
 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 
 

 

  I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одговарајућим одредбама Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закона 

о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о 

буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 125/03 и 12/06), Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 

107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018 и 104/2018) и Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника 

средстава организација обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 18/2015) и Статута 

(»Службени лист Општине Врњачка Бања » број 12/19-пречишћен текст). Напомињемо да је чланом 43 

Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 73/2010) 

уређена примена садржаја завршног рачуна према тада важећем члану 79 Закона до 01.01.2012.г. до 

када је требало да се актом министра уреде облик и садржај додатних напомена, објашњења и 

образложења, која се достављају уз годишње финансијске извештаје. До дана састављања овог акта 

министар није донео прописана акта тако да је садржај завршног рачуна остао исти као и претходних 

година у складу са претходном формулацијом члана 79. Овакав став заузет је од стране стручне 

јавности и промовисан на семинарима из ове области. Прописи који се поред наведених користе при 

изради завршног рачуна су следећи:  

- Одлука о буџету Општине Врњачка Бања за 2018 ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  

38/17, 9/18, 17/18, 30/18 и 41/18); 

- Закон о јавом дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018); 

- Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 105/2018); 

- Закон о јавној својини (''Сл.гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл. гласник РС", 

бр. 63/2016); 

- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Сл. гласник 

РС", бр. 27/96); 

- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014 и 19/2015); 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем (''Сл.гласник РС'', број 118/2013 и 137/2014); 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације 

(''Сл.лист СРЈ'', број 17/1997 и 24/2000) и др.; 

II УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Завршни рачун као и остали финансијски извештаји у складу са наведеним прописима 

састављају се на готовинској основи, која подразумева да се приходи евидентирају у моменту наплате, а 

расходи у моменту плаћања, како је дефинисано готовинском основом Међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор у складу са бруто принципом. Уредбом о буџетском 

рачуноводству прописана је обавеза састављања завршних рачуна по принципу консолидације. 

Консолидација представља обједињавање и груписање података и износа са истих конта директних и 

индиректних корисника у један износ и његово исