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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Прописи који су од значаја за израду годишњих финансијских извештаја: 

- Закон о буџетском систему (Сл. гл. РС бр.54/09… 95/2018, 31/2019,72/2019 и 
149/20); 

- Закон о буџету Републике Србије за 2020.годину (Сл. гл. Бр. 99/2016…95/2018, , 
31/2019, 72/2019 и 149/20); 

-  Уредба о буџетском рачуноводству (Сл. гл. РС 125/03,12/06 и 27/20); 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 
буџетски систем (Сл.гл.РС 16/16 , 49/16, 107/16, 46/17, 20/18, 36/18, 93/18 
104/18, 14/19, 33/19 ,84/19 и 151/20); 

- Уредба о примени МРС за јавни сектор (Сл. гл. РС 49/10, 63/16 и 104/18) 

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гл. бр. 18/15 и 104/18); 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 
стопама амортизације(Сл.лист СРЈ бр. 17/97 и 24/00); 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 
буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем (Сл. гл. РС 33/15 и 101/18); 

- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о 
инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног 
осигурања (Сл. гл. РС бр. 3/04, 140/04, 1/06 и 111/09); 

- Правилник о списку корисника јавних средстава (Сл. гл. РС 93/19 и 160/20); 

 Пре састављања завршног рачуна и пре пописа имовине извршено је 
усклађивање промета и стања главне књиге у ИСИБ систему са дневником, као и 
помоћних књига и евиденција са главном књигом ИСИБ система. 

Пописом је извршено ускљађивање стварног са књиговотственим стањем и 
извршена су одговарајућа књижењa. 

После свих спроведених књижења која се односе на 2020. годину приступило се 
утврђивању резултата пословања. 
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2. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

2.1. Утврђивање прихода 

Приходима се на основу примене готовинске основе, која се користи приликом 
састављања завршног рачуна, сматрају сви приходи уплаћени у 2020. години. 
Укупан приход по свим изворима износи 63.521.903 рсд (и у даљем тексту: износи 
у динарима, без пара). 

Структура прихода по извору финансирања је следећа: 

Табела I 

 Приход Износ  
2019. 

Проценат 
учешћа у 

2020. у 
укупним  

прих.(редов
и кол.4./ 
посл.ред 

кол.4.*100) 

Износ у 
2020. 

индекс 
раста 2020. 
у односу на 

2019. 
(колона 
4./2.*100) 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Буџет РС тек. приход 34.519.465            61.21          38.880.072            112.63    

2. Општина Петровац 22.292.224   33.42  21.231.141   95.24    

3. Општина Жагубица 3.328.536   5.20        3.300.422   99.15       

4. Остали приходи 168.832 0.17       110.268  65.31     

 С В Е Г А  60.309.057 100 63.521.903 105.33 

 
         На основу индекса раста се може закључити да су сви текући приходи 
смањени у односу на 2019. годину, осим прихода из буџета РС који је повећан за 
12,63 процената.  

Табела II                                 Буџет 

       Буџетска средства су наменски опредељена за материјалне трошкове, 
социјална давања и зараде. Табела II показује уплаћена средства из буџета по 
сваком основу понаособ: 

 Намена Износ 
2019. 

Проценат Учешћа 
2020. .(редови 

кол.4./ посл.ред 
кол.4.*100) 

Износ  
2020. 

Индекс раста 
2020. у односу 
2019. (колона 

4./2.*100) 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Материјални трошкови 1.794.049 4.35         1.691.279 94.27        

2. Социјална давања 15.959.803 44.71    17.382.510 108.91 

3. Зараде 16.765.613 49.80       19.360.875 115.48            

4. Отпремнина пензија 
 

- 0.80 314.107 - 

5. Јубиларна награда - 0.34 131.301 - 

У К У П Н О  34.519.465 100 38.880.072 112.63 
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       На основу индекса раста се може закључити да су  укупни приходи из буџета 

РС повећани у односу на 2019. годину за 12,63%. Повећани су приходи који се  

односе на социјална давања за 8,91% и зараде за 15,48%. 

