ОБРА ЗЛОЖЕЊЕ
Предлог Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину рађен је на основу члана 42.
Закона о буџетском систему (Службени гласник РС ,, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,
93/2012,62/2013 и 63/2013) , члана 32.Закона о локалној самауправи ( Службени гласник РС ,,бр.
129/07 ) чланова 29 , 52 и 59 Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, 11/2008и
6/2013) у члана 96. Пословника скупштине општине Топола ( Службени гласник СО Топола,, бр.
12/2008).
Поред напред наведених прописа при изради Одлуке о буџету користиле су се и одредбе
Закона о финансирању локалне самоуправе ( ,,Службени гласник РС,, број 62/2006,47/2011и
93/2012) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава ( ,,Сл.гласник РС'' бр.116/2014).
На основу појединачних финансијских планова директних и индиректних корисника у
складу са свим прописима из предходних ставова овог образложења као и на основу упутства
Министарства финансија урађен је предлог Одлуке о буџету локалне власти за 2015.годину.

-

Текући приходи у Одлуци су планирани у износу од 537.157.691 динара и то:
буџетски приходи у износу од 504.026.775 динара
додатни приходи буџетских корисника у износу од 33.130.916 динара
Укупно планирани приходи укључујући и нераспоређена средства од 19.650.100 динара износе
556.807.791 динара.

Буџетски приходи, који припадају групи изворних и уступљених прихода, су планирани на
основу остварења истих у 2014. години до момента израде буџета, процене њихових остварења до
краја 2014. године и пројекције остварења у 2015. години.
Планирани неутрошени приходи из 2014. године износе 19.650.100 динара.
Планирани расходи буџета за 2015. годину износе 556.807.791 динара, од чега износ од
7.365.667 динара представља планирана средства резерви и то стална резерва у износу од 1.265.667
динара и текућа буџетска резерва у износу од 6.100.000 динара.
При планирању расхода у буџету пошло се од финансијских планова тј.потреба буџетских
корисника, утврђених приоритета и извора финансирања.
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( ,,Службени
гласник РС,, број 93/12,62/2013, 63/2013 и 108/2014), предвиђено је да се капитални издаци
исказују за три године. У складу са овом законском одредбом Општина Топола је у Општем делу
Одлуке о буџету за 2015. годину исказала капиталне издатке за текућу и наредне две године,
служећи се при томе подацима добијених од стране буџетских корисника као и Акционим планом
за период од 2012 до 2016. године.

Политика јавних расхода иде у правцу реалног смањења јавних расхода осим инвестиција
па се тога и придржавало приликом планирања расхода.
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