
На основу члана 77. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013),
члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 12., 38. и
116. Статута општине Осечина, а на предлог Општинског
већа, Скупштина општине Осечина је, на седници одржаној
дана 24.07. 2014. године, донела 

О  Д  Л  У  К  У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИ-

НА ЗА 2013. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из
прихода, примања и неутрошених средстава буџета општи-
не Осечина у 2013. години у следећим износима:

I Укупно остварени текући приходи, примања са пре-
нетим неутрошеним средствима ....................... 317.801.309

II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и
неутрошених средстава  ..................................... 310.254.811             

III Разлика (I-II) .................................................7.546.498

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године

(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од  388.714
хиљада динара и укупна пасива у износу од 388.714 хиља-
да динара.

Структура активе и пасиве у Билансу стања на дан
31.12.2013. године (на нивоу категорије према економској
класификацији) је следећа:

АКТИВА

ПАСИВА

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара

до 31. децембра 2013. године (Образац 2) утврђени су:

Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у

периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године
(Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 11
хиљада динара, укупни издаци у износу од 20.609 хиљада
динара и мањак примања у износу од 20.598 хиљада дина-
ра.   

Структура примања и издатака у Извештају о капитал-
ним издацима и примањима у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013. године је следећа:

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.

јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 4), утврђе-
ни су новчани приливи у износу од 313.959 хиљада динара,
укупни новчани одливи у износу од 310.255 хиљада дина-
ра, вишак новчаних прилива у износу од 3.704 хиљада
динара и салдо готовине на дан 31.12.2013. године у изно-
су од 7.426 хиљада динара.

Структура новчаних прилива и новчаних одлива у
Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2013. године је следећа:  
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Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануа-

ра до 31. децембра 2013. године (Образац 5), утврђена је
укупна разлика у износу од 3.704 хиљада динара, између
укупних прихода и примања у износу од 313.959 хиљада
динара и укупних расхода и издатака у износу од 310.255
хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике,
општине, донација и осталих извора.

Структура прихода и примања, расхода и издатака,
остварена разлика између примљених и утрошених сред-
става у Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2013. године је следећа:

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Члан 7.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консо-

лидовани) из члана 3. ове Одлуке, у износу од 5.137 хиља-
да динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

-3.202 хиљаде динара за редовно и повремено одржа-
вање локалне путне мреже (наменска средства добијена
од Републике)

-140 хиљада динара (као неутрошена средства од
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта) за
оснивање нових шума (у складу са Законом о шумама)  

-223 хиљаде динара (као неутрошена средства од нов-
чаних казни за прекршаје) према програму Буџетског
фонда за јавни ред и безбедност (у складу са Законом о
безбедности саобраћаја)

-397 хиљада динара вратити надлежном министарству
као неутрошена средства за реализацију пројекта ДИЛС -
Образовна инклузија Рома

-део буџетског суфицита на подрачуну буџета и то -
Фонд солидарности 15 хиљада динара биће утрошен у
оквиру намене за коју су средства издвојена, односно у
оквиру подрачуна на ком се налазе

-део буџетског суфицита у износу од 1.098 хиљада
динара за измирење обавеза из ранијих година и покриће
текућих расхода и издатака у 2014. години.

-вишка прихода и примања – суфицита индиректних
корисника буџета општине у укупном износу од 62 хиљаде
динара.

Члан 8.
Пренета неутрошена средства буџета општине Осечина

за посебне намене, у укупном износу од 845 хиљада дина-
ра, биће распоређена Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Осечина за 2014. годину и то:

-365 хиљада динара као пренета неутрошена средства
из ранијих година од накнаде за коришћење шума и шум-
ског земљишта) за оснивање нових шума (у складу са
Законом о шумама)  

-140 хиљада динара као неутрошена средства од нов-
чаних казни за прекршаје према програму Буџетског фонда
за јавни ред и безбедност (у складу са Законом о безбед-
ности саобраћаја)

-17 хиљада динара у оквиру намене за коју су средства
издвојена на подрачун за инвестиције

-23 хиљаде динара у оквиру намене за коју су средства
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издвојена на подрачун фонда солидарности
-300 хиљада динара вратити надлежном министарству

као неутрошена средства за реализацију пројекта ДИЛС -
Образовна инклузија Рома.

Члан 9.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих

година у укупном износу од 1.565 хиљада динара биће рас-
поређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Осечина за 2014. годину.

Члан 10.
Укупан буџетски суфицит и укупан фискални суфицит

буџета утврђени су у следећим износима и то:

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издата-
ка за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу
од 5.446 хиљада динара.

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит, кориго-
ван за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен
је у износу од 5.296 хиљада динара. 

Члан 11.
Укупни планирани и извршени капитални издаци буџет-

ских корисника за 2013. годину износе у динарима:

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.
Укупно планирани и остварени текући приходи и прима-

ња према економској класификацији износе у динарима:
(видети Табелу 1 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Осечина за 2013. годину)

Члан 13.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци

према економској класификацији износе у динарима:
(видети Табелу 2 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Осечина за 2013. годину)

Члан 14.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци

у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:
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Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци
у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:
(видети Табелу 3 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Осечина за 2013. годину)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
Завршни рачун буџета општине Осечина садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2013. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2013. до

31.12.2013. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у

периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2013.

до 31.12.2013. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да прика-

зује разлике између одобрених средстава и извршења у
периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

6) Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења за период 01.01.2013. до
31.12.2013. године;

7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за период 01.01.2013. до 31.12.2013.
године;

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне годи-
не у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

10) Извештај о трошењу наменских јавних прихода за
период 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као
посебни прилози.)

Члан 16.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине

Осечина за 2013. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 17.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Осечина за

2013. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о
буџету општине Осечина за 2013. годину, доставити Управи
за трезор, најкасније до 15. јуна 2014. године.

Члан 18.
Ову Одлуку о завршном рачуну буџета општине

Осечина објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.
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Неутрошена средства буџета на крају 2013. године, у
износу од 6.619.551,94 динара, састоје се од буџетског
суфицита у износу од 5.074.660,60 динара и пренетих
неутрошених средстава из ранијих година у износу од
1.544.891,34 динара.

Буџетски суфицит, у износу од 5.074.660,60 динара,
биће распоређен у 2014. години на следећи начин: 

- 3.202.119,24 динара за редовно и повремено одржава-
ње локалне путне мреже (наменска средства добијена од
Републике)

- 140.404,50 динара (као неутрошена средства од
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта) за
оснивање нових шума (у складу са Законом о шумама)  

- 222.923,20 динара (као неутрошена средства од нов-
чаних казни за прекршаје) према програму Буџетског
фонда за јавни ред и безбедност (у складу са Законом о
безбедности саобраћаја)

- 396.676,45 динара вратити надлежном министарству
као неутрошена средства за реализацију пројекта ДИЛС -
Образовна инклузија Рома

- део буџетског суфицита на подрачунима буџета и то -
Интервенције у пољопривреди 90,14 динара и Фонд соли-
дарности 14.820,70 динара биће утрошен у оквиру намене
за коју су средства издвојена, односно у оквиру подрачуна
на ком се налазе

- део буџетског суфицита у износу од 1.097.626,37 дина-
ра за измирење обавеза из ранијих година и покриће теку-
ћих расхода и издатака у 2014. години.

Пренета неутрошена средства буџета из ранијих година, у
износу од 1.544.891,34 динара, распоређена су на следећи
начин: на рачуну извршења буџета општине Осечина
1.204.659,71 динара (од тога: 365.327,09 динара неутроше-
на средства од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта, 139.772,23 динара неутрошена средства од
новчаних казни за прекршаје и 699.560,39 динара ненамен-
ска средства), на подрачуну за инвестиције 17.298,40 дина-
ра, на подрачуну Фонд солидарности 23.360,65 динара и на
подрачуну ДИЛС - Образовна инклузија Рома 299.572,58
динара.