Табела III               Општина Петровац  

          Социјална давања и услуге социјалне заштите из надлежности локалне 

самоуправе општине Петровац финансиране по основу Oдлуке о буџету Општине 

Петровац на Млави за 2020. годину број 020-192/2019-02 од 18.12.2019. године, а 

за следеће намене:  

Намена уплаћених 
средстава за финансирање 
социјалне заштите из 
Буџета општине Петровац  

 Уплаћени 
износ 
2020.г. 

Проценат 
Учешћа 
2020.г. 

 1. 2. 3. 

1. Плате  2.485.277 11.70 

2. Приходи за ванредну 
једнократну помоћ по 
закључку председника   

8.815.100 41.52 

3. Oстали приходи  
( тренутне помоћи,погребни 
трош., материјални трош.) 

5.733.576 27.00 

4. Услуге у заједници 
 

4.197.188 19.78 

 Укупно 21.231.141 100 

 

У Табели III су исказани приходи од Општине Петровац по намени, а они се односе 

на финансирање плата за два запослена стручна радника, чије се плате 

финансирају из средстава локалне самоуправе, учешћа у финансирању дела 

материјалних трошкова седишта Центра у Петровцу,  материјална давања  која 

финансира локална самоуправа по Одлуци о правима и услугама социјалне 

заштите грађана у општини Петровац на Млави бр. 020-114/2017 од 27.04.2017.г. и 

финансирање услуга у заједници, а из средстава наменских трансфера Општине 

Петровац на Млави пренетих  од стране Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и редовних средставава Општине. Из овог извора су у 

2020.г.  финансиране следеће  услуге: ``Помоћ у кући ``Уговор бр. 560-10/20-03/ 

551-10-51/2020 од 13.01.2020.г. и Анекса бр. 560-166/20-03/ 551-10-1986/20 од 

02.11.2020.г. и ‘’Лични пратилац детета са сметњама у развоју ‘’ Уговор бр. 560-

11/20-03/ 551-10-50/2020 од 13.01.2020.г. и Анекса бр. 560-165/20-03/ 551-10-

1985/20 од 02.11.2020.г, закључених између Општине Петровац на Млави са  ЦСР 

општина Петровац и Жагубица.   
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     Табела IV            Општина Жагубица 

           Социјална давања из надлежности локалне самоуправе Општине Жагубица 

финансиране по основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине 

Жагубица за 2020. годину број  I-01-020-1550/2019 од  16.12.2019. године, а за 

следеће намене: 

Намена уплаћених 
средстава за финансирање 
социјалне заштите из 
Буџета општине Жагубица  

 Уплаћени 
износ 
2020.г. 

Проценат 
Учешћа 
2020.г. 

 1. 2. 3. 

1. Плате    1.170.235 35.46  

2. Остали приходи 
 ( тренутне помоћи,погребни 
трош., материјални трош.) 

1.929.945      58.48 
 

3. Лизинг опреме за саобраћај 200.242 6.06 

 Укупно 3.300.422   100 

 

      У Табели III су исказани приходи од Општине Жагубица по намени, а они се 

односе на финансирање плате за једног запосленог, чија се плата финансира из 

средстава локалне самоуправ, учешћа у финансирању дела материјалних 

трошкова Одељења у Жагубици, исплата по Одлуци општине Жагубица  бр. I-01-

020-1172/11 од 26.12.2011.г. и исплате лизинг рата за 2020.г. -набавка возила. 

 

Табела V               Остали приходи  

Назив уплате у 
2020.г. 

Проценат 
учешћа 

 1. 2. 3. 
1. Приходи од закупа 14.516 13.16 

2. Учешћа сродника и 
партиципација од 
корисника услуге ,,Помоћ 
у кући,, 
 

95.752 86.84      

С В Е Г А 110.268 100 

 
Остали приходи се односе на: приходе од од закупа стана у Жагубици и уплате 

учешћа -партиципације од корисника приликом реализовања услуге ,,Помоћ у кући,, . 
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2.2. Утврђивање текућих трошкова 

Текући трошкови, на основу примене готовинске основе, која се користи 

приликом састављања завршног рачуна корисника буџета РС су трошкови 

исплаћени у 2020. години. Укупни трошкови износе  63.521.903 рсд.  

