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1.Ребаланс буџета 2021. 

 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 13/2019), 

 

Скупштина општине Ариље, на 6. седници одржаној 26. 03. 2021. године донела је 

 

 
ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ AРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

 

У Одлуци о буџету општине Ариље за 2021. годину („Службени гасник општине Ариље“ број 38/2020) врше се седеће 
измене: 

Члан 1. 
Члан 1. мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 
 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 586.525.050,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 583.475.050,00 

- буџетска средства 574.656.005,00 

- сопствени приходи 700.000,00 

- донације 7.009.045,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3.050.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 477.237.995,00 

- текући буџетски расходи 467.338.950,00 

- расходи из сопствених прихода 700.000,00 

- донације 9.199.045,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 121.828.690,00 

- текући буџетски издаци 121.828.690,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 0,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -13.541.635,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) -6.,00000.000 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -19.541.635,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 33.041.635,00 

Издаци за отплату главнице дуга 13.500.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 19.541.635,00 



 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

Опис Економ. 
класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  586.525.050,00 

1. Порески приходи 71 394.041.635,00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 271.895.835,00 

1.3. Порез на имовину 713 73.860.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 27.785.000,00 

1.5 Други порески приходи 716 20.500.000,00 

2. Непорески приходи,у чему: 74 90.181.698,00 

3. Меморандумске ставке 77 100.000,00 

4 Донације 731+732 1.160.000,00 

5. Трансфери 733 97.991.717,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3.050.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 606.066.685,00 

1. Текући расходи 4 477.237.995,00 

1.1. Расходи за запослене 41 170.468.920,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 173.593.065,00 

1.3. Отплата камата 44 1.710.000,00 

1.4. Субвенције 45 4.080.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 15.109.146,00 

 
1.6. Остали расходи 

48+49+4 
64+465 

45.403.744,00 

1.7. Трансфери 463 66.873.120,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 122.828.690,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 6.000.000,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  13.500.000,00 

3. Отплата дуга 61 13.500.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.500.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 13) 

3 25.472.139,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 15) 

3 7.569.496,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2021 - .12.2021 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 

Расходи и издаци из члана 1 ове Одлуке, користе се за следеће програме: 

 
Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 10.900.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 29.404.880,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2.040.000,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 9.780.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12.135.326,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 75.329.360,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 111.933.920,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 47.083.000,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 12.758.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 28.175.462,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 27.718.663,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0.00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 236.468.330,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 15.739.744,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00 

Укупно за БК 619.566.685,00 

 
 

Члан 3. 
 

Члан 3. мења се и гласи: 
 

Средства буџетског дефицита у износу од 13.541.635,00 динара,средства за отплату главнице дуга у износу од 
13.500.000,00 динара и набавку финансијске имовине у износу од 6.000.000,00 динара, финансирају се из пренетих 
неутрошених средстава из 2020. године у износу од 33.041.635,00 динара.



 

Члан 4: 

 
Члан 6 мења се и гласи: 

 

Општина Ариље очекује у приходе у буџету у 2021 . години од средства из развојне помоћи Европске уније у 
износу од ЕУР -а , односно динара,. 11.200,00 ЕУР-а. 

 

 Средсва ЕУ  Средства за 
суфинансирање 
у 2021. години у 
РСД из буџета 
општине Ариље 

ЕУР РСД 

Ми бринемо за социјално укљуучивање старих -ОСИ 11.200,00 1.110.000,00 924.700,00 

Strenght Food 0 0 330.000,00 

Изградња стамбених зграда за избегла лица РХП7 0 0 1.000.000 

УКУПНО: 11.200.00 1.110.000,00 2.254.700,00 
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Члан 5. 
 

Члан 7. мења се и гласи: 
 

 

Еконо 

м. 

класиф 
. 

 

Ред. 

број 

 
Опис 

 
2021. 

 
2022. 

 
2023. 

1 2 3 4 5 6 

 1. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета 01: 4.000.000,00    

 2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

  -Измена плана генералне регулације    

  -Израда просторног плана општине Ариље    

  -Израда урбанистичких пројеката    

  -Израда планова детаљне регулације    

  Извори финансирања: 01    

  Приходи из буџета 01. 4.000.000,00    

 3. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА 35.329.360,00 70.000.000,00 70.000.000,00 

  Извори финансирања:    

  Пренета неутрошена средства    

  Капитални добров.трансфери од грађана:08: 

12.920.000,00 

   

  Приходи из буџета 01: 22.409.358,92    

 4. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

  Извори финансирања:    

  Приходи из буџета 01:    

