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На основу члана 31. став 1. тачка з. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15, 15/16),  члана 39. став 2. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 

3. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 7/17), Скупштина 

општине Дервента на 14. сједници одржаној  14. децембра 2017. године, донијела је  

           

О Д Л У К У  

 о усвајању  Буџета општине Дервента за 2018. годину  

 

 

Члан 1. 

Усваја се Буџет општине Дервента за 2018. годину у износу од 13.340.720,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је  Буџет општине Дервента за 2018. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-289/17                                                                                                     

Датум: 14. децембра  2017. године            ПРЕДСЈЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                             Маријан Кљајић, с. р.     

 

 

 

 

(Текст објављен у „Службеном гласнику општине Дервента“, број 17/17) 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  ЗА   2018. ГОДИНУ- 

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Економски 

код 
ОПИС Буџет за 2018. г 

1   2 3 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ОПШТИНСКА УПРАВА 

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

Број потрашачке јединице: 00270110 

41  Текући расходи 425.270,00 

412   Расхиди  по основу коришћења роба и услуга 422.270,00 

  

412700 Расходи за стручне услуге (штампање, огласи, озвучење, честитке, плакете 

и грбови) 14.000,00 

  
412900 

Расходи за одржавање сједница, рекламни материјал, едукације 7.000,00 

  

412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

- накнаде одборницима 320.000,00 

  412900 Расходи по основу репрезентације 7.500,00 

  

412900 Расходи Општ. изборне комисије (бруто накнаде за рад чланова комисије и 

одбора, уговорене услуге, финан. избора 73.770,00 

415   Грантови 1.500,00 

  415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 1.500,00 

416   

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

општине 1.500,00 

  416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 0,00 

УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 425.270,00 

Назив потрошачке јединице: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број потрашачке јединице: 00270120 

41  Текући расходи 771.000,00 

412   Расхиди  по основу коришћења роба и услуга 112.000,00 

  412200 Расходи за услуге дератизација 4.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге (штампање, увезивање, објава огласа и сл.) 18.000,00 

  

412900 Остали некласификовани расходи (угвори о дјелу и повременим пословима, 

котизације, чланарине, лиценце, стручни испити и сл.) 60.000,00 

  412900 Расходи по основу репрезентације 30.000,00 

413   Расходи финансирања и други финансијски трошкови 169.000,00 

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 160.000,00 

  413700 Расходи сервисирања примљених зајмова 9.000,00 

415   Грантови 330.000,00 

  415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 10.000,00 

  415200 Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи 320.000,00 

416   Дознаке на име соц.заш. које се исплаћују из буџета опш. 70.000,00 

  416100 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - 

једнократне помоћи 55.000,00 

  416100 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 10.000,00 

  416100 Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 5.000,00 

419   Расходи по судским рјешењима 90.000,00 

  419100 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 
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51 Издаци за нефинансијску имовину 1.400.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину (капитална улагања) 1.400.000,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица   

  511100 Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, тротоара и ограда   

  511100 Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева   

  511100 Издаци за изградњу  и прибављање плиновода, водовода и канализација   

  511100 Издаци за  изградњу и прибављање  осталих објеката   

  511100 Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката   

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског 

освјетљења, тротоара и ограда   

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката   

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

плиновода, водовода, канализација   

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева и 

ауто-путева   

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих 

објеката   

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме   

  511500 Издаци за вишегодишње засаде   

62 Издаци за отплату дугова 626.000,00 

621   Издаци за отплату дугова 626.000,00 

  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 626.000,00 

63 Остали издаци 5.000,00 

631   Остали издаци 5.000,00 

  631900 Остали издаци (издаци по записницима Пореске управе РС) 5.000,00 

**** Буџетска резерва 125.165,00 

УКУПНО НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 2.927.165,00 

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ   

Број потрошачке јединице: 00270130 

    41  Текући расходи 194.800,00 
412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 194.700,00 

