
О б р а з л о ж е њ е 

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни Основ за предлагање Одлуке о изменама и допунама- Ребаланс Одлуке о буџету Општине 

Врњачка Бања за 2019.г. („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) садржан је у члану 32. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), чл. 

6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 

95/2018) чл. 1.  Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист 

Општине Врњачка Бања" бр. 23/16-пречишћени текст). 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ- ФИНАНСИЈСКЕ ПРИРОДЕ 

 

Основни разлози за израду предлога Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка за 2019.годину 

јесте предлог извршног органа  Одлуке о изградњи спортских терена – фудбалски терен у Врњцима којом 

се покреће изградња спортског терена и обавезује индиректни корисник буџетских средстава Установа 

Спортски центар да учествује у изградњи овог објекта који ће након изградње бити у корисништву ове 

установе.  

 

 

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА 

 

 Приходи  

 

Ребаланс који се предлаже не предвиђа промену планиране висине прихода утврђеним Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019.годину ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр.  41/18). 

 

 

 

Расходи 

 

Првим ребалансом у 2018.г. се врши промена износа поједних  расхода у оквиру већ одобрених 

апропријација иницијалном Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г.  у смислу промена 

организационе класификације и надлежности за реализацију пројекта „Изградња фудбалског терена у 

Врњцима“. 

 

 

 

III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

Финансијски резултат који произилази из оваквог предлога ребаланса одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.годину,је не промењен у односу на иницијално усвојену Одлуку о буџету Општине 

Врњачка Бања за 2019.г.   

 

 



V СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.годину ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ а примењиваће се од 01.01.2019.године. 
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