
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 2015.г. („Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 21/14) садржан је у члану 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 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 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.), члану 14 и члану 36 Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 13/14-пречишћен текст). 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ- ФИНАНСИЈСКЕ ПРИРОДЕ 
 

Основни разлози за израду предлога другог Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2015.годину јесте реализација активности према иницијативи и предлогу председника општине. 

 
III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА 
 
 Приходи  
 

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и расхода утврђеним Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину односно првим ребалансом ("Службени лист општине 
Врњачка Бања" бр.  21/14 и 5/15), овим ребалансом врши увећање приходне и расходне стране за износ од 
7.768.000 динара. 

Процена остварења овако планираних прихода остаје на висини од око 80% планираних прихода, 
осим прихода од продаје непокретности на чије остварење утичу други фактори. Овим предлогом 
ребаланса приходи од продаје непокретности који су планирани у висини од 243.364.000 умањују се за 
износ од  12.232.000 динара и износе 231.132.000 динара. Планира се повећање прихода од закупа 
непокретности за 20.000.000 динара (са постојећих 2.000.000 динара на 22.000.000 динара). 

 
Расходи 
 
Повећање прихода створило је билансну могућност на расходној страни да се изврше увећања 

појединих апропријација које представљају приоритете утврђене од стране извршних органа општине. 
Такође, овим ребалансом су обухваћене и промене које се односе на одређене апропријације за које је 
евидентно да не постоје довољна средства у оквиру постојећих апропријација, и то за следеће намене: 

 
Р.бр. Број позиције Конто Корисник Износ 

1 
115/2 511 Пројекат: Реконструкција летње позорнице 3.070.000,00 

2 
63 512 Општинска управа -126.000,00 

3 
63/1 515 Општинска управа 126.000,00 

4 
194/1 5114 Спортски центар 800.000,00 

5 
194 512 Спортски центар 2.400.000,00 

6 
212/1 5114 ЈП "Дирекција"-путеви 480.000,00 



7 
115/1 511 Пројекат: Београдска улица 1.500.000,00 

8 
97 463 ОШ "Попински борци" 1.000.000,00 

9 
11/2 5114 Скупштина општине 350.000,00 

10 
97 463 Основно образовање -830.000,00 

11 
49 414 Општинска управа 200.000,00 

12 
103/2 4213 Комунално депоновање и одвожење отпада 4.800.000,00 

13 
164/1 5113 ПУ "Радост" 382.000,00 

14 
147/1 5113 Библиотека "Др Душан Радић" 120.000,00 

15 
141 422 Библиотека "Др Душан Радић" 30.000,00 

16 
138/1 415 Библиотека "Др Душан Радић" 60.000,00 

17 
179 424 Туристичка организација 1.740.000,00 

18 
80 481 Физичка култура 4.176.000,00 

19 
83 500 Набавка имовине -10.000.000,00 

20 
25 424 Председник општине и Општинско веће -2.500.000,00 

21 
63 512 Општинска управа -1.250.000,00 

22 
84 484 Накнада штете услед елементарних непогода 1.240.000,00 

      УКУПНО: 7.768.000,00 
 
 
 
 
 
 
 Финансијски ефекат на увећање буџета од 7.768.000,00 динара представља резултанту напред 

наведених износа, односно укупно увећање расходне стране буџета износи 22.474.000 динара а укупно 
умањење расходне стране износи 14.706.000 динара. Предложено увећање буџета према усвојеној висини 
буџета износи 0,8%. На остварење овако планираних прихода у највећој мери утицаће остварење 
планираних прихода од продаје имовине, односно овако планирани износ представља и највећи ризик на 
приходној страни буџета. Код појединих расхода чије се увећање предлаже овим Ребалансом, као и 
повећања која су усвојена претходним Ребалансом, дошло је до одређених одступања од смерница које су 
дате Упутством за припрему буџета локалних власти за 2015.г. у смислу да су ови расходи Одлуком о 
буџету за 2015.г. умањени у односу на њихову висину у буџету за 2014.г. у складу са наведеним Упутством 
за припрему буџета, а да се ребалансима буџета у 2015.г. исти увећавају. Ово може довести до захтева 
Министарства финансија да се изврши усклађивање расхода који се евидентирају на групи конта 42 до 
краја 2015.г. под претњом привремене обуставе трансферних средстава. У том смислу овим Ребалансом 
након консултација са појединим корисницама буџета извршена је промена економске касификације у 
смислу да се боље разграниче текућа одржавања зграда и опреме од инвестиционог одржавања које није у 
ограничењу. ове промене су извршене на вредносно најзначајниој апропријацији за одржавање путева, а 



постоји потреба да се сагледају могућности овакве промене и код свих осталих корисника буџета, што ће 
бити извршено Ребалансом буџета које се редовно ради након усвајања Одлуке о завршном рачуну. 

 
 
У прилогу овог образложења дат је детаљан преглед промена које се предлажу овим ребалансом 

буџета по корисницима и одобреним апропријацјама, као и остварење буџета у првих пет месеци 2015.г. Из 
датог прегледа могуће је утврдити да је укупно остварење прихода у односу на планиране величине на 
нивоу од 26,6% што је динамички ниже остварење од остварења које бележимо као просек за овај 
временски период у дужој временској серији који износи 32%. Основни разлог смо напред поменули али 
остаје чињеница, да је финансијски неопходно извршити преиспитивање висине буџета након истека 
шестомесечног периода и донети одговарајуће одлуке којма би се утицало на уравнотежење приходне и 
расходне стране буџета у 2015.г. као и у погледу спровођења Упутства за припрему буџета за 2015.г. датим 
од стране Министарства финансија. 

 
 
III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

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

Врњачка Бања за 2015.годину, јесте буџетски суфицит у износу од 27.111.000 динара и остаје непромењен у 
односу на важећу одлуку о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. 

 
 
 
IV ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА ЗА 

2014.ГОДИНУ 
 

Табеларни преглед промена које се предлажу ребалансом Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2015.годину садржи детаљне податке о променама свих планираних прихода и апропријација по 
функционалној, организационој и економској класификацији по изворима финансирања и саставни је део 
овог образложења. 

 
 
 
V СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања  у Службеном листу општине Врњачка Бања,а примењиваће се од 01.01.2015.г. 
 
 
         Обрадили: 
 
      Зоран Дунић 
 
 Владимир Стаменчић 
 
 
 
             ШЕФ СЛУЖБЕ 

            ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И  
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ      ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

        Гордана Узуновић         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   
       Славиша Пауновић 