  412200 Расходи за гријање 29.000,00 

  412200 Расходи по основу утрошка електричне енергије 28.000,00 

  412200 Расходи за комуникационе услуге 28.500,00 

  412200 Расходи за поштанске услуге 15.000,00 

  412200 Расходи за комуналне услуге 6.000,00 

  412300 Расходи канцеларијског и компјутерског материјала 20.000,00 

  412300 Расходи материјала за одржавање чистоће 7.200,00 

  412300 Расходи за стручну литературу, часиписе и дневну штампу 3.000,00 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 

  412500 Текући расходи по основу одржавања зграда и опреме 6.000,00 

  412500 Расходи за остало текуће одржавање - возила 5.000,00 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 12.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.000,00 

  412700 Расходи за остале стручне услуге - регистрација возила 1.500,00 

  412700 Расходи за остале стручне услуге 15.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 2.000,00 
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413   Расходи финансирања и други финансијски трошкови 100,00 

  413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 52.800,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  50.000,00 

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објек. 20.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 30.000,00 

516   

Издаци за залихе материјала., робе и ситног инвентара, амбалаже и 

сл. 2.800,00 

  516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 2.800,00 

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 247.600,00 

    Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   

Број потрашачке јединице: 00270140 

    41  Текући расходи 2.719.334,00 

411   Расходи за лична примања запослених 2.699.014,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 2.239.014,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада 426.000,00 

  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 22.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 12.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 20.320,00 

  412700 Расходи за услуге платног промета и осигурања 5.000,00 

  412700 Расходи за трошкове одржавања трезорских лиценци 8.320,00 

  412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 7.000,00 

48   Трансфери између и унутар јединица власти 1.000,00 

487   Трасфери између различитих јединица власти 5.450,00 

  487200 Трансфери ентитету 3.150,00 

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 

  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 300,00 

63 Остали издаци 42.000,00 

631   Остали издаци 21.000,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 21.000,00 

638   Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 21.000,00 

  638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 21.000,00 

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 2.766.784,00 

    Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Број потрашачке јединице: 00270150 

    41  Текући расходи 1.680.500,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 144.500,00 

  412700 Расходи за информисање 63.000,00 

  412700 Расходи за израду шумско привредне основе за прив.шуме 0,00 

  412900 Расходи за финансирање услуга противградне заштите 39.000,00 

  

412900 Расходи за финансирање рада двије првостепене стручне комисије за 

оцјену способности лица у поступку остваривња права из социјалне 

заштите и лица са сметњама у психофизичком развоју 35.000,00 
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  412900 Остали некласификовани расходи 3.000,00 

  
412900 

Остали некласификованих расходи - избор спортисте године 3.000,00 

  412900 Расходи по основу организације пријема, манифестација и поклона 1.500,00 

414   Субвенције 350.000,00 

  414100 Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села 350.000,00 

415   Грантови 921.000,00 

  415200 Грантови удружењима и организацијама - НВО 170.000,00 

  415200 Грантови удружењима грађана из области спорта 420.000,00 

  415200 Грантови јавним предузећима и установама 90.000,00 

  415200 Грант јавним здравственим установама са подручја општине 105.000,00 

  415200 Основне школе - средства за тренинге и утакмице колективних спортова 2.000,00 

  415200 Грант основном образовању (награде, набавка школског прибора) 7.000,00 

  415200 Грант средњем образовању (награде, набавка школског прибора) 2.000,00 

  

415200 Грантови за такмичење ученика основних школа - општинско  и 

регионално 4.000,00 

  415200 Гратнови за такмичење средњих школа - општинско и регионално 2.000,00 

  

415200 Грантови по пројектима из области културе, науке, образовања, екологије, 

лица са посебним потребама и омладинског сектора 40.000,00 

  

415200 Расходи за финансирање манифестација (помоћ по пројектима - Дервентско 

љето, Великогоспој. сабор и др.) 5.000,00 

  415200 Грант за издавачку дјелатност из области културе, науке и образовања 4.000,00 

  415200 Грант политичким организацијама и удружењима 70.000,00 

416 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 265.000,00 

  416100 

Расходи за финансирање проглашења најбоље пољо.произвођача и изложбе 

стоке 3.000,00 

  416100 Расходи за стипенције ученицима и студентима 209.000,00 

  416100 

Расходи за суфинансирање израде и одбране магистарских и докторских 

теза 0,00 

  416100 Текуће помоћи породици, дјеци и младима 33.000,00 

  416100 Текуће помоћи за вантјелесну оплодњу 10.000,00 

  416100 

Расходи за спровођење акционих планова (Јачање система социјалне 

заштите и инклузије, равноправност полова, образовање одраслих и 

осталих) у општини Дервента 10.000,00 

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 1.680.500,00 

    Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ   

Број потрашачке јединице: 00270160 

    41  Текући расходи 77.500,00 
412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 77.500,00 

  

412700 Расходи за припрему земљишта за продају (геодетски пренос плана на 

терен, провођење у катастру )и укњижбу у земљишне књиге 4.500,00 

  

412700 Расходи за прибављање ажурних геодетских подлога од Републичке управе 

за геодетске послове у дигиталној форми,  3.000,00 

  412800 Расходи за уклањање  објеката 10.000,00 

  

412900 Расходи за рад стручних комисија за израду услова, стручних мишљења, 

контролу техничке документац., технички пријем објеката и сл. 60.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 48.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  38.000,00 

  511700 Расходи за израду или ревизију регулационих планова 8.000,00 

  511700 Расходи за израду или ревизију урбанистичких планова 30.000,00 
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513   Издаци за непроизведену сталну имовину 10.000,00 

  513100 Издаци за прибављање земљишта 10.000,00 

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 125.500,00 

    Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ   

Број потрашачке јединице: 00270170 

    ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА   
41  Текући расходи 631.412,00 
412  Расходи  по основу коришћења роба и услуга 631.412,00 

  412100 Расходи за закуп земљишта 1.112,00 

  412400 Расходи за материјал за потребе ком. служби 5.300,00 

  412500 Расходи за одржавање, уређивање и опремање јавних зелених површина 100.000,00 

  412500 Расходи за одржавање јавних саобраћајних површина 50.000,00 

  412500 Расходи за остале услуге одржавања-јавна расвјета 40.000,00 

  412800 Расходи за уређивање јавних  површина 40.000,00 

  412800 Расходи за услуге  чишћења јавних површина 65.000,00 

  412800 Расходи за одвођење атмосферских и других падавина са јавних површина 50.000,00 

  412800 Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама 235.000,00 

  412800 Расходи за услуге зимске службе- улице и тротоари 45.000,00 

    ОСТАЛИ РАСХОДИ   

41  Текући расходи 230.000,00 
412  Расходи  по основу коришћења роба и услуга 225.000,00 

  412500 Расходи за санацију и посипање  локалних путева 105.000,00 

  412800 Расходи за уређивање локалних пуева 30.000,00 

  412800 Расходи за услуге зимске службе-за локалне путеве 45.000,00 

  412900 

Расходи за рјешавање проблема са псима луталицама и осталим 

напуштеним животињама 15.000,00 

  412900 Расходи за наплату паркинга (орган. паркинг службе, служба контроле и др.) 30.000,00 

415  Грантови 5.000,00 

  415200 Расходи за финансирање заједница етажних власника у стамб.зградама 5.000,00 

  

    РАСХОДИ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ   

41   Текући расходи 9.400,00 

412   Расхиди  по основу коришћења роба и услуга 9.400,00 

  412400 Расходи за потребе цивилне заштите 6.900,00 

  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - цивилна заштита 2.500,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 25.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  25.000,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 20.000,00 

  511500 Издаци за вишегодишње засаде 5.000,00 

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 895.812,00 

    Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   

Број потрашачке јединице: 00270180 

    41  Текући расходи 131.500,00 
412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 1.000,00 
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  412900 Остали некласификовани расходи 1.000,00 

415   Грантови 86.000,00 

  

415200 Грантови непрофитним организацијама за обиљежавање значајних датума 

из одбрамбено отаџбинског рата 5.000,00 

  415200 Грантови организацијама проистеклим одбрамбено отаџбинског рата 78.000,00 

  415200 Грантови организацијама проистеклим из Дргугог свјетског рата 3.000,00 

416 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 44.500,00 

  416100 Текуће помоћи за превоз ученика (средње школе) 3.500,00 

  416100 

Текуће помоћи за набавку уџбеника за ученике основих и средњих школа и 

друге помоћи 3.500,00 

  416100 Текуће помоћи за лијечење и набавку лијекова 25.000,00 

  416100 Текуће помоћи дијела трошкова сахране 10.000,00 

  416100 Остале помоћи 2.500,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 5.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  5.000,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јед. 0,00 

