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ГОДИНA ИЗДАВАЊА LV                                 04.11.2020.                                                  БРОЈ 21. 
LV KIADÁSI ÉV                                              2020.11.04.                                                     21. SZÁM  
 
 

На основу 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 47/2019 ), члана 79. Закона о буџетском 
систему(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2019) и члана15. става 1. тачке 1, члана 19 и члана 34. став 1. тачка 2. Статута 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 5/2019), а на предлог Општинског већа општине 
Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана 04.11.2020. године донела је 
 

 

ОДЛУКА 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
У завршном ( консолидованом) рачуну буџета општине за 2019. годину ( у даљем тексту: завршни 
рачун), остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци износе: 
 
 
  I     Укупно остварени текући приходи и примања            
         од продаје нефинансијске имовине  (примања)                   1.258.359   хиљада динара 
 II    Укупно извршени текући расходи и издаци (издаци)  1.326.554  хиљада динара  
 III   Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)       -  68.195  хиљада динара 
 
 

Члан 2. 
У билансу стања на дан 31. децембар 2019. године утврђена је укупна актива у износу од 1.602.431  
хиљада динара и укупна пасива у укупном износу од  1.602.431 хиљада динара.   
 
( У прилогу се даје Образац 1 - Биланс стања – структура активе и пасиве на нивоу категорије 
према економској класификацији)  

 
Члан 3. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су : 
 

 

           у 000 дин 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.258.359   

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.326.554  
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит ( ред.бр. 1 – ред.бр. 2) -68.195  



Страна 2.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 21. 
2. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         21. Szám 
                                                                                  04.11. 2020.       2020.11.04.               
     

 

 

4. Кориговање мањка прихода и примања – буџетски дефицит           

А) умањење за укључивање:  

део нераспоређеног вишка прихода примања из ранијих година који је коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године   

део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине   
део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године  

износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита  

износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године   

Б) увећање за укључивање:  

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату 
обавеза по кредитима   

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине  
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ -68.195 

 
Буџетски дефицит у износу од 68.195.000,00 динара покрива се на терет вишка прихода и примања 
из ранијих година. 
 
( У прилогу се даје Образац 2 – Биланс прихода и расхода – структура текућих прихода и 
текућих расхода и расподеле резултата пословања.)  
 

Члан 4. 
 

  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР  2019. године  

Буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и укупни фискални   
резултат буџета утврђени су у следећим износима:  

                                    у 000 дин  

О  П  И  С 
Економска 

класи       
фикација 

ПЛАН Буџетска 
средства 

Додатна 
средства  

Укупна 
средства  

1 2 3 4 5 6 (4+5) 

I   УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 1,775,147 1,067,239 237,127 1,304,366 

II   УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 1,611,620 1,067,239 237,127 1,304,366 

  1. Текући приходи 7 1,369,319 1,039,216 187,297 1,226,513 

    
од којих су камате 1.1. 
камате 7411 4,100 3,921 0 3,921 

  2. 
Примања од продаје 
нефинансијске имовине 8 163,332 28,023 3,823 31,846 

  3. 

Примања од задуживања 
продаје финансијске 
имовине 9 78,969 0 46,007 46,007 

    
3.1. Примања од продаје 
финансијске имовине  92 0 0 0 0 
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III   ПРЕНЕТА СРЕДСТВА  3 163,527     0 

IV   УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 1,787,985 1,128,557 240,826 1,369,383 

  4. Текући издаци 4 1,314,440 1,035,003 99,697 1,134,700 

    од чега 4.1. отплата камата 44 3,000 2,924 0 2,924 

  5. 
Издаци за нефинансијску 
имовину 5 347,029 50,725 141,129 191,854 

  6. 

Издаци за отплату главнице 
и набавку финансијске 
имовине 6 126,516 42,829 0 42,829 

    
6.1.Набавка финансијске 
имовине 62 

0 
0 0 0 

V   
УКУПНА СРЕДСТВА минус 
УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 

-12,838 -61,318 -3,699 -65,017 

VI   
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-
(4+5) (7+8) - (4+5) -128,818 -18,489 -49,706 -68,195 

VII   ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ 

(7-7411+8)-
(4-44+5) 

        

   

(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 

НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ минус УКУПНИ 
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ 
КАМАТЕ) (VI - (1.1.-4.1.)) -129,915 -19,486 -49,706 -69,192 

