
Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници, одржаној 
_____2017.године, на основу чл.76. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-
др.закон, 103/15 и 99/16) и чл.19. став 3. Статута општине Врњачка Бања 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',  бр. 23/16-пречишћен текст), доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 Усваја се Извештај о остварењу прихода и  извршењу расхода буџета 
општине Врњачка Бања за период 1.1.2017.-30.6.2017.године, који је у складу са 
чл.76.ст.1. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), 
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија 
доставила  Општинском већу, које је сагласно ст.3. наведене одредбе закона, овај 
извештај усвојило у Извештају бр.400-1499/17 од 1.8.2017.године  и доставило 
Скупштини општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
          Број: 400-1499/17 од  ______2017.године 
 
                          ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Иван Радовић 
                           

О б  р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење овог закључка садржан је у чл.76. Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,  
63/13-испр.108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16),  којим се регулише да је 
министар, односно локални орган управе надлежан за финансије обавезан да 
редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Владу, 
односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест 
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, а да у законом 
предвиђеном року Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти усваја 
и доставља извештаје Народној скупштини, односно скупштини локалне власти. 
Чланом 19. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'',  бр. 23/16-пречишћен текст), у ставу 3. је прописано да је Општинска управа 
обавезна  да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, у складу 
са законом, информише Општинско веће који исти усваја и доставља Скупштини 
општине. 

Разлози и објашњења правних института су садржани правном основу, којим се 
регулише обавеза разматрања информација о извршењу буџета најмање два пута 
годишње на начин и у поступку прописаним законом. 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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