
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 2016.г. („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 16/15) садржан је у члану 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 63 Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 - испр., 
108/2013 и  142/2014), члану 1 Закона о финансирању локане самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн. и 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. 
изн.), чл. 14. и чл 36. Статута општине Врњачка Бања  („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр.13/14-
пречишћен текст). 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ- ФИНАНСИЈСКЕ ПРИРОДЕ 
 

Основни разлози за израду предлога Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка за 2016.годину 
јесте реализација активности према иницијативи и предлогу председника општине – ребаланс на вишем 
нивоу расхода – за реализацију капиталних инвестиционих пројеката и то: Изградња одбојкашког развојног 
центра, Изградња нациналног тренажног центра Врњачка Бања-базени и капитално инвестиционо 
одржавање путева. 

 
 

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА 
 
 Приходи  
 

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и расхода из извора финансирања 01 – 
текући приходи утврђеним Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину ("Службени лист 
општине Врњачка Бања" бр.  16/15), односно овим ребалансом предлаже се повећање приходне стране 
буџета за износ од 183.500.000 динара. 

На приходној страни предлаже се увећање прихода по основу боравишне таксе за износ од 
106.500.000 динара на име потраживања од ХТП "Фонтана". Остале врсте прихода по основу наплате 
потраживања од овог предузећа укључени су у основни буџет за 2016.г. док ово потраживање иницијално 
није укључено и представљало је потенцијалну „резерву“ за евентуалне нове пројекте током 2016.г. као и 
латентну резерву за умањење ризика остварења иницијално пројектованог прихода. Поред овог увећања 
прихода предлаже се и увећање прихода по основу примања од продаје непокретности у корист нивоа 
општина за 77.000.000 динара према проценама и плановима за отуђење имовине која није у директној 
функцији обављања општин јавних услуга које су у надлежности јединице локалне самоуправе. 

Обзиром на повећање ризика остварења овако планираних прихода извршни орган предузима 
одговарајуће кораке у циљу обезбеђења прихода са нивоа Републике Србије којим би се умањио ризик од 
неостварења наведених прихода а самим тим умањио би се и ризик реализације ових значајних капиталних 
пројеката за општину Врњачка Бања. 

 
 
Расходи 
 
Првим ребалансом у 2016.г. се врши увећање расхода из извора финансирања 01 – текући приходи,  

за реализацију пројеката и то новог пројекта Изградња одбојкашког развојног центра од 100.000.000 динара 
и увећање већ одобрених средстава за пројекат изградње нациналног тренажног центра Врњачка Бања-
базени од 103.000.000 динара за 80.000.000 динара, као и увећање апропријација за капитално 



инвестиционо одржавање путева за 3.500.000 динара (са 26.000.000 динара на 29.500.000 динара). Такође 
предвиђа се и реализација још једног пројекта „Едукативно рекреативни центар Гоч“ у износу од 3.930.000 
динара којим се увећава апропријација економске класификације 511 Зграде и грађевнски објекти код 
Општинске управе (са 9.480.000 динара на 13.205.000 динара) а средства су обезбеђена умањењем 
апропријације економске класификације 400 расходи за добра и услуге у оквиру директног корисника 
Скупштине општине – скупштинског тела Канцеларије за младе са 7.000.000 динара умањена је на 
3.070.000 динара. Општинска управа је директни корисник који администрира послове у вези евидентирања 
целокупне имовине Општине Врњачка Бања те је из овог разлога извршено разграничење планираног 
износа које је иницијално био планиран на једном месту код радног тела Скупштине – Канцеларије за 
младе ради реализације овог пројекта који је иначе планиран у оквирима активности Канцеларије за младе.  

 
 
III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

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

Врњачка Бања за 2016.годину,је не промењен у односну на иницијално усвојену Одлуку о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2016.г.   

 
 
V СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ а примењиваће се од 01.01.2016.године. 
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