Неутрошена средства индиректних буџетских корисни-
ка, на крају 2013. године, износе 926.946,56 динара, и то:
Дирекција за изградњу ''Јадар'' 1.530,05 динара, Спортски
центар ''Осечина'' 32.672,97 динара, Народна библиотека
''Осечина'' 29.532,76 динара, Туристичка организација
''Подгорина'' 175,52 динара, Месне заједнице 340.945,78
динара и Предшколска установа ''Лане'' 522.089,48 динара.       

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

Према Извештају о извршењу Одлуке о буџету за 2013.
годину, код расхода и издатака који су у 2013. години
финансирани из извора 01 – приходи из буџета, нема вели-
ких одступања између одобрених средстава и извршења. 

До одређених мањих одступања између одобрених
средстава и извршења у 2013. години дошло је само код
појединих расхода буџетских корисника који су финансира-
ни из њихових сопствених прихода и из пренетих неутро-
шених средстава из ранијих година. 

На страни прихода, приход од пореза на наслеђе и
поклон има негативну вредност из следећих разлога: 

Наиме, у августу 2012. године, по Решењу Пореске
управе, одређено правно лице је на рачун буџета општине
Осечина (преко уплатног рачуна 840-713311843-29) упла-
тило порез на наслеђе и поклон у износу од 1.583.008,53

динара. Овај приход буџета је у 2012. години утрошен. 
По жалби наведеног правног лица, другостепени орган

је донео Решење да се изврши повраћај горе уплаћеног
пореза, тако да је исти скинут са рачуна буџета општине
тек у фебруару 2013. године и то са каматом, што је у том
тренутку износило 1.724.913,99 динара.

Повраћај пореза у 2013. години извршен је преко упла-
тног рачуна 840-713311843-29 што је у главној књизи буџе-
та општине евидентирано као сторно наведеног износа на
потражној страни конта 713311. Међутим, како је у буџету
општине у 2013. години, на конту 713311 остварено далеко
мање прихода од износа који је скинут, салдо на овом конту
на крају 2013. има негативну вредност. 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕ-
ДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ

ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ДО
31.12.2013. ГОДИНЕ

Општина Осечина је, 2011. године, закључила са
Министарством животне средине, рударства и просторног
планирања и Фондом за развој Републике Србије Уговор о
комисиону, у складу са чланом 5. Уредбе о начину предла-
гања пројеката чија је реализација у функцији подстицања
грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу
динамике финансирања тих пројеката, а у циљу реализа-
ције пројекта Реконструкција Народне библиотеке у
Осечини. Вредност овог пројекта, према наведеном
Уговору је 9.000.000,00 динара. Општина Осечина је, у
2011. години, на име учешћа, обезбедила и уплатила
900.000,00 динара, као и Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања, док је преосталих
7.200.000,00 динара обезбедио Фонд за развој РС из кре-
дита пословних банака које учествују у реализацији
Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у
условима светске економске кризе у 2010. години.
Средства за отплату кредита пословним банкама (у укуп-
ном износу 7.200.000,00 динара) обезбеђују Општина
Осечина и Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања у односу 50% : 50%, тако да кредит-
но задужење општине Осечина, на основу овог Уговора,
износи 3.600.000,00 динара, увећано за референтну камат-
ну стопу НБС + 2,5%, која се обрачунава применом кон-
формне методе. У складу са овим, Фонд за развој РС је, у
току 2012. године, повукао од пословних банака и на рачун
извођача радова пренео укупно 4.302.488,64 динара, а у
току 2013. године повукао је преосталих 2.897.511,36 дина-
ра. У току 2013. године започета је отплата две партије
наведеног кредита (од укупно три) на основу амортизацио-
них планова отплате кредита које Фонд за развој РС
доставља општини Осечина приликом доспећа сваке рате
(за сваку партију појединачно), а који су усклађени са про-
меном референтне каматне стопе НБС, како је и уговоре-
но. У вези са тим, у 2013. години, отплаћено је укупно
672.032,10 динара и то на име главнице 414.707,57 динара
(партија 00388/002 45.516,14 динара, партија 00388/004
369.191,43 динара) и на име камате 257.324,53 динара
(партија 00388/002 31.292,46 динара, партија 00388/004
226.032,07 динара). Отплата треће партије овог кредита
започиње у 2014. години. Преостало укупно кредитно заду-
жење општине Осечина, по основу наведеног кредита, на
дан 31.12.2013. године, према амортизационим плановима
важећим на тај дан, износи 4.450.369,51 динара. Од тога
главница износи 3.543.073,14 динара (од тога партија
00388/002 430.915,46 динара, партија 00388/004
1.460.576,20 динара, партија 00388/006 1.651.581,48 дина-
ра), а камата 907.296,37 динара (од тога партија 00388/002
102.724,49 динара, партија 00388/004 298.991,23 динара,
партија 00388/006 505.580,65 динара). 
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Слично претходно изнетом, Општина Осечина је, 2011.
године, закључила са Министарством животне средине,
рударства и просторног планирања и Фондом за развој
Републике Србије Уговор о комисиону, у складу са чланом
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализа-
ција у функцији подстицања грађевинске индустрије
Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих
пројеката, а у циљу реализације пројекта Реконструкција
поткровног простора школе и адаптација смештајног про-
стора у ученички дом у Осечини. Вредност овог пројекта,
према наведеном Уговору је 20.000.000,00 динара.
Општина Осечина је, у 2011. години, на име учешћа, обез-
бедила и уплатила 2.000.000,00 динара, као и
Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања, док преосталих 16.000.000,00 динара обезбе-
ђује Фонд за развој РС из кредита пословних банака које
учествују у реализацији Програма ванредне подршке гра-
ђевинској индустрији у условима светске економске кризе у
2010. години. Средства за отплату кредита пословним бан-
кама (у укупном износу 16.000.000,00 динара) обезбеђују
Општина Осечина и Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања у односу 50% : 50%,
тако да кредитно задужење општине Осечина, на основу
овог Уговора, износи 8.000.000,00 динара, увећано за
референтну каматну стопу НБС + 2,5%, која се обрачунава
применом конформне методе. У складу са овим, Фонд за
развој РС је, у току 2012. године, повукао од пословних
банака и на рачун извођача радова пренео укупно
10.827.680,00 динара. У току 2013. године започета је
отплата све три партије овог кредита на основу амортиза-
ционих планова отплате кредита које Фонд за развој РС
доставља општини Осечина приликом доспећа сваке рате
(за сваку партију појединачно), а који су усклађени са про-
меном референтне каматне стопе НБС, како је и уговоре-
но. У вези са тим, у 2013. години, отплаћено је укупно
1.886.120,29 динара и то на име главнице 1.176.920,34
динара (партија 00279/002 215.633,48 динара, партија
00279/004 579.297,13 динара, партија 00279/006
381.989,73 динара) и на име камате 709.199,95 динара
(партија 00279/002 120.666,06 динара, партија 00279/004
354.666,25 динара, партија 00279/006 233.867,64 динара).
Преостало укупно кредитно задужење општине Осечина,
по основу наведеног кредита, на дан 31.12.2013. године,
према амортизационим плановима важећим на тај дан,
износи 5.572.108,11 динара. Од тога главница износи
4.630.935,33 динара (од тога партија 00279/002 827.941,40
динара, партија 00279/004 2.291.785,72 динара, партија
00279/006 1.511.208,21 динара), а камата 941.172,78 дина-
ра (од тога партија 00279/002 162.670,78 динара, партија
00279/004 469.146,00 динара, партија 00279/006
309.356,00 динара). 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИС-
КАЛНЕ ГОДИНЕ (У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2013. ДО

31.12.2013. ГОДИНЕ)

Према члану 34. став 3. Закона о јавном дугу, локалне
власти не могу давати гаранције.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о буџету општине Осечина за 2013. годину,
планирано је 500.000,00 динара, на име средстава сталне
буџетске резерве. Међутим, у 2013. години ова средства
нису коришћена. Наиме, како се ради о строго наменским

средствима, која се, према члану 70. Закона о буџетском
систему, могу користити за отклањање последица ванред-
них околности (елементарних непогода), односно других
ванредних догађаја који могу угрозити живот и здравље
људи или проузроковати штету већих размера, а није било
захтева у том смислу, то су ова средства остала неутроше-
на. 

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Tекућа буџетска резерва је планирана Одлуком о буџе-
ту за 2013. годину у износу од 5.000.000,00 динара.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2013.
годину од 26.09.2013. године умањена је на 4.500.000,00
динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџе-
ту за 2013. годину од 25.12.2013. године умањена је на
1.024.035,00 динара.

У току 2013. године, из текуће буџетске резерве утроше-
но је укупно 4.206.928,00 динара, а у текућу буџетску резер-
ву враћено 100.000,00 динара. На основу Одлуке о буџету
за 2013. годину, утрошено је 1.347.963,00 динара, од тога:

Раздео 1:
Скупштина општине, Председник општине и Општинско

веће
-ек.клас.621 – набавка домаће финансијске имовине

...................................................................................50.000,00
Раздео 2:
Општинска управа
-ек.клас.416 – награде запосленима и остали посебни

расходи (јубиларна награда за једног запосленог)
...................................................................................56.000,00

Изборна комисија (глава 2.13)
- ек.клас.426 – материјал ................………...... 21.905,00

Социјална заштита некласификована на другом месту
(глава 2.15)

-ек.клас.472 – финансијска подршка породици са децом
................................................................................ 740.300,00

Буџетски фонд за комуналну делатност, уређење грађе-
винског земљишта и путеве (глава 2.17)

-ек.клас.423 – услуге по уговору…….……..…..42.490,00
-ек.клас.424 – специјализоване услуге ........ 224.878,00
-ек.клас.425 – текуће поправке и одржавање

.................................................................................112.390,00
Здравство (глава 2.24) 
-ек.клас.463 – центар за вантелесно оплођење и генети-

ку Ваљево ..............................................................100.000,00

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету за 2013. годину од

26.09.2013. године утрошено је 2.858.965,00 динара и
то:

Раздео 2:
Општинска управа
-ек.клас.512 – машине и опрема .......................70.000,00

Субвенције за саобраћај (глава 2.01)
-ек.клас.451 – субвенције јавним нефинансијским пред-

узећима ..................................................................197.230,00

Буџетски фонд за комуналну делатност, уређење грађе-
винског земљишта и путеве (глава 2.17)

-ек.клас.423 – услуге по уговору…….…….........68.620,00

Дирекцију за изградњу ''Јадар'' (глава 2.18)
-ек.клас.423 – услуге по уговору .....…………..483.347,00
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Месне заједнице (глава 2.21)
-ек.клас.425 – текуће поправке и одржавање

................................................................................ 237.000,00

Центар за социјални рад (глава 2.23)
-ек.клас.472 – проширена права из области

социјалне заштите..................................................352.030,00

Спортски центар ''Осечина'' (глава 2.29)
-ек.клас.426 – материјал...........................…..…30.056,00

Туризам – ТО ''Подгорина'' (глава 2.34)
-ек.клас.423 – услуге по уговору …….........…..100.000,00
-ек.клас.423 – услуге по уговору (за сајам шљива)

.................................................................................550.000,00

ОШ ''Браћа Недић'' (глава 2.31)
-ек.клас.463 – услуге по уговору..…………….....11.182,00

ОШ ''Војвода Мишић'' (глава 2.32)
-ек.клас.463 – стални трошкови...…………......265.500,00
-ек.клас.463 – услуге по уговору..……..……....100.000,00
- ек.клас.463 – опрема .............................. 373.000,00

Средње образовање (глава 2.33)
-ек.клас.463 – услуге по уговору...........………...10.000,00
-ек.клас.463 – специјализоване услуге.......…...11.000,00

На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систе-
му, Решењем Општинског већа, број 060-51/2014, од
15.10.2013. године, а на захтев Општинске управе, у текућу
буџетску резерву враћено је 100.000,00 динара са апро-
пријације 42 – економска класификација 513 – остале
некретнине и опрема, тако да је по том основу увећана
текућа буџетска резерва. 

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА У 2013. ГОДИНИ

Буџет општине Осечина је, у 2013. години, поред редов-
них трансфера, примио, од министарстава Републике
Србије, и више наменских трансфера, у укупном износу од
14.488.368,10 динара и то: 

-300.000,00 динара примљено од Министарства финан-
сија и привреде за отклањање последица од елементарних
непогода (поплава) у 2012. години и утрошено за исплату
новчане помоћи за 12 породица угрожених у поменутим
поплавама (позиција 41/1);

-300.000,00 динара примљено од Комесаријата за избе-
глице за набавку огрева породицама избеглих лица. Од тих
средстава набављен огрев за 20 породица (позиција 45/1); 

-300.000,00 динара примљено од Комесаријата за избе-
глице за исплату новчане помоћи избеглицама. Преко
Центра за социјални рад ''Напредак'' исплаћена новчана
помоћ за 20 породица по 15.000,00 динара (позиција 99/1);

-440.543,32 динара за реализацију пројекта
''Формирање базе матичних књига Општинске управе
Осечина'' (у оквиру јавних радова). Средства утрошена на
следећи начин:

- плате запослених....431.543,32 (позиције 12/1 и 13/1)
- превоз запослених....15.000,00 (позиција 16/1)
-18.954.082,38 динара примљено из буџета Републике

Србије за редовно и повремено одржавање локалне путне
мреже. Од тога у 2013. години, преко Дирекције за изград-
њу ''Јадар'' (позиција 73) утрошено 15.751.963,14 динара,
док је преосталих 3.202.119,24 динара стигло на рачун
буџета општине тек 31.12.2013. године, тако да ће се утро-
шити у 2014. години за наведену намену;

-396.676,45 динара примљено за реализацију пројекта
ДИЛС – ''Образовна инклузија Рома''. Средства нису утро-
шена и у 2014. години биће враћена надлежном мини-
старству.

Народна библиотека ''Осечина'' је, у 2013. години, при-
мила 550.867,00 динара за

реализацију пројекта у оквиру јавних радова. Средства
су утрошена на следећи начин:

- плате запослених....535.880,00 (позиције 104/1 и
105/1)

- превоз запослених....7.500,00 (позиција 107/1)
- канцеларијски материјал.....7.487,00 (позиција 113/1). 
Спортски центар ''Осечина'' је, у 2013. години, примио

227.121,00 динара за реализацију пројекта у оквиру јавних
радова. Средства су утрошена за плате ангажованих лица
(позиције 120/1 и 121/1).  

На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник'', број 7/2008), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 24.07.2014.
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Осечина за 2014. годину (у

даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи: 
''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине

Осечина за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
од:
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени
су у следећим износима:

Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
''Потребна средства за финансирање буџетског дефи-

цита из члана 1. ове Одлуке у износу од 4.623.623 динара,
обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година који износи 6.843.623 динара.

За извор 01 – Средства из буџета, утврђен је укупан
фискални суфицит у износу од 2.220.000 динара и исти ће
бити коришћен за отплату главнице дуга у износу од
2.220.000 динара.''

Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
''Планирани капитални издаци буџетских корисника за

2014., 2015. и 2016. годину исказују се у следећем прегле-
ду:

Члан 4.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
'' Укупни расходи и издаци, у износу од 357.431.623

динара, финансирани из свих извора финансирања, распо-
ређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
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Члан 5.
У члану 11. Одлуке став 1. се мења и гласи:
''За текућу буџетску резерву планирана су средства у у

износу од 4.732.874 динара.''

Члан 6.
Ову Одлуку објавити у ''Општинском службеном гласни-

ку''.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
БРОЈ: 060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК
Златија Миличић, с.р.
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На основу  члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада ОШ ''Браћа
Недић'' Осечина  за школску  2013/2014. годину, који је
усвојио Школски одбор на седници одржаној дана
12.09.2013. године. 

Финансијски план се усклађује са предлогом Одлуке о
буџету општине Осечина за 2014. годину.

Решење доставити ОШ ''Браћа Недић'' Осечина и исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р. 

На основу  члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада ОШ
''Војвода Мишић'' Пецка  за школску  2013/2014. годину, који
је усвојио Школски одбор на седници одржаној дана
12.09.2013. године. 

Финансијски план се усклађује са предлогом Одлуке о
буџету општине Осечина за 2014. годину.

Решење доставити ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка и исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. .године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм рада Центра за
социјални рад ''Напредак'' Осечина за 2014. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад
''Напредак'' Осечина на седници одржаној дана
25.03.2014.године. 

Решење доставити Центру за социјални рад ''Напредак''
Осечина и исто објавити у ''Општинском службеном гласни-
ку''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Извештај Штаба за ванредне
ситуације за период 14-29.мај 2014.године.

Закључак доставити Штабу за ванредне ситуације
Осечина и исти објавити у ''Општинском службеном гласни-
ку''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу  члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ОШ ''Браћа Недић''
Осечина за школску 2012/2013. годину.

Закључак доставити  ОШ „Браћа Недић'' у Осечини и
исти објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник“ број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ОШ ''Војвода Мишић''
Пецка за школску 2012/2013. годину. 

Закључак доставити ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка и исти
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.
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На основу  члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за социјални
рад „Напредак“ Осечина за 2013. годину.

Закључак доставити Центру за социјални рад
„Напредак“ Осечина и исти објавити у „Општинском служ-
беном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу  члана 12.,21.,38. и 116.Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014 године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА  СЕ  Извештај о раду Спортског центра
Осечина за 2013. годину.

Закључак доставити Спортском центру Осечина и исти
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу  члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014 .године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА  СЕ  Извештај о раду Општинске управе
Осечина за 2013. годину.

Закључак доставити Општинској управи Осечина и
исти објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

На основу  члана 12.,21.,38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.07.2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Дирекције за изградњу
''Јадар'' Осечина за 2013.годину.

Закључак доставити Дирекцији за изградњу ''Јадар''
Осечина и исти објавити у ''Општинском службеном гласни-
ку''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-25/2014

ПРЕДСЕДНИК 
Златија Миличић, с.р.

24. VII 2014. стр. 31број IIIОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СС  АА  ДД  РР  ЖЖ  АА  ЈЈ
1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Осечина за 2013. годину ..................................................................................................... 1

2.Одлука о измена и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2014. годину са Извештајем о извршењу буџета општине

Осечина у периоду  јануар - јун 2014. године .................................................................................................................................................18

3. Решење о давању сагласности на Годишњи план рад ОШ „Браћа Недић“ Осечина за школску 2013/2014. годину .......................... 30

4.Решење о давању сагласности на Годишњи план рада ОШ „Војвода Мишић“ Пецка за школску 2013/2014. годинe ......................... 30

5.Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „Напредак“ Осечина за 2014. годину ............................. 30

6.Закључак о прихватању извештаја Штаба за ванредне ситуације за период 14. – 29. мај 2014. године .............................................. 30

7.Закључак о прихватању Извештаја о раду ОШ „Браћа Недић“ Осечина за школску 2012/2013. годину ............................................ 30

8.Закључак о прихватању Извештаја о раду ОШ „Војвода Мишић“ Пецка за школску 2012/2013. годину ......................................... 30

9.Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Напредак“ Осечина за 2013. годину ....................................... 31

10.Закључак о прихватању Извештаја о раду Спортског центра Осечина за 2013. годину ........................................................... 31

11.Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе Осечина за 2013. годину ................................................... 31

12.Закључак о прихватању Извештаја о раду Дирекције за изградњу „Јадар“ Осечина за 2013. годину ................................................ 31

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Осечина, Карађорђева бр. 78
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Весна Петровић, Снежана Милошевић и Милан Петровић
ТЕЛЕФОНИ: 014/451-158; 014/451-206


