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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

  

 

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Осечина за 2022. годину је члан 63. Закона о буџетском систему (''Службени 

гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) којим је прописано да се ребалансом буџета који 

на предлог извршног органа локалне власти усваја локална скупштина, врши 

усклађивање прихода и расхода буџета на нижем, вишем или истом нивоу. 

 

Текући приходи и примања буџета су увећани за 26.047.000,00 динара и износе 

420.291.000,00 динара.  

 

 Средства из осталих извора су увећана за 110.232.386,90 и износе 119.885.386,90 

динара.  

 

 Пренета неутрошена средства су се увећала за 8.774.067,64 и износе 

16.369.067,64 динара.  

   

Расходи који се финансирају из текућих прихода и примања буџета општине, у  

укупном износу су увећани за 26.047.000,00 динара и износе 420.291.000,00 динара.  

 

Расходи који су увећани: 

- Накнаде у натури за 25.000,00 динара 

- Социјална давања запосленима за 627.000,00 динара 

- Накнаде за запослене за 602.000,00 динара 

- Награде,бонуси и остали посебни расходи за 120.000,00 динара 

- Стални трошкови за 2.214.200,00 динара 

- Трошкови путовања за 50.000,00 динара 

- Услуге по уговору за 616.000,00 динара 

- Специјализоване услуге за 785.200,00 динара 

- Текуће поправке и одржавање за 6.670.000,00 динара 

- Трансфери осталим нивоима власти за 3.337.070,00 динара 

- Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за 350.000,00 

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета 539.000,00 динара 

- Дотације невладиним организацијама за 1.421.000,00 динара 

- Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.359.000,00 динара 

- Новчане казне и пенали по решењу судова за 550.000,00 динара 

- Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока за 321.980,00 

- Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа за 

1.250.000,00 динара 

- Зграде и грађевински објекти за 9.662.078,00 динара. 

- Машине и опрема за 1.250.000,00 динара 

- Нематеријална имовина за 105.000,00 динара 

- Земљиште за 1.772.100,00 динара. 
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Умањени су: 

  

- Материјал за 1.440.000,00 динара 

- Отплате домаћих камата за 1.278,00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 

3.320.000,00 динара 

- Остале дотације и трансфери за 505.000,00 

- Средства резерве за 2.313.350,00 динара 

 

 

 Расходи који се финансирају из средстава од Републике, добровољних трансфера 

и дотација од међународних организација су увећани за 110.232.386,90 и износе 

119.885.386,90 динара.  

 

 Расходи који се финансирају из пренетих неутрошених средстава увећани су за 

8.774.067,64 из ранијих година и износе 16.979.412,40 динара. 

  

У складу са свим наведеним изменама, извршене су и одређене измене у 

програмском делу буџета. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

 

 

 

Број: _____ - ___/2022                                               Председник Већа, 

Дана: ____ .2022. год.                       Никола Томић 

                                      


