /Нар библ 

Пројекат информисања опш. 
Житорађа/конкурс 

1.000.000,00 0 

27. Развој културе и 
информисања/ Нар. библ 

Пројекат информисања опш. 
Житорађа/рекламе, билборди и сл 

1.000.000,00 1.000.000.00 

28. Развој културе и 
информисања/ Нар. библ Ликовна колонија 

50.000,00 0 

 
 
 
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
      Члан 17. 
 Завршни рачун буџета  општине Житорађа  за 2020. годину, садржи: 
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1)Биланс стања на дан 31.12.2020. године;  
2)Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. године; 
3)Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 
4)Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године; 
5)Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године; 
6)Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020. години; 
7)Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2020. години; 
8)Мишљење овлашћеног ревизора. 
(Обрасци и Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.) 

 
     Члан 18. 

Одлуку о завршном рачуну буџета  општине Житорађа  за 2020. годину доставити 
Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор. 

   
            Члан 19. 

 Одлука о завршном рачуну  општине Житорађа  за 2020. годину ступа на снагу дана 
објављивања у службеном гласилу. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 
 Број: 400-1327/2021-01 
 Место: Житорађа      Председник Скупштине, општине 
 Датум: 29. јун 2021.          
             
         _________________________ 
         Небојша Стевановић 
 