Табела VI                 

 Трошкови из средстава  буџета РС- ресорно Министарство 

Назив 
 

2020.година 2019.година Индекс раста 
кол. 2./3. 

Разлика  
кол. 2.- 3. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1.  

Материјални    
трошкови 

1.691.279 1.794.049 94.27             -102.770 

2. Трошкови зарада 
 

19.360.875  16.765.613 115.48 2.595.262  

3. Социјална давања 
 

17.382.510 15.959.803 108.91           1.422.707         

4. Отпремнина 
пензија 
 

314.107 0,00 - 314.107 

5. Јубиларна 
награда 

131.301 0,00 - 131.301 

 УКУПНО 38.880.072  34.519.465 112.63  4.360.607 

 

    Трошкови су једнаки приходима из овог извора. Упоредном анализом трошкова 

из средстава буџета РС 2020.г. и 2019.г. године  уочава се раст у апсолутним и 

релативним бројевима утрошених средстава за зараде, социјална давања, 

отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде, а смањење у 

апсолутним и релативним бројевима утрошених средстава за материјалне 

трошкове. 

Табела VII 

Трошкови из  осталих извора финансирања – сви трошкови 

осим из извора ресорног Министарства  

Назив 2020.година 2019.година Индекс раста 
кол. 2./3. 

Разлика кол. 2.- 3. 

1. 2 3. 4. 5. 

1. Материјални 
трошк. и соц. 
дав. општине 

7.863.663            10.118.233   77,72 -2.254.570 

2. Трошкови 
зарада 

3.655.512              2.884.695 126,72 770.817 
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3. Tрошкови за 
ванр. једнок. 
помоћ по 
закљ.пред.ПТ 

8.815.100                           8.027.180 109,81 787.920                

4. Услуге у 
заједници 

4.197.288                       4.488.093 93,52                -290.805                     

5. Трош. из  
сопствених 
средстава 

176.034           168.832  104,26                          7.202 

С В Е Г А 24.707.597                 25.687.033 96,19 -979.436 

 
         Анализом трошкова из средстава осталих прихода 2020.г. и 2019.г. године  у 
табели VII уочава се смањење у апсолутним и релативним бројевима утрошених 
средстава за материјалне трошкове и социјална давања, као и за услуге у 
заједници, а увећање у апсолутним и релативним бројевима утрошених средстава  
за зараде, ванредну једнократну помоћ и трошкове из сопствених средстава . 

2.3. Утврђивање резултата пословања 

 

     Резултат пословања применом готовинске основе представља разлику између 

прихода и примања и расхода и издатака у току календарске године и корекције 

резултата за наменски опредељен буџетски суфицит  из предходне 2019. године 

утрошен за финансирање расхода у 2020. г. или коришћења средстава 

амортизације из ранијих година -  У нашем случају остварен  финансијски резултат 

за 2020.г.  je  - буџетски дефицит, који корекцијом резултата за пренета 

неутрошена средства прелази у буџетски суфицит. 

Табела VIII                             Резултат 

 

 

 

 

 

Укупни приходи и примања (Табела I)           +63.521.903 

Укупни расходи и издаци (Табела IX  +  Табела X)            - 63.587.669 

Разлика- буџетски дефицит                - 65.766 

Крекција дефицита – пренета средства из 2019. У 
2020.г. на евиденционе рачуне за изворе 13 и 15 

 + 102.558 

Коначни резултат – буџетски суфицит- средства на 
евиденционим рачунима извор 04 на дан 
31.12.2020.г. 

36.792 
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3. СТРУКТУРА УКУПНИХ ТРОШКОВА-СВИ ИЗВОРИ 

Табела IX   

 

ТРОШКОВИ 

2019. 2020. Индекс 
раста 

кол. 3. / 2. 
x 100 

1. 2. 3. 4. 

