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Укупно примљена средства од буџета општине Неготин (01) износе 8.727.086,07 дин. 

(приходи из буџета – 7911). Ова средства утрошена су за следеће намене: 

- За плате, додатке и накнаде запосленима, конто 4111 износ од 5.126.132,01 дин; 

- На доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, конто 4121 износ од 

615.135,82 дин; 

- На допринос за здравствено осигурање, конто 4122 износ од 263.995,80 дин; 

- На допринос за незапосленост, конто 4123 износ од 38.446,01 дин; 

- Отпремнине и помоћи, конто 4143 износ од 188.000,00; 

- Трошкови платног промета, конто 4211 износ од 16.529,77 дин; 

- За енергетске услуге, конто 4212 износ од 202.281,75 дин; 

- За комуналне услуге, конто 4213 износ од 33.795,00 дин; 

- За услуге комуникација, конто 4214 износ од 78.035,78 дин; 

- На трошкове осигурања, конто 4215 износ  9.547,00 дин; 

- За административне услуге, конто 4231 износ од 307.000,00 дин; 

- За компјутерске услуге, конто 4232 износ од 6.000,00 дин; 

- Услуге информисања (штампање публикација), конто 4234 износ 179.050,00; 

- Стручне услуге, конто 4235 износ  250.000,00;  

- Услуге за домаћинство и угоститељство, конто 4236 износ од 19.270,00; 

- За репрезентацију (промоције, презентације), конто 4237 износ од 24.086,10 дин; 

- На остале опште услуге, конто 4239 утрошено је 399.635,58 дин. (ангажовање 

лица преко задруге); 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 4251 износ од 230.169,80 

дин; 

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од  6.000,00 дин; 

- За административни материјал (канцелар.мат.), конто 4261 износ 29.629,00 дин; 

- На материјал за образовање и усавршавање запослених , конто 4263 износ 

38.500,00 дин. (претплата на Службени  гласник); 

- За материјал за саобраћај (гориво), конто 4264 износ од 47.402,64 дин; 

- На материјал за одржавање хигијене и угоститељство, к-то 4268 износ 16.962,85 дин; 

- Материјал за посебне намене конто 4269 износ  6.019,60;  

- Остале текуће дотације по закону, конто 4651 износ од 595.461,56 дин;  

- Капитално одржавање зграда и објеката, конто 5113 износ од 228.938,80 дин; 

  

Сопствена средства (04) Историјског Архива у износу од 1.025.484,92 дин. утрошена 

су за следеће намене: 

- За отпремнине и помоћи, конто 4143 износ од 64.285,68; 

- За помоћ у медицинском лечењу запосленог и чл.њ.пор., износ од 17.000,00 дин; 

- На трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 4211 износ од 3.298,44 дин;  

- За енергетске услуге, конто 4212 износ од 22.733,17 дин;  

- Комуналне услуге, конто 4213 износ од 5.940,00 дин; 

- Услуге комуникација , конто 4214 износ од 9.618,00 дин; 

- За осигурање запослених, конто 4215 износ од 4.773,50 дин; 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 4221 износ од 99.720,45 дин; 

- На трошкове службених путовања у иностранство, конто 4222 износ од 6.878,62 дин; 
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- За услуге образовања и усавршавања запослених, конто 4233 износ од 4.800,00 дин;  

- Услуге информисања, конто 4234 износ од 226.160,00 дин; 

- За угоститељске услуге (презентације и промоције), конто 4236 износ од 71.410,00 дин; 

- На репрезентацију , конто 4237 износ од 13.353,30 дин; 

- На остале опште услуге, конто 4239 утрошено је 83.904,56 дин. (ангажовање лица 

преко задруге ); 

- За услуге образовања, културе и спорта, конто 4242 износ од 4.500,00 дин.; 

- За услуге очувања животне средине, науке и геод., конто 4246 износ од 29.500,00 дин. 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 4251, износ од 14.257,00 дин;    

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 4252 износ од 123.598,00 дин.  

- На административни материјал (канцеларијски материјал), конто 4261 износ од 

21.039,00 дин.   

- На конто 4263 материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 

47.960,00 дин. 

- На материјал за саобраћај (гориво), конто 4264 износ од 39.312,10 дин.  

- На материјал за одржавање хигијене и угоститењство, конто 4268 износ од 15.448,10 

дин. ; 

- На материјал за посебне намене, конто 4269 износ од  9.325,00 дин.; 

- Пројектно планирање, конто 5114 износ 47.400,00 дин;  

- За конто 5122 административну опрему утрошено је 39.270,00 дин;  

 

Приходи у 2018. години у износу од  1.337.980,00 

 

- Приход од давања у закуп, конто 7421 износ од 108.000,00 дин; 

- Приходи које је својом делатноћшу остварио Архив, конто 7423 износ од 1.229.980,00 

дин; 

 

Укупно примљена средства од буџета града Бора (02) износе 3.190.162,96 дин. Ова 

средства утрошена су за следеће намене: 

- За плате, додатке и накнаде запосленима, конто 4111 износ од 2.124.579,00 дин; 

