
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 2021.г. („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) садржан је у члану 32. Закона о 

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

47/2018), 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. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), чл. 1.  Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклaђeни дин. изн., 125/2014 - усклaђeни 

дин. изн., 95/2015 - усклaђeни дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклaђeни дин. изн., 104/2016 - др. зaкoн, 

96/2017 - усклaђeни дин. изн., 89/2018 - усклaђeни дин. изн., 95/2018 - др. зaкoн, 86/2019 - усклaђeни дин. 

изн. и 126/2020 - усклaђeни дин. изн). 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Разлог за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка за 2021. годину јесте 

усаглашавање појединих планираних активности и апропријација са којих се финансирају исте, 

укључивање новог пројекта у буџет за који су већим делом обезбеђена средства у буџету Републике Србије 

док општина Врњачка Бања има обавезу да обезбеди учешће за реализацију овог пројекта из свог буџета. 

Укуључуивање у евиденцију промена по основу краткорочног задуживања за финансирање текуће 

ликвидности које је спровео председник општине по овлашћењу које је добио од Скупштине за 2021.г. у 

износу од 37.700.000 динара.  

 

 

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА 

 

 Приходи 

 

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2021.г. утврђени су у износу од 1.488.365.000 динара. 

Приходи у износу од 1.426.810.000 динара планирани су из текућих прихода буџета (извор финансирања 

01), а средства из осталих извора планирана су у износу од 14.563.000 динара. Поред ових прихода 

планирани су и приходи који од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 

46.992.000 динара (извор финансирања 04).  

Укупно планирани приходи и примања из свих извора финансирања, као и сопствених прихода 

корисника буџетских средстава по предлогу ребаланса изнoси 1.549.895.000 динaрa. Сaстaвни дeo укупних 

прихoдa и примaњa, пoрeд извoрa финaнсирaњa из 01-тeкући прихoди буџeтa, су и крaткoрoчнo крeдитнo 

зaдужeњe зa финaнсирaњe тeкућe ликвиднoсти у изнoсу oд 37.700.000 динaрa, oстaли прихoди кoрисникa 

буџeтских срeдстaвa у изнoсу oд 50.992.000 динaрa и прeнeти прихoди из прeтхoднe гoдинe у изнoсу oд 

10.563.000 динaрa.  

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода, за износ од 23.830.000 динара као и 

увећаних примања по основу краткорчног кредитног задужења за финансирање дефицита текуће 

ликвидности за износ од 37.700.000 динара. 

 

 

Расходи 

 

Првим ребалансом у 2020.г. се врше се промене расхода на апропријацијама са којих се финансирају 

повећане активности у 2021.г. а преглед тих промена дајемо у наставку: 

 

 

 

 



 

 

        Нацрт Износ 

Број Економска О п и с 

Одлука о 

буџету 

Ребаланса 

Одлуке промене  

позиц. класификација         

1 2 3 4 5 6 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

6 423 Услуге по уговору 17.800.000 18.300.000 500.000 

            

    ОПШТИНСКА УПРАВА       

            

    Сервисирање јавног дуга       

84 611 Отплата  главнице домаћим кредиторима 83.000.000 120.700.000 37.700.000 

            

    
Енергетске услуге за јавану расвету и 

јавне објекте        

105 421 Стални трошкови 60.000.000 71.500.000 11.500.000 

            

    Трансфери основним школама       

117 463 

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 58.500.000 59.000.000 500.000 

            

    Пројекти       

            

    

Пројекат: Ревитализација споменика 

природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ 

БАЊЕ" И фаза централни део парка       

130/2 424 Специјализоване услуге   3.200.000 3.200.000 

            

    Установа Туристичка организација       

185/1 511 Зграде и грађевински објекти 0 1.000.000 1.000.000 

188 424 Специјализоване услуге 40.000.000 43.000.000 3.000.000 

            

    Поверени послови локалне самоуправе       

    

Управљање добрима од општег 

интереса и добрима у општој употреби 

у јавној својини (део за јавну расвету)       

222 511 Зграде и грађевински објекти 6.000.000 7.850.000 1.850.000 

            

    

Управљање добрима од општег 

интереса и добрима у општој употреби 

у јавној својини (део за путеве и 

површине јавне намене)       

225 511 Зграде и грађевински објекти  16.000.000 16.600.000 600.000 

            

    Месна заједница Вукушица       

255/1 425 Текуће поправке и одржавања 0 1.680.000 1.680.000 

УКУПАН ИЗНОС ПРОМЕНА: 61.530.000 

 

 

 

 

 

 

 



 

Укупна висина свих наведених промена апрпропријација на расходној страни буџета јесте увећање 

буџета за  23.830.000 динара из извора прихода 01, и 37.700.000 динара на име примања од задуживања које 

се враћа у истој буџетској години.  

 

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

Ребалансом буџета који се предлаже планира се финансијски резултат суфицит у висини од 

82.437.000 динара. Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 82.437.000 динара 

користиће се за отплату главнице кредитног задужења која доспева у 2021.г. и за увећање основног 

капитала јавних предузећа чији је основач општина Врњачка Бања. Износ планиране отплате главнице у 

2021.г. износи 120.700.000 динара, износ планиране висине увећања основног капитала јавних предузећа 

чији је основач општина Врњачка Бања у 2021.г. износи 10.000.000 динара. Укупна висина планираног 

суфицита од 130.700.000 динара коригована је са планираним вишком прихода над расходима у 2020.г. који 

се преноси у 2021.г. у износу од 10.563.000 динара и који за ова износ ствара дефицит, зajeднo сa изнoсoм 

примaњa пo oснoву крeдитнoг зaдужeњa зa финaнсирaњe дeфицитa тeкућe ликвиднoсти у изнoсу oд 

37.700.000 динaрa тако да резултанта ових рачуноводствених категорија представља суфицит уизносу од 

82.437.000 динара. 

V СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021.годину ступа на снагу  нaрeднoг дaнa oд 

дaнa oбjaвљивaњa у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ а примењиваће се од 01.01.2021.године. 

Предлаже се раније ступање на снагу из разлога хитности кaкo би сe дoпринeлo финaнсиjскoj 

кoнсoлидaциjи буџeтa. 

 

 

Нацрт буџета израдио Одсек за буџет и финансије Општинске управе општине Врњачка Бања према 

пројекцијама и инструкцијама извршног органа наредбодавца за буџет. 

 

 

Oбрaдили: 

 

 

    Aнaлитичaр буџета 

   Владимир Стаменчић  

                  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА           

          Зоран Дунић             

                       

               


