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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету  

општине Ћуприја за 2020. годину  

                                    

 

Законски основ за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету 

општине Ћуприја за 2020. годину садржан је  у члану 32. Закона локалној самоуправи и 

члану 63. Закона о буџетском систему. 

Предложеним изменама и допунама  одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020. 

годину обим буџета смањен је у односу на претходно донету Одлуку за 262.175.000 динара. 

 У вези мера Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања појаве 

ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, а у циљу стављања у функцију свих 

расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства, ради сузбијања ширења ове 

заразне болести, општина Ћуприја размотрила је све расходе и издатке који се финансирају 

из буџета, те да сходно горе наведеном извршила је распоред средстава у односу на обавезе 

чије измирење је у овом тренутку приоритетно, а део капиталних инвестиција које су 

планиране у 2020. години, померене су за 2021. годину. 

 Износ за пројекат Атлетски центар Србије – атлетска дворана, који је био планиран 

са 239.625.000 динара у 2020. години, умањен је за износ од 168.425.000 динара, који је 

пренет у 2021. и 2022. годину (Члан 7. Одлуке). 

  Износ за пројекат Изградња капеле у Ћуприји, који је био планиран са 57.300.000 

динара у 2020. години, умањен је за износ од 32.300.000 динара, који је пренет у 2021. и 

2022. годину (Члан 7. Одлуке). 

 Општина Ћуприја је са повериоцем PHOENIX PHARMA ДОО Београд склопила 

споразум о измиривању обавеза по Решењу о извршењу број И.И. 410/2019 од 24.12.2019. 

године на 32 месечне рате, тако да се износ од 65.000.000 динара, који је био планиран за 

измирење тих обавеза преноси у 2021. и 2022. годину. 

 Извршене су и ситне корекције код Општинске управе на конту 424 – 

Специјализоване услуге, 425 – Текуће поправке и одржавање, 426 – Материјал и 611 – 

Отплата главнице. 

 

  

 