1. Плате   19.650.309 23.019.387 117,14 

2. Поклони за децу запослених 20.000          15.000        75,00  

3. Превоз        377.907 234.275 61,99 

4. Отпремнина за одлазак у пензију -                  314.107 - 

5. Јубиларне награде - 131.301 - 

6. Платни промет 4.737 - - 

7. Електрична енергија 405.386 474.097 116,95 

8. Комуналне услуге          61.207 61.762 100,91 

9. Услуге комуникација        291.603 295.930 101,48 

10. Осигурање(возила и запослених) 120.249 114.229 94,99 

11. Трошкови путовања (дневнице, 
путарине, паркинг, такси, аут.карте, 
смештај) 

88.884 46.306 52,10 

12. Компјутерске услуге 95.430 66.000 69,16 

13. Усл. образовања заослених 129.900 69.270 53,32 

14. Накнаде за УО 174.051 172.966 99,38 

15. Стручне услуге( услуге у заједници, 
заштита на раду...) 

    4.746.069 4.672.981 98,46 

16. Репрезентација 90.891 88.510 97,38 

17. Остале опште услуге    13.933.891 16.581.805 119,00 

18. Текуће поправке зграда и објеката          48.560 123.813 265,92 
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19. Тек. поправке опреме 201.588 147.003 72,92 

20. Административни материјал 162.406 146.214 90,03 

21. Матер. за образовање запослених 77.500 104.580 134,94 

22. Материјал за саобраћај        374.444 248.475 66,36 

23. Матер. за одржавање хигијене         42.290 136.417 322,57 

24. Матер. за посебне намене и алат 71.935 37.974 52,80 

25. Накнада из буџета за инвалидност 1.351.807 721.658 53,38 

26. Накнада из буџета за децу и 
породицу 

14.928.086 14.207.485 95,17 

27. Накнада из буџета у случају смрти 543.969         999.527 183.75 

28. Накнаде из буџета за становање и 
живот 

       536.550 63.210 11,78 

29. Остали порези          18.168 15.572 85,71 

30. Обавезне таксе         32.681 30.000 91,29 

УКУПНО 
 

58.580.498 63.336.854 108.12 

 

  5 . ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА И НАБАВКА ОПРЕМЕ У 2020. 
ГОДИНИ 

     Извршена је набавка за следеће администаративне опреме :  

- рачунарска опрема ( рачунарски систем) за седиште Петровцу у укупном износу 

од 35.988,00 из сопствених прихода; 

- oпрема за домаћинство ( фрижидер) за седиште у Петровцу у укупном износу 

14.400,00 из сопствених прихода. 

Извршена су плаћања за набавку опреме за саобраћај: 

- Плаћено је 7 лизинг рата за набавку возила за Одељење у Жагубици,остале 

рате нису плаћене обзиром да нам је одобрен мораторијум услед пандемије 

COVID-19. 
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Табела X  Издаци и структура извора финансираја 

 

 

Извор      Назив Укупна 
вредност 

набавке ОС у 
2020. 

 1. 2. 4. 

1. Сопствена 
средства 

Рачунарски 
систем 

Опрема за 
домаћинство-
фрижидер 

35.988 

 

 

14.400 

2. Општина 
Жагубица 

Лизинг  
-набавка возила 

200.241 

 СВЕГА :          250.629 

 
Укупна улагања у основна средства у 2020. години износе 250.629 
рсд. 

6. НОВЧАНА СРЕДСТВА НА ЖИРО – РАЧУНУ, ПОТРАЖИВАЊА 

И ОБАВЕЗЕ 

6.1.Средства на жиро – рачуну 

Табела XI 

Евиденциони рачун 

 

Стање 
31.12.2020. 

1. Буџетски-основни 
-002570100 

0,00 

2. Општински 
-002570701 

               0,00 

3. Приходи по основу 
учешћа у цени услуга 
-002570401 

22.276,46 

4. Приходи са тржишта 
-002570402 

14.516,15 
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Средства - извор 04 са евиденционих рачуна 002570401 и 002570402 су по 

упутству Управе за трезор 04.01. 2021.г. пренета на  евиденционе рачуне:  

- у износу од 22.276,46 партиципација корисника за услугу „Помоћ у кући“ на 

евиденциони рачун 002571301; 

- у износу од 14.516,15 приход са тржишта- закуп на евиденциони рачун 002571302; 

 

5.2. Потраживања и обавезе 

5.2.1. Потраживања                    

      Потраживања која се преносе у 2021. г. се односе на неисплаћене тренутне 
помоћи, трошкове сахране, школовања, материјалне трошкове, накнаду за 
председника Управног одбора, плату за децембар месец 2020.г. од стране 
Општина Петровац и Жагубица а по требовањима ЦСР и на потраживања за 
исплату плата и хранитељица за децембар месец 2020.г. од  ресорног 
Министарства. 
 