  511100 Издаци за изградњу и одржавање споменика 5.000,00 

УКУПНО ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 136.500,00 

Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 

Број потрашачке јединице: 00270125 

    41  Текући расходи 29.500,00 
412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 29.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 1.000,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 10.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања, смјештаја и погонског горива 9.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 5.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 3.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 654.094,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  646.094,00 

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих 

објеката 250.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 396.094,00 

516   

Издаци за залихе материјала., робе и ситног инвентара, амбалаже и 

сл. 8.000,00 

  516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 8.000,00 

УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 683.594,00 

    УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ОПШТИНСКА УПРАВА 9.888.725,00 
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Економски 

код 
ОПИС Буџет за 2018. г 

1   2 3 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 

Назив потрошачке јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

Број потрашачке јединице: 00270200 

41  Текући расходи 31.540,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 31.540,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 300,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 

  412700 Остали расходи 1.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 30.240,00 

УКУПНО МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 31.540,00 

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   

Број потрашачке јединице: 00270300 

41  Текући расходи 1.834.506,00 

411   Расходи за лична примања запослених 308.206,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 255.000,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 40.000,00 

  411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 13.206,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 28.300,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 17.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 2.000,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 300,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 2.800,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 5.200,00 

416   Дознаке на име соц.заш. које се исплаћују из буџета опш. 1.498.000,00 

  416100 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине (социјална 

заштита) 600.000,00 

  416100 

Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите обезбијеђених из 

буџета Републике 500.000,00 

  416100 

Расходи за превоз ученика средњих школа - социјално угрожених и лица 

са посебноим потребама 18.000,00 

  416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета општине (домови) 380.000,00 

 

48 Трансфери између различитих јединица власти 90.000,00 

487   Трансфери између различитих јединица власти 90.000,00 

  

487400 Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета 

Републике 45.000,00 

  
487400 

Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета Општине 45.000,00 

63 Остали издаци 12.500,00 

631   Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 12.500,00 
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  638100 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање 

које се рефундира) 12.500,00 

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 1.937.006,00 

Назив потрошачке јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол"   

Број потрашачке јединице: 00270400 

41  Текући расходи 606.579,00 
411   Расходи за лична примања запослених 521.979,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 414.012,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 99.149,00 

  411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 6.950,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.868,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 84.600,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 27.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 4.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 35.500,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 600,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 6.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 9.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 5.500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  3.500,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000,00 

  511400 Реконструкција и инвестиционо одржавање 500,00 

516   

Издаци за залихе материјала., робе и ситног инвентара, амбалаже и 

сл. 2.000,00 

  516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 2.000,00 

63 Остали издаци 3.000,00 

638   Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 3.000,00 

  638100 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање 

које се рефундира) 3.000,00 

УКУПНО ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол" 615.079,00 

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА   

Број порашачке јединице: 00270500 

41  Текући расходи 172.750,00 
411   Расходи за лична примања запослених 125.750,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 104.000,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 21.500,00 

  411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 250,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 47.000,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 21.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.000,00 
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  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 5.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 11.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 11.500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  1.500,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500,00 

  511400 Реконструкција и инвестиционо одржавање 0,00 

516   Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 10.000,00 

  516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 10.000,00 

63 Остали издаци 0,00 

638   Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 

  638100 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање 

које се рефундира) 0,00 

УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА 184.250,00 

Назив потрошачке јединице: ЈУ Спортско културни центар Дервента   

Број порашачке јединице: 00270930 

41  Текући расходи 258.700,00 
411   Расходи за лична примања запослених 169.500,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 139.300,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 30.200,00 

  411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 0,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 89.200,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 40.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 4.300,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.900,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 40.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 28.500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  12.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000,00 

516   Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 16.500,00 

  516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 16.500,00 

63 Остали издаци 25.100,00 

631   Остали издаци 25.100,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 25.100,00 

638   Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 

  638100 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање 

које се рефундира) 0,00 

УКУПНО  ЈУ Спортско културни центар Дервента 312.300,00 

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА   
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Број потрашачке јединице: 00270920 

41  Текући расходи 72.000,00 
411   Расходи за лична примања запослених 51.900,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 38.100,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 13.800,00 

  411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 0,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 20.100,00 

  412100 Расходи за закуп земљишта 1.100,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 2.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 500,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.500,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 3.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 10.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 1.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  1.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000,00 

516   Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00 

  516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл. 0,00 

63 Остали издаци 0,00 

638   Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 

  638100 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање 

које се рефундира) 0,00 

УКУПНО  ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 73.000,00 

Назив потрошачке јединице: ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента   

Број потрашачке јединице: 08150048 

41  Текући расходи 104.300,00 
411   Расходи за лична примања запослених 16.000,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 16.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 88.300,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 61.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 3.000,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 9.300,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 6.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 5.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  5.000,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање објеката 4.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000,00 
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63 Остали издаци 0,00 

631   Остали издаци 0,00 

  631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 0,00 

УКУПНО  ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента 109.300,00 

Назив потрошачке јединице: ЈУ Стручна и техничка школа Дервента   

Број потрашачке јединице: 08150049 

41  Текући расходи 106.000,00 
411   Расходи за лична примања запослених 16.000,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 16.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 90.000,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 46.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 4.500,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 8.000,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 4.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 9.500,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 17.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 2.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  2.000,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање објеката 1.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000,00 

УКУПНО  ЈУ Стручна и техничка школа Дервента 108.000,00 

Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко Радичевић" Дервента   

Број потрашачке јединице: 08180041 

41  Текући расходи 71.520,00 
411   Расходи за лична примања запослених 41.320,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 39.828,00 

  

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 1.162,00 

  411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 330,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 30.200,00 

  

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 6.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 4.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.700,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 8.000,00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 10.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  10.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 

УКУПНО  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко Радичевић" Дервента 81.520,00 

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 3.451.995,00 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I + II) 13.340.720,00 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

   
Економски  

код 
Опис 

Буџет за 2018. 

годину 

1 2 3 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 12.248.126,00 

710000 Порески приходи 8.605.240,00 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100,00 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 

713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 1.110.490,00 

714000 Порези на имовину 492.100,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 1.550,00 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.000.000,00 

719000 Остали порески приходи 1.000,00 

720000 Непорески приходи 3.106.866,00 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 
719.000,00 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 2.322.366,00 

723000 Новчане казне 5.500,00 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 

размјене између или унутар јединица власти 
0,00 

729000 Остали непорески приходи 60.000,00 

730000 Грантови 31.000,00 

731000 Грантови 31.000,00 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 505.020,00 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 505.020,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 10.378.726,00 

410000 Текући расходи  10.158.111,00 

411000 Расходи за лична примања запослених 3.949.669,00 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.376.842,00 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 169.100,00 

414000 Субвенције 350.000,00 

415000 Грантови 1.343.500,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
1.879.000,00 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 

обавезног социјалног осигурања 
0,00 

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 

трансакција размјене између или унутар јединица власти 
0,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 95.450,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 95.450,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

* * * * Буџетска резерва 125.165,00 
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  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 1.869.400,00 

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)   -1.733.894,00 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 514.500,00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 3.000,00 

812000 Примици за драгоцјености 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 455.000,00 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 

обустављених пословања 
0,00 

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
56.500,00 

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између 

или унутар јединица власти 
0,00 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 2.248.394,00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.199.094,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 10.000,00 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 

сл. 
39.300,00 

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 

580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0,00 

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 135.506,00 

      

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -135.506,00 

  Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   1.000,00 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0,00 

610000 II Издаци за финансијску имовину 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 

јединица власти 
0,00 

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -626.000,00 

920000 I Примици од задуживања 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 

928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица 

власти 
0,00 

620000 II Издаци за отплату дугова 626.000,00 

621000 Издаци за отплату дугова 626.000,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0,00 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -61.600,00 
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930000 I Остали примици 26.000,00 

931000 Остали примици 26.000,00 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 

630000 II Остали издаци 87.600,00 

631000 Остали издаци 51.100,00 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 36.500,00 

**** И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА  ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА    551.094,00 

      

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 

 

 

БУЏЕТ  ЗА 2018. ГОДИНУ  

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

    
 

Економски 

код 
О п и с Буџет за 2018. 

