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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 

1,800.000,00динара остварених прихода у 2012. години. 

Овлашћује се Председник Општине да одлучује о коришћењу средстава 

сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 49. Закона, у појединачним 

случајевима до износа од 10% планираног износа у Одлуци о буџету. 

Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, 

доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Извештај о 

коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини уз 

завршни рачун буџета. 

Члан 5. 

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 6.000.000,00 

динара.  

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне. 

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима 

директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење 

Одлуке о буџету, а по захтевима изнад овог износа одлучује Општинско веће. 

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације 

директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за које су 

средства усмерена. 

Члан 6. 

За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извршење одлуке о буџету општине за 2012. годину је 

председник општине. 

Члан 7. 

Одговорна лица директних и индиректних корисника буџетских средстава 

као и одговорна лица осталих корисника буџетских средстава одговорни су за 

преузимање обавеза и издавање налога за плаћање за извршавање издатака 

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до 

износа одобрене апропријације у одлуци о буџету за период од годину дана. 
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Члан 8. 

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима које доноси  

надлежни орган за финансије. 

Директни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама 

прописаних квота за свако тромесечје. 

Члан 9. 

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета преносе 

се корисницима на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у 

складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

 

Члан 10. 

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом 

Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена 

и пренета. 

Члан 11. 

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до 

износа одобрене апропријације у одлуци о буџету за период од годину дана. 

Члан 12. 

Локални орган управе надлежан за финансије може извршити измену 

распоређених средстава за поједине намене (апропријације) највише до 5% од 

укупне вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

Члан 13. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид 

документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештај о 

оствареним приходима и извршеним расходима за одређени период. 

 

Члан 14. 

Председник Општине подноси Скупштини општине извештај о извршењу 

одлуке о буџету. Извештај о стању и коришћењу сталне буџетске резерве, 

Председник општине доставља Скупштини уз Завршни рачун буџета. 
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Члан 15. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним премањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавеза утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 

минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 

буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем 

од износа исказаног у члану 3. ове одлуке, могу се користити средства остварена из 

додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене 

овом одлуком. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у 

члану 3. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на 

терет средстава буџета. 

Члан 16. 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности 

председника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2012. године, 

уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

буџетском кориснику. 

Члан 17. 

Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе 

се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним 

плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за 

плаћање (копије).  

Члан 18. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у 

целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средтава за 

рад у 2011. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у 

буџета. 
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Члан 19. 

Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

Члан 20. 

У случају да за извршење оређеног плаћања корисника буџета није постојао 

правни основ, средства се враћају у буџет Општине. 

 

Члан 21. 

У случају недовољног прилива средстава буџета за редовно измиривање 

обавеза према корисницима, буџет може користити краткорочне позајмице. 

Одлуку о коришћењу позајмица доноси општинско веће. 

Члан 21а. 

Орган Управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење 

буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган, а 

обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно дванаестомесечног 

периода.  

У року од 15 дана од дана подношења извештаја из става 1. овог члана, 

надлежни извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Града Врања, а примењиваће се од 01.01.2012. године.                                                                                                                                                                                                                            

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН                                                                                        ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                             ______________________ 

Број:06-79/2/2011-01                                                                                 Данијела Поповић   

 