- На доприносе за ПИО, конто 4121 износ од 254.949,00 дин; 

- На допринос за здравствено осигурање, конто 4122 износ од 109.417,00 дин; 

- На допринос за незапосленост, конто 4123 износ од 15.930,00 дин; 

- На трошкове за запослене, конто 4151 износ од 62.341,00 дин. (превоз радника); 

- Награде запосленима и остали посебни расходи, конто 4161, износ од 261.614,32 

(јубиларна награда); 

- За енергетске услуге, конто 4212  износ од 61.383,96 дин; 

- За комуналне услуге, конто 4213 износ од 14.703,83 дин; 

- За услуге комуникација, конто 4214 износ од 30.515,46 дин; 

- Казне за кашњење, конто 4442, износ од 21,39 дин;  

- Остале текуће дотације и транфери, конто 4651 износ од 197.831,00. 

- Административна опрема, конто 5122 износ од 56.877,00; 
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Примљена средства из буџета општина Кладово и Мајданпек (08) у износу од 
344.517,77 дин. Ова средства утрошена су за следеће намене: 

- За трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 4211 износ од  3.439,01 дин. 

- Комуналне услуге, конто 4213 износ од 6.060,00 дин.; 

- Трошкоги осигурања, конто 4215 износ 4.773,50 дин.; 

- За трошкове службених путовања у земљи, конто 4221 износ од 38.336,00 дин. 

- Административне услуге, конто 4231 износ од 9.735,16 динара. 

- Услуге образовања и усавршавања запослених, конто 4233 износ 4.500,00 дин;  

- Услуге информисања, конто 4234 износ од 7.800,00 дин; 

- Стручне услуге, конто 4235, износ од 6.600,00 дин;   

- Репрезентација (промоције) конто 4237 износ од 59.669,00 дин;  

- На остале опште услуге, конто 4239 утрошено је 29.786,01 дин; 

- За услуге културе, конто 4242  износ од  37.000,00 дин; 

- Текуће поправке и одржавање зграда, конто 4251, износ од 2.150,00;  

- За административни материјал (канц. матер.), конто 4261 износ од 22.020,00 дин; 

- За материјал за саобраћај (гориво), конто 4264  износ од  37.690,74 дин. 

- За материјал за одржавање хигијене и угоститељ., конто 4268 износ од 15.864,35 дин. 

- За материјал за посебне намене, конто 4269 утрошено је 28.050,00 дин; 

- Остали порези, конто 4821 утрошено је 3.944,00 дин. 

- За административну опрему, конто 5122 утрошено је 27.100,00 дин. 

  

 

Приходи 

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, конто 7811, износ 

400.000,00 дин;  

 
Укупно примљена средства од буџета Републике (07) –  

Јавни радови износе 246.191,12 дин.  

Министарство културе – Пројекат „Побољшање услова за смештај архивске 

грађе“ износ од 381.000,00 динара; 

 

Ова средства утрошена су за следеће намене: 

- Услуге информисања, конто 4234, износ 231.000,00 динара;  

- Остале опште услуге, конто 4239, износ од 242.191,12 дин; 

- Остале специјализоване услуге, конто 4249, износ 150.000,00 дин;  

- Материјали за посебне намене, конто 4269, износ 4.000,00 динара;   

 

Приходи: 

- Текући трансфери од других нивоа власти, конто 7331, износ 246.191,12 динара; 

- Приходи из буџета, конто 7911, износ од 381.000,00 динара;  
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Приход из претходних година (13) од 122.375,82 динара утрошен је за следеће 

намене: 

 

- Трошкови осигурања, конто 4215, износ од 11.197,00; 

- Трошкови службених путовања у земљи,конто 4221, износ од 29.980,00; 

- Услуге образовања и усавршавања запослених, конто 4233, износ од 4.800,00; 

- Услуге информисања, конто 4234, износ од 16.288,80; 

- Услуге за домаћинство и угоститељство, конто 4236, износ од 16.200,00; 

- Репрезентација, конто 4237, износ од 6.366,50; 

- Остале опште услуге, конто 4239, износ 1.500,00; 

- Административни материјал, конто 4261, износ од 3.160,00 динара; 

- Материјал за саобраћај, конто 4264, износ од 16.580,00  динара; 

- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство, конто 4268, износ од 3.752,60; 

- Материјал за посебне намене, конто 4269, износ од 4.960,00; 

- Остали порези, конто 4821, износ од 3.450,00;  

- Административна опрема, конто 5122, износ 4.140,00 динара; 

 

Вишак прихода и примања, односно текући буџетски суфицит у 2018. износи 

245.601,49, а коначан, тј. укупно остварени вишак прихода и примања износи 496.391,34 

који ће остати нераспоређен и користиће се по потреби. Овај буџетски суфицит је са извора 

04 и 08, односно сопствена средства и средства Кладова и Мајданпека. 

          

 

                                                   Историјски Архив Неготин 

                                                                     директор 

 

______________________________ 

Ма. Ненад Војиновић, арх. саветник 