VIII   
УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1.-6.1))  

(7+8)-(4+5)   
-(92-62) -128,818 -18,489 -49,706 -68,195 

IX   РЕЗУЛТАТ  ( II- IV) 
(7+8+9)-
(4+5+6) 

-176,365 -61,318 -3,699 -65,017 

    
(Промена стања на рачуну 
(V-III))         

 

 

 

 

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Износ у хиљ.дин 

I.   Примања буџета 1,304,366 
II.  Издаци буџета 1,369,383 
III. Резултат (I. - II.) -65,017 
  
 

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Износ у хиљ.дин 

Примања од задуживања и    

продаје финансијске имовине (кл 9)       46,007 
Отплата главнице и издаци за  

набавку финансијске имовине (кл 6)      42,829 
Нето финансирање (мањак примања)        3,178 
    

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 
Износ у хиљ.дин 

Текући приходи (класа 7) 1,226,513 
Прим од прод нефинансијске имовине (кл 8) 31,846 



Страна 4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 21. 
4. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         21. Szám 
                                                                                  04.11. 2020.       2020.11.04.               
     

 

 

Примања од задуживања и приватизације(кл 9)        46,007 
Укупно текући приходи и примања 1,304,366 
    

Текући расходи (класа 4) 1,134,700 
Текући издаци (класа 5) 191,854 

Отплата главнице кредита и набавка 
финансијске имовине  (класа 6) 

       42,829 

Укупно текући расходи  и издаци 1,369,383 
  

Резултат -65,017 
Минус нето финансирање -3,178 
  

Класа 7+8                               1.258.359                            
Минус класа 4+5                    1.326.554                   
Буџетски дефицит                -   68.195        

 
Буџетски дефицит - 68,195 

 

Члан 5. 
Резултат (разлика примања и издатака буџета) – укупан мањак новчаних  

прилива из члана 4. ове Одлуке у износу од                                    65.017 хиљада динара   
састоји се из: 
 
 - буџетског дефицита у износу од                                                       68.195 хиљада динара 
 - издаци за отплату главнице по кредиту и за набавку 
   финансијске имовине у износу од                                                     42.829 хиљада динара 
 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине         -   46.007 хиљада динара 
                                                                   

 
Члан 6. 

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2019. године, утврђени су укупни извори финансирања у износу од 77.853 хиљада динара и укупни 
издаци у износу од 234.683 хиљада динара. 
 
( У прилогу се даје Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима) 
  

Члан 7. 
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.304.366 хиљада динара, укупни новчани одливи 
у износу од  1.369.383 хиљада динара ( коригован за салдо готовине на почетку године у износу од  
199.217 хиљада динара и корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 
евидентирају преко класе 7, 8, 9 у износу од -550 хиљада динара умањен за корекцију новчаних 
одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5, 6 у износу од 389 
хиљада динара ), салдо готовине на крају године  износи  133.261 хиљада динара.  
 

( У прилогу се даје Образац 4 – Извештај о новчаним токовима  – структура новчаних прилива и 

одлива и салдо готовине на крају године )  
 

Члан 8. 
У извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2019. године, утврђена је укупна разлика у износу од – 65.017 хиљада динара, између укупних 
прихода и примања у износу од 1.304.366 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 
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1.369.383 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града – 
општине, донације и осталих извора. 
 
( У прилогу се даје Образац 5 – Извештај о извршењу буџета – структура прихода и примања, 
расхода и издатака,  као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава. ) 

 
Члан 9. 

Завршни рачун буџета општине Бечеј за 2019. годину садржи: 
 
1) Биланс стања на дан 31.12.2019. године – Образац 1; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године – Образац 2; 
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. до  31.12.2019. године – 

Образац 3; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до  31.12.2019. године – Образац 4; 
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и 

извршења  у периоду од 01.01.2019. до  31.12.2019. године – Образац 5; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења; 
7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; 
8) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, 

усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима; 
9) Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2019. годину; 
10) Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину и 
11) Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину општине    
     Бечеј. 
 
( Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.) 
 

Члан 10. 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2019. годину, заједно са Извештајем о 

извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године 
доставити Министарству финансија-Управи за трезор. 
 

Члан 11. 
Ову одлуку објавити у «Службеном листу општине Бечеј». 

 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Број: I 011-37/2020                                                                           Игор Киш с.р. 
Дана: 04.11.2020.године 
БЕЧЕЈ 
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