
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

Општинска управа 

Број 400-126/20 

Дана 15.01.2020.г. 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

 

 На основу члана 51 и члана 53 Закона о буџетском систему ("Службени 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. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 26 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2020.г. ("Службени лист 

општине Врњачка Бања" бр.  41/19) и члана 28 Одлуке о организацији Општинске 

управи општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 27/16 и 23/17) 

локални орган управе надлежан за финансије - Општинска управа доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2020.Г. 

 

Члан 1 

 Овим решењем утврђују се квоте за извршење Одлуке о буџету Општине 

Врњачка Бања за 2020.г. из извора финансирања 01 – приходи буџета за директне 

кориснике и индиректне кориснике као и за кориснике буџетских средстава који се 

финансирају и из буџета општине и из буџета Републике Србије (у даљем тексту: 

корисници буџета). 

 Преузимање обавеза из осталих извора финансирања мoжe сe вршити до оквира 

остварења ових прихода односно до оквира уговорених осталих прихода.  

 

Члан 2  

 Квота, у складу са Законом о буџетском систему, представља ограничење 

потрошње апропријације за одређени период. 

 

Члан 3 

 Преузимање обавеза представља ангажовање средстава од стране корисника 

буџета по основу правног акта, за које се, у моменту ангажовања, очекује да 

представљају готовински трошак, непосредно или у будућности. 

 

Члан 4 

 Корисници буџета могу да преузимају обавезе и врше плаћања до висине 

расхода и издатака који су утврђени квотама за одређени период, у складу са овим 

Решењем. 

Члан 5 

 Оквири одобравања резерви - квоте утврђени су овим решењем и односе се на 

органе који одобравају коришћење буџетских резерви. 

 Средства текуће и сталне буџетске резерве се изузимају приликом утврђивања 

тромесечних квота корисницима буџетских средстава.  



 Ова средства се додељују искључиво на захтев корисника буџета овлашћених 

Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2020.г. 

 

Члан 6 

 Правни основ у складу са законом и износ преузетих обавеза, који проистичу из 

изворне рачуноводствене документације, морају бити сачињени и потврђени у писаној 

форми пре плаћања обавезе.  

Члан 7 

 Плате запослених са припадајућим порезима и доприносима код корисника 

буџета који имају одобрене апропријације за финансирање расхода за плате планиране 

су у оквиру одобрених квота као 1/12 укупно одобрених средстава месечно. Исти 

принцип односи се и на расходе по основу умањења зарада који се финансирају са 

апропријације економске класификације 465. 

 

Члан 8 

 Корисници буџета приликом планирања извршења одобрених апропријација у 

обавези су да приоритетно извршавају преузете пренете обавезе из претходне године, 

најнужније текуће расходе (сталне трошкове: електричне енергије, комуналних услуга, 

грејања и др.) и плате, а након тога са пажњом доброг привредника приступе 

планирању преузимања обавеза у складу са законом и овим Решењем. 

 

Члан 9 

 Оквири за преузимање обавеза и плаћање – квоте утврђују се у складу са 

одобреним буџетом за 2020.г. и планираним готовинским током буџета (ликвидност 

буџета) на основу процене остварења прихода и примања током године по кварталима 

и то:  

 

Квартал 

Квоте у односу на 

планирани буџет - 

1.546.687.000 

Квоте у односу 

процену остварења 

буџета - 

1.182.518.000 

I 
16% 

21% 

II 
17% 

22% 

III 
21% 

28% 

IV 
22% 

29% 

Укупно: 
76% 

100% 

 

  

 

Члан 10 

 Корисници буџета дужни су да на основу утврђених квота израде месечне 

планове извршења финансијских планова и доставе их локалном органу управе 

надлежном за финансије – Општинској управи - организационој јединици надлежној за 

послове буџета у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Решења. 




