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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018),  члана 2. став 1. тачка 53,  77. и 78. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009 ,73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/12, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 105/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 др. закон) и члана 40. Статута 
општине Ивањица ( „Службени лист општине Ивањица“ број 1/2019), а на предлог 
Општинског већа општине Ивањица, Скупштина општине Ивањица је на седници одржаној 
дана 28. 06. 2022. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
               У билансу стања (консолидованом) на дан 31. 12. 2021. године (Образац 1) утврђена 
је укупна актива у износу од  1.957.299  хиљада динара и укупна пасива у износу од 
1.957.299  хиљада динара. 

I – АКТИВА 1.957.299  

1. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.197.667 
• некретнине и опрема      1.092.253 
• природна имовина 19.023 
• нефинансијска имовина у припреми          12.009  
• нематеријална имовина 70.661 
• нефинансијка имовина у залихама           3.721 

2. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА        759.632 
• дугорочна дом. финансијска имовина        124.247   
• новчана средства        200.172 
• краткорочна потраживања 408.365 
• краткорочни пласмани 744 
• активна временска разграничења 26.104 

II – ПАСИВА 1.957.299  

1. ОБАВЕЗЕ             435.214
• Дугорочне обавезе 11.111 
• Краткорочне обавезе 0 
• Обавезе по основу расхода за запослене 728 
• Обавезе по основу ост. расхода 1.627 
• Обавезе из пословања 12.685 
• Пасивна временска разграничења 409.063 

2. ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗ.ПОСЛ. 1.522.085
• Извори капитала 1.321.957 
• Вишак прихода суфицит 102.409 



2 
 

•     Нераспоређени вишак прихода из ран. година                   97.719 
Члан 2. 

У билансу прихода и расхода (консолидованом) у периоду  од 1. јануара до 31. 
децембра 2021. године (Образац 2) утврђени су: 

 
I   Укупно остварени текући приходи и приливи (ОП2001)    1.164.217 
 
II  Укупно извршени текући расходи и издаци(ОП2131) 1.050.045  
 
III   Вишак прихода – суфицит(ОП2346)                 114.171 
 
IV  Мањак прихода-дефицит(ОП2347)                                                     0 
 
V          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 године (ОП2349)                    4.905 
 
               -  дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске 
имовине (ОП2350)                                                                                                      0  
 
              -   дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године (ОП2351)                                                            0 
 
              -    износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 
(ОП2352)                                                                                                                      0 
               
- износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода текуће године 
(ОП2353)                                                                                                                      0 
  
 

б) умањен за укључивање издатака 
 
  -    утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавезе по кредитима (ОП2355)                                                   16.667 
 
  -     утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за набавку финансијске имовине (ОП2356)                                                     0 
 

 в) вишак примања и прихода-суфицит (ОП2357)                               102.409 
 
 

- Део вишка прихода и примања опредељен за наредну годину (ОП2360)           0 
- Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину (ОП2361) 

        96 
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Члан 3. 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању (консолидованом) у периоду од 
1.јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 
329  динара и укупни издаци  у износу 165.237 хиљада динара 

 
 

I ПРИМАЊА                 329 
            •   Примања од продаје нефинансијске имовине                 329    
            •   Примања од задуживања и продаје фин. имовине                    0      
     
II ИЗДАЦИ                        165.237 
           • Основна средства                         142.852    
           • Залихе                                     0 
           • Природна имовина                                                                        5.718 
           • Издаци за отплату главнице кредита            16.667 
           • Издаци за набавку фин.имовине                                                       0 
 
 
III I-II Мањак примања                       164.908 
 

 
Члан 4. 

            У Извештају о новчаним токовима (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су укупни  новчани приливи у износу од  
1.164.216 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу 1.066.712 хиљада и вишак 
новчаних прилива  97.504 хиљада динара. 
 
 
I ПРИЛИВИ                1.164.216       

 Текући приходи у износу од                        1.163.887 
 Примања од продаје нефинансијске имовине          329 
 Примања од продаје финансијске имовине                              0  

  
II ОДЛИВИ                                                1.066.712 

 Текући расходи у износу                901.475 
 Издаци за нефинансијску имовину              148.570 
 Издаци за отплату главнице                 16.667 
 Издаци за набавку финан.имовине                                                          0 

 
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                  97.504 
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ                          103.414  
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПР. СРЕДСТВА У ОБРАЧ.         1.164.216   
КОРЕКЦИЈА   ПРИЛИВА који се не ев. преко кл. 7,8,9                        0 
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ              1.067.458 
КОРЕКЦИЈА НОВЧ. ОДЛИВА ЗА ОБР .АМОРТ.                          0 
КОРЕКЦИЈА ОДЛИВА који се не евид. преко кл. 4,5,6                                746 
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ                                          200.172  
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Члан 5. 