годину 

1 2 3 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 12.248.126,00 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 8.605.240,00 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100,00 

711100 Порези на доходак 100,00 

711200 Порези на добит правних лица 0,00 

711300 Порези на приходе капиталних добитака 0,00 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 

712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности 1.110.490,00 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.110.490,00 

714000 Порези на имовину 492.100,00 

714100 Порези на имовину 492.000,00 

714200 Порези на насљеђе и поклоне 50,00 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 50,00 

714900 Остали порези на имовину 0,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 1.550,00 

715100 Порези на промет производа 1.500,00 

715200 Порези на промет услуга 50,00 

715300 Акцизе 0,00 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 

716100 Царине и увозне дажбине 0,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.000.000,00 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 7.000.000,00 

719000 Остали порески приходи 1.000,00 

719100 Остали порески приходи 1.000,00 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 3.106.866,00 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 
719.000,00 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 0,00 
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721200 Приходи од закупа и ренте 711.000,00 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 8.000,00 

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата 0,00 

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 0,00 

721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из 

пословних и инвестиционих активности 
0,00 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 2.322.366,00 

722100 Административне накнаде и таксе 203.000,00 

722200 Судске накнаде и таксе 0,00 

722300 Комуналне накнаде и таксе 511.000,00 

722400 Накнаде по разним основама 1.133.166,00 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 475.200,00 

723000 Новчане казне 5.500,00 

723100 Новчане казне 5.500,00 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција размјене између или унутар јединица власти 
0,00 

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 

са другим јединицама власти 
0,00 

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 

унутар исте јединице власти 
0,00 

729000 Остали непорески приходи 60.000,00 

729100 Остали непорески приходи 60.000,00 

730000 Г р а н т о в и 31.000,00 

731000 Грантови 31.000,00 

731100 Грантови из иностранства 0,00 

731200 Грантови из земље 31.000,00 

780000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 505.020,00 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 505.020,00 

787100 Трансфери од државе 0,00 

787200 Трансфери од ентитета 503.000,00 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 2.000,00 

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 20,00 

787900 Трансфери од осталих јединица власти 0,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 514.500,00 

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 514.500,00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 3.000,00 

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 

811200 Примици за постројења и опрему 3.000,00 

811300 Примици за биолошку имовину 0,00 

811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 

811900 Примици за осталу произведену имовину 0,00 

812000 Примици за драгоцјености 0,00 

812100 Примици за драгоцјености 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 455.000,00 

813100 Примици за земљиште 455.000,00 



17/23 
 

813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0,00 

813300 Примици за остала природна добра 0,00 

813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0,00 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 

обустављених пословања 
0,00 

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 

обустављених пословања 
0,00 

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 

815100 Примици за стратешке залихе 0,00 

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 56.500,00 

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 56.500,00 

880000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   т р а н 

с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 
0,00 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 

881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим 

јединицама власти 
0,00 

881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте јединице власти 
0,00 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.762.626,00 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

    
 

Економски  

код 
О п и с Буџет за 2018. 

годину 

1 2 3 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 10.378.726,00 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 10.158.111,00 

411000 Расходи за лична примања запослених 3.949.669,00 

411100 Расходи за бруто плате запослених 3.229.254,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 
663.811,00 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 42.736,00 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 13.868,00 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.376.842,00 

412100 Расходи по основу закупа 2.212,00 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
331.800,00 

412300 Расходи за режијски материјал 61.000,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 70.200,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 339.400,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 32.900,00 

412700 Расходи за стручне услуге 182.620,00 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине 
520.000,00 

412900 Остали некласификовани расходи 836.710,00 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 169.100,00 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00 

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 160.000,00 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 0,00 

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 9.000,00 

413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 

инвестиционих активности 
0,00 

413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 

414000 Субвенције 350.000,00 

414100 Субвенције 350.000,00 

415000 Грантови 1.343.500,00 

415100 Грантови у иностранство 0,00 

415200 Грантови у земљи 1.343.500,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и  градова 
1.879.000,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 
1.499.000,00 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 
380.000,00 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 