Табела XII          

Основ потраж. Салдо 

1. Потраж. од 
купаца  

     5.071.943 

У К У П Н О      5.071.943 

 

 

5. Пренета неутрошена 
средства 2019.г.- 
партиципација 

-002571301 

0,00 

6. Пренета неутрошена 
средства 2019.г.- 
партиципација 

-002571302 

0,00 

7. Пренета неутрошена 
средства за пос. нам. 
2019.г.- СО Петровац 

-002571501 

0,00 

С В Е Г А        36.792,61 
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5.2.2. Обавезе 

Обавезе се односе на неисплаћене обавезе према добављачима и обавезе 

за плату за 12/20 од ресорног Министарства и Општина, као и обавезе према 

корисницима, а које обухватају: тренутне помоћи, превоз ученика, сахране, 

интернат, превоз личних пратилаца, управни одбор, набавка огрева. 

Табела XIII 

Назив Салдо 

1. Добављачи   179.169 

2. Остале обавезе 
извори- 
министарство и 
општине 

     4.791.956 

С В Е Г А 4.971.125 

 

  7. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ЗА 2020.  

- Реализација  плана прихода и примања: 

        Укупни приходи су мањи од планираних за 5.281.646,84 рсд; 

       - Приходи од  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
су у односу на планиране мањи за 1.891.214,09  рсд, а због мањих исплата за 
домски смештај- накнаде из буџета у случају инвалидности и накнаде из буџета за 
становање и живот у односу на планирани износ.  

      - Приходи од Општине Петровац мањи су у односу на планиране за 2.502.564,31 
рсд,  мање су исплаћена средства за услуге социјалне заштите, накнаде за превоз 
радника и репрезентација у односу на планирани износ. 

      - Приходи од Општине Жагубица мањи су у односу на планиране за 695.578,12 
рсд, мање су исплаћена средства за материјалне трошкове-бензин и 
репрезентацију у односу на планирани износ, а мање су исплаћена и средства за 
лизинг за службено возило услед одобреног мораторијума због вируса COVID-19. 

      -Укупни приходи сопствених средстава су мањи од планираних за  126.524,56 рсд,  
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- Реализација плана расхода и издатака- већа одступања од 

плана 

           Укупни расходи су мањи од планираних за  5.215.881,08  рсд. 

         - Расходи од  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   
мањи су за 1.891.214,09  рсд, а због мањих исплата за домски смештај-накнаде из 
буџета у случају инвалидности и накнаде из буџета за становање и живот у односу 
на планирани износ.  

        - Расходи од Општине Петровац знатно су мањи на позицији 423500 због мање 
реализације услуга које финансира локална самуправа,  и због мање реализације 
на позицији  423700-репрезентација и позицији 415100-накнада за превоз радника.  

       -  Расходи од Општине Жагубица су мањи због мање реализације на позицији 
423700-репрезентација  и на позицији 426400 – бензин, нису пренета сва 
планирана средства за набавку горива за службено  возило од стране Општине 
Жагубица, а такође извршена је и мања исплата на позицији 512100-опрема за 
саобраћај, исплаћено je 7 лизинг рата уместо планираних 12 рата због настале 
ситуације са пандемијом COVID-19. 

       -  Расходи из сопствених средстава су мањи за 126.524,56 рсд. 

 

      8. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ 

Осим финансијског резултата за анализу пословања битна је анализа 

ликвидности Установе. Упоређивањем потраживања и новчаних средстава са 

обавезама, са друге стране, стиче се увид у стање текуће ликвидности. Према 

подацима из завршног рачуна за 2020.г. то изгледа овако: 

Табела  XIII   Актива – део обртних средстава 

Назив  Износ 

1. Текући рачуни        36.793        

2. Краткорочна потраживања     5.071.943       

У К У П Н О       5.108.736 

 

 Табела XIV       Пасива - обавезе 

Назив Износ 

1. Добављачи   179.169    
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