  Дечји вртић у Церови 21.940.000,00 - - 

  Извори финансирања: 01- 15.400.000,00,    

  Извор финасирања 15-6.540.000,00    

 5. Изградња Старт АП Центра 24.039.330,00 - - 

  Извори финансирања: 01- 1.600.000,00, 13- 

22.439330; 

   

  УКУПНО: 1+2+3+4+5 98.308.690,00 85.000.000,00 85.000.000,00 
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Члан 6: 
 

Члан 8. мења се и гласи: 

 

 
II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Распоред укупних расхода и издатака, укључујући и расходе за отплату главнице дуга, финансирани из свих извора финансирања, по корисницима, функциона 
касификацији, пројектима и наменама, приказани су у следећим табелама. Укупни расходи и издаци буџета према програмима приказани су у члану 2. Ове Одлуке, а сп 
циљева, индикатора и очекиваних резултата, за све директне и индиректне кориснике буџета приказан је у обрасцима Образложења програмског дела буџета, кој 
саставни део ове Одлуке. 

Приходи и примања буџета и пренета средства, по врстама приказани су у табели ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА.



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Правни основ за доношење Одлуке о 1. ребалансу буџета за 2021. одину садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС, број 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 и 149/2020 ), а надлежност Скупштине општине за доношење исте дефинисан је чланом 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланом 40. Статута општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 13/2019.) 

 
У члану 63., став 1. Закона о буџетском сстему прописано је да: 

 
„Ребалансом буџета који, на предлог Владе, односно надлежног извршног органа локалне власти, усваја Народна скупштина, односно Скупштина локалне 
власти, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу“. 

 
Овом Одлуком укупан буџет општине Ариље за 2021. годину утврђује се на вишем нивоу у односу на досадашњу Одлуку о буџету, из разлога што се 
неизмирене обавезе у претходној години, а које нису планиране у буџету за 2021. годину, морају поново планирати, а финансираће се из неутрошених 
намеских средстава из 2020 године, затечених на жиро рачуну дана 31.12.2020. године и осталих извора финансирања. 

 
Укупан буџет општине Ариље, овим ребалансом утврђен је на износ од 619.566.685,00 динара и за 14.256.685,00 динара је већи од  првобитне Одлуке о 
буџету. Буџетски дефицит износи 13.541.635,00 динара, а фискални буџетски дефицит у износу од 19.541.635,00 динара чини 3,33% укупних прихода буџета 
у овој години и налази се у оквиру лимита дозвољеног фискалним правилима који износи 10%. 

 
Образложење промена: 

 
ПРИХОДНИ ДЕО 

 
-На економској класификацији 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене, уместо претходно 22.439.330,00 динара билансира се износ 
од 32.917.972,00 динара буџетских средстава и 123.663,00 динара сопствених прихода Библиотеке Ариље, што укупно чини 33.041.635,00 динара. 

 
Према изворима финансирања овај износ се састоји од: 

 
-извор 13 - пренета неутрошена средства за посебне намене износ 25.472.139,00 динара. 

 
-извор 15 - пренета неутрошена средства донација из ранијих година износ 7.569.496,00 динара.



 

 
 

-На економској касификацији 711111-порез на зараде, уместо досадашњих 210.975.835,00 билансира се износ 219.975.835,00 динара, по основу 
остварења овог прихода у прва 2 месеца и чињенице да од марта ступа на снагу обавеза уплате пореза по основу репрогама дуга донетог у 2020. години 
(помоћ привреди у време короне) 

 
-На економској класификацији 711193 -Порез на приходе спортиста и спортских стручњака, износ 430.000 замењен је износом 1.430.000, на основу 
остварења у прва 2 месеца 2021. године; 

 
-На економској класификацији 731251-Текуће донације од међународних организација билансира се износ од 50.000,00 динара који се односи на 
пренета средства по основу финалне уплате на Пројекту „Малина преко Границе“ 

 
-На економској класификацији 733154-Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина билансирана су средства у 

износу од 304.880,00 динара (Донација од Министарства за заштиту животне средине за Пројекат пошумљавање у општини Ариље) 

 
 

РАСХОДНИ ДЕО 
 

-На позицији 9, економска класификација 481000 - дотације невладиним организацијама износ 399.070,00 динара замењен је износом 413.744,00 
динара, у складу са Законом о финансирању политичких активности, због измене укупног износа пореских прихода буџета; 

 
-На позицији 24, економска класификација 414000- социјална давања запосленим, износ 165.000,00 динара замењен је износом 255.000,00 динара за 
износ солидарне помоћи због смрти члана уже породице, код корисника Општински правобранилац; 

 
- На позицијиа 37, економска класификација 511000 -зграде и грађевински објекти, у програму Социјална и дечја заштита, билансиран је износ од 
2.400.000,00 динара уместо досадашњих 2.000.000,00 динара а односи се на накнадне трошкове прикључка зграде на електро мрежу. 