институције обавезног социјалног осигурања 
0,00 

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00 

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00 
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417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00 

417400 Дознаке по основу дјечије заштите 0,00 

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 

трансакција размјене између или унутар јединица власти 
0,00 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 

јединица власти 
0,00 

418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти 0,00 

418300 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 

трансакција унутар исте јединице власти 
0,00 

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти 0,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 

480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с т и 95.450,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 95.450,00 

487100 Трансфери држави 0,00 

487200 Трансфери ентитету 3.150,00 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 90.300,00 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

488100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

**** Буџетска резерва 125.165,00 

**** Буџетска резерва 125.165,00 

      

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.248.394,00 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 2.248.394,00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.199.094,00 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 25.000,00 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
275.000,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 455.594,00 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 500,00 

511500 Издаци за биолошку имовину 5.000,00 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 38.000,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 

512100 Издаци за драгоцјености 0,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 10.000,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 10.000,00 

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00 

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00 

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и 

површинских налазишта 
0,00 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00 

513600 
Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних 

добара 
0,00 

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0,00 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 
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515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 

515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
39.300,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 

и сл. 
39.300,00 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и 

опреми 
0,00 

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и 

опреми 
0,00 

580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с 

к а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 
0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 

јединицама власти 
0,00 

581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте јединице власти 
0,00 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.627.120,00 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

    
 

Економски  

код 
О п и с  Буџет за 2018. 

годину 

1 2 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -135.506,00 

  Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 1.000,00 

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 1.000,00 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција) 0,00 

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00 

911300 Примици од финансијских деривата 0,00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава 0,00 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 

јединицама власти 
0,00 

918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте јединице власти 
0,00 

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) 0,00 

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 

611300 Издаци за финансијске деривате 0,00 

611400 Издаци за дате зајмове 0,00 

611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава 0,00 

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или 

унутар јединица власти 
0,00 

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим 

јединицама власти 
0,00 

618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим 

буџетским корисницима исте јединице власти 
0,00 

      

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -626.000,00 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) 0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 

928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар 

јединица власти 
0,00 

928100 Примици од задуживања код других јединица власти 0,00 

928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте 

јединице власти 
0,00 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 626.000,00 

621000 Издаци за отплату дугова 626.000,00 

621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев 0,00 
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акција) 

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 0,00 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 626.000,00 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 0,00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0,00 

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 0,00 

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима 

исте јединице власти 
0,00 

      

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -61.600,00 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 26.000,00 

931000 Остали примици 26.000,00 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 26.000,00 

931200 Примици по основу депозита и кауција 0,00 

931300 Примици по основу аванса 0,00 

931900 Остали примици 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 

власти 
0,00 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти 0,00 

938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама 

исте јединице власти 
0,00 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 87.600,00 

631000 Остали издаци 51.100,00 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 46.100,00 

631200 Издаци по основу депозита и кауција 0,00 

631300 Издаци по основу аванса 0,00 

631900 Остали издаци 5.000,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти 
36.500,00 

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 36.500,00 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима 

исте јединице власти 
0,00 

**** НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА    551.094,00 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

Табела 1 
 

Функц. 

код 
Функција Буџет за 2018. 

годину 

1 2 3 

01 Опште јавне услуге 3.669.694,00 

02 Одбрана 17.400,00 

03 Јавни ред и сигурност 765.594,00 

04 Економски послови 426.000,00 

05 Заштита животне средине 43.000,00 

06 Стамбени и заједнички послови 2.391.412,00 

07 Здравство 105.000,00 

08 Рекреација, култура и религија 1.174.970,00 

09 Образовање 1.055.379,00 

10 Социјална заштита 2.339.006,00 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 11.987.455,00 

Табела 2 

Функц. 

код 
Функција Буџет  за 2018. 

годину 

1 2 3 

ЗУ Заједничке услуге 9.394.606,00 

ИУ Индивидуалне услуге 2.592.849,00 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 11.987.455,00 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

 

Број: 01-022-289/17 

Датум. 14. децембра 2017. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Маријан Кљајић, с.р. 

 

 

 

 

 

 