У  Извештају о извршењу буџета (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2021. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 97.504 хиљаде 
динара, између укупних прихода и примања у износу од  1.164.216 хиљада динара и укупних 
расхода и издатака у износу од   1.066.712  хиљада  динара по нивоима финансирања : 

 
1. Осталих извора у износу дефицита                                                   5.641        
2. Републике у износу суфицита        55.089  
3. Општине у износу суфицита                                                            47.569 
4. Из донација и помоћи у износу суфицита                                           487 
5. УКУПАН СУФИЦИТ                                                                     97.504      

 
Члан 6. 

Утврђује се буџетски суфицит/дефицит општине Ивањица у следећим износима и то: 
 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

       

    Економска   
  ОПИС класификација ИЗНОС 

  1 2 3 

  I     УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 1.267.630
  II    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА     
  (1+2+3) 7+8+9 1.164.216
  1. Текући приходи 7 1.163.887
  2. Приходи од продаје нефинансијске     
  имовине 8       329 
  3. Примања од задуживања и продаје     
  финансијске имовине 9           0 
     3.1. Примања од продаје финансијске     
  имовине 92    0 
  III     ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 103.414 
  IV    УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 1.066.712
  4. Текући расходи 4 901.475 
  5. Издаци за нефинансијску имовину 5 148.570 
  6. Издаци отплату главнице и набавку    
  финансијске имовине 61 16.667 
   6.1.Набавка фин. имовине  62 0 
  V    УКУПНА СРЕДСТВА -УКУПНИ (3+7+8+9) -   

  РАСХОДИ ИЗДАЦИ са корекцијом новчаних одл. (4+5+6)   200.172 

 
 

  VI   БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ     
  (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 114.171 
  VII  УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ (7+8)-(4+5)+     
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  ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1)) (92-62) 114.171 

    
Члан 7. 

Утврђује се рачун финансирања града, општине Ивањица за 2021. годину и то: 
 
I      Примања од задуживања (911)                                                                              0   
II    Примања од продаје финансијске имовине (921)                                               0 
III   Издаци за набавку фин. имовине која није у циљу спр. јавних пол. (621       0 
IV   Издаци за отплату главнице дуга (611)                                                        16.667 
V    Нето финансирање                                                                                         -16.667 
VI   Укупни фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање                 97.504 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 8. 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у 
завршном рачуну буџета општине Ивањица у 2021. години износе у динарима: 
 

1. Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства:    
1.256.474.057,17 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци и отплата главнице                  
1.057.335.150,00 

3. Разлика укупних примања и укупних издатака (салдо 31.12.)       
199.168.907,17 
 

 
  Члан 9. 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Ивањица, 
планирани и извршени текући расходи и издаци из буџетских средстава као и средстава из 
додатних активности буџетских корисника, дати су у Извештају о извршењу Одлуке о буџету 
општине Ивањица за 2021. годину који чини саставни део ове Одлуке. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
Завршни рачун општине Ивањица за 2021. годину садржи: 

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године; 
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; 
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду  01.01.2021. до 31.12.2021. 

године; 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; 
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; 
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године; 
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године; 
8. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године; 
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9. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата 
кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним 
токовима у 2021. години; 

10. Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину, 
11. Извештај независног овлашћеног  ревизора за ревизију финансијских извештаја 

буџета општине Ивањица за 2021. годину. 
 

  Члан 11. 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ивањица за 2021. годину са свим својим 
прилозима саставни је део ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2021. годину, са свим пратећим обрасцима и 
извештајима доставити  Управи за трезор преко Веб апликације за доставу финансијских 
извештаја. 

 
 Члан 13. 
Ова Одлука ће се објавити у „ Службеном листу општине Ивањица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
 

01Броj:401-17/2022-01 
 

 
                      ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ   
                                                                    

                                                                                             Владимир Бојановић 