 
- На позицији 38, економска класификација 423000-услуге по уговору билансиран је износ од 3.004.796,00 динара на основу уговора о донацији Сачињеног 
између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС И општине Ариље), за услуге социјалне заштите-Геронто домаћице у износу од 2.600,00 
долара.



 

- На новоотвореној позицији 38.1 - економска класификација 472000 - накнаде за социјалну заштиту из буџета, у програму Социјална и дечја заштита 
,билансиран је износ од 2.909.146,00 динара, извор финансирања 13, а односе се на неутрошена средства уплаћена у буџет општине од Комесаријата за 
избегла и ИРЛ (90%) као и учешће општине Ариље (10%). 

 
- На позицији 42, економска класификација 424000- социјална давања запосленима билансиран је износ од 2.200.000,00 динара уместо досадашњих 
1.800.000,00 динара, због чињенице да четири запослена у Општинској управи у 2021. години одлазе у пензију уместо планираних два запослена 
(отпремнине). 

 
- На позицији 50 билансира се износ од 6.200.000,00 динара уместо досадашњих 5.750.000,00 динара због набавке раоника за чишћење снега. 

 
- На позицији 53, економска класификација 511000 - зграде и грађевински објекти, програм Опште услуге локалне самоуправе, билансиран је износ од 
2.600.000,00 динара, за трошкове обавезних прикључака за објекте јавне намене. 

 
- На позицији 58, економска класификација 424000 - специјализоване услуге, билансирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара уместо 
досадашњих 1.200.000,00 динара, средства су намењена услугама дезинфекције и дератизације на основу важећих законских прописа. 

 
- На новоотвореној позицији 84.1- економска класификација 425000 - трошкови поправки и одржавања, билансиран је износ од 1.000.000,00 динара за 

потребе раскресивања шибља око сеоских путева. 
 

- На позицији 90, економска класификација 425000 - текуће поправке и одржавање билансиран је износ од 3.445.326,00 динара уместо досадашњих 
3.000.000,00 динара због проблема код одвођења кишне канализације. 

 
- На позицији 93, економска класификација 426000 - материјал, билансиран је износ од 804.880,00 динара уместо досадашњих 400.000,00 динара због 
учешћа општине у пројекту пошумљавања. 

 
- На позицији 96, економска класификација 511000 - зграде и грађевински објекти, билансиран је износ од 6.900.000,00 динара уместо досадашњих 
3.900.000,00 динара, због наставка радова на изградњи спортских трибина. 

 
- На позицији 108, економска класификација 481000 - дотације невладиним организацијама, умањује се износ за 500.000,00 динара и средства се пребацују 
на нову позицију 108.1. 

 
- На новоотвореној позицији 108.1, економска класификација 481000 - дотације невладиним организацијама, билансиран је износ од 500.000,00 динара 
који се односи на дотације верским заједницама по основу конкурса.



 

 
 
 

 

- На позицији 109, економска класификација 511000-зграде и грађевински објекти, у програму Предшколско образовање, код пројекта : Изградња 
дечјег вртића у Церови,билансирају се средства у укупном износу од 21.940.000,00 динара и то: у колони средства из буџета (01) износ од 15.400.000,00 
динара и у колони средства из осталих извора износ 6.700.500,00 динара из извора 05, замењен је износом 6.540.000,00 динара из извора 15 - неутрошена 
средства донација из ранијих година, због чињенице да је донација кинеске амбасаде за ове намене пристигла на крају 2020. године, уместо 2021. како је 
првобитно планирано и различитог курса јуана у време планирања и време уплате (донација 450.000 јуана); 

 
- Код корисника Библиотека Ариље, Програм 13: Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001- Функционисање локаних установа 
културе, функција 820 - услуге културе, позиција 141, економска класификација 426000- материјал у колони из осталих извора распоређују се 
неутрошена средства сопствених прихода у 2020. години у износу 123.663,00 динара.



 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 7. 

 
После члана 38 додаје се члан 39. који гласи: 

Све остале измене у Одуци о буџету општине Ариље за 2021. годину („Службени гласник општине Ариље“ број 38/2020,) а које се односе на 
распоред сртедстава по програмској класификацији, аутоматски се усклађују са наведеним изменама. 

 
Члан 8. 

 
Досадашњи члан 39 постаје члан 40. 

 
Члан 9. 

 
Досадашњи члан 40, постаје члан 41 и гласи: 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 400 - 92 /2021 од 26. 03. 2021. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

 

Радиша Стефановић 
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