
На основу члана 33. и члана 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005, 

107/2009, 78/2011 и 68/2015), мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг број 401-

103/2018-001 од 22.01.2018.г. и члана 36. Статута Општине Врњачка Бања ("Службени лист 

Општине Врњачка Бања" број  бр. 23/16-пречишћен текст) Скупштина општине донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ  

У 2018.ГОДИНИ 

 

 I Кредитно задужење 

Члан 1. 

 Општина Врњачка Бања задужиће се код финансијске институције дугорочним 

кредитним задужењем до 47.440.000 динара. 

Члан 2. 

 Дугорочно задуживање у износу из претходног члана користи се за капиталне 

инвестиционе расходе који се финансирају из буџета и то: 

- Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" 2.фаза у износу од 

27.000.000 динара 

- Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и 

ваннаставних активности у износу од 13.800.000 динара 

- Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа (енергетска 

ефикасност) у износу од 6.640.000 динара 

 

 Рок отплате овог кредита износиће 5 до 10 година. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се председник  општине да донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирања у погледу  валуте, периода отплате кредита, периода мировања дуга (грејс периода) и 

расположивости кредита. 

 

 II Кредитно задужење-финансијски лизинг 

 

Члан 4. 

 Општина Врњачка Бања задужиће се код финансијске институције дугорочним 

кредитним задужењем – финансијски лизинг до 3.500.000 динара. 

 

Члан 5. 

 Дугорочно задуживање у износу из претходног члана користи се за капиталне 

инвестиционе расходе који се финансирају из буџета и то за набавку службених возила до 

3.500.000 динара. 

 Рок отплате овог кредита износиће 3 до 4 године. 

 

Члан 6. 

 Овлашћује се председник  општине да донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирања у погледу валуте, периода отплате кредита, периода мировања дуга (грејс периода) и 

расположивости кредита. 

 

     

 

Члан 7. 

 За реализацију ове одлуке задужен је Председник општине. 

  



Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број _______ дана ___________     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

           Иван Радовић 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 I ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Законом о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), у 

члану члана 33. уређено је да одлуку о задуживању локалне власти доноси надлежни орган 

локалне власти, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија, док је у члану 36. 

уређено да се локалне власти не могу дугорочно задуживати, осим у делу задуживања ради 

финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету 

локалне власти. Износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не 

може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној 

години, што контролише и одобрава Министарство финансија – Управа за јавни дуг која је на 

захтев општине Врњачка Бања дала позитивно мишљење број 401-103/2018-001 од 22.01.2018.г., за 

кредитно задужење за финансирање капиталних инвестиционих расхода као и за финансијски 

лизинг за набавку основних средстава који су предмет одлуке о задуживању која се предлаже. 

 

 

 II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ 

 

 Планира се да се општина Врњачка Бања задужи код домаћих банака у износу од 

47.440.000 динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода који су дати на расходној 

страни буџета за 2018.г. Општина Врњачка Бања закључно са новембром месецом има кредитно 

задужење из више ранијих година у износу од 186.000.000 динара (главница кредитног задужења) 

које је крајем 2017.г. рефинасирано под повољнијим ценовним условима. Додатно задужење које 

се предлаже овом одлуком и планирано је у буџету за 2018.г. дало би укупно задужење од 

233.440.000 динара што је испод 50% остварених прихода који се процењују за 2017.г. као базну 

годину за ново кредитно задужење. Низак ниво камата на инвестиционе кредите оправдава, са 

аспекта трошкова задужења, задуживање у овом тренутку. А јачање финансијске дисциплине која 

је уређена законима који су у процедури, које смо напред навели, захтева и стабилну финансијску 

конструкцију за финансирање јавних расхода који су у надлежности јединице локалне самоуправе. 

 

 III ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ НА БУЏЕТ 

 

 Планирано ново задужење увећаће обавезе по основу кредитног задужења увећаће расходе 

намењене за финансирање трошкова кредитног задужења, а ова средства су планирана у буџету за 

2018.г. на основу процена стања на тржишту кредита. У зависности од заинтесованости 

финансијских институција за пружање ове услуге зависиће и висина расхода за ове намене у 

2018.г. и наредним годинама. 

 



 

 IV СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

 У складу са Уставом ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана од дана објављивања у 

Службеном листу општине Врњачка Бања. 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА        НАЧЕЛНИК 

           Зоран Дунић           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                  Славиша Пауновић 


