Предлог
На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС
129/07 и 83/14- др. Закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр.,108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист
општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
____2018. године донела је:
ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Завршном
(консолидованом) рачуну буџета општине Димитровград за 2015. годину (у даљем тексту
Одлуке), износи у 000 и то:
у 000 дин.
1. Укупно остварени консолидовани текући приходи,

536.066

хиљ.дин.

2. Укупно извршени консолидовани текући расходи и издаци

576. 251

хиљ.дин.

3. Мањак новчаних прилива
4.

Утрошена средства за обавезе по кредитима

40.185

хиљ.дин.

21.015

хиљ дин.

955

хиљ. Дин.

5. Укупно остварени консолидовани текући примања
6. Мањак консолидовани прихода над расходима – дефицит

20.060

хиљ.дин.

Члан 2.
1. Пренесен вишак прихода из ранијих година

66.548

хиљ дин.

26,327

хиљ дин.

40. 221

хиљ.дин.

2.Део нераспоређеног вишка средстава коришћен
за покриће расхода и издатака текуће године
7. Нераспоређен консолидовани суфицит

Нераспоређени консолидовани суфицит који се преноси у наредну годину у износу од
динара састоји се од:
1. дела вишка прихода и примања – буџетског суфицита који је наменски распоређен и
опредељен у износу од 32.023 хиљада динара и то:
- унапређење безбедности саобраћаја у износу од 1.914 хиљада дин
- заштита животне средине у износу од
- обавезе по кредитима у износу од

9.424 хиљада динара
20.685 хиљада динара

2. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 8.198
хиљада динара и биће распоређен Одлуком о изменама и допунама буџета општине
Димитровград за 2018. годину.

ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 3.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској
класификацији утврђени су у следећим износима:(прилог: табела прихода за период од 01.01.
до 31.12.2017.године).
Члан 4.
Расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе динара (прилог: табела
расхода за период 01. 01. до 31. 12. 2017. године).
Члан 5.
Обрасци: Биланс стања на дан 31. 12. 2017. године (Образац 1), Биланс прихода и
расхода (Образац 2), Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3), Извештај
о новчаним токовима (Образац 4) и Извештај о извршењу буџета (Образац 5), на основу којих је
сачињена ова одлука оверени су и архивирани у Општинској управи.
Сачињен је и извештај о извршеним расходима по програмској класификацији.
Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве за период од 01. 01. до 31.
12. 2017. године, извештај о примљеним донацијама као и објашњења већих одступања изнеђу
одобрених средтава и извршења су саставни део ове одлуке.
Члан 6.
Одлуку о Завршном (консолидованом) рачуну буџета Општине Димитровград, усвојену
од стране локалне скупштине, локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за
трезор до 15. јуна 2018. године.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења на седници Скупштине општине
Димитровград и биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.
Бр.
У Димитровград_______2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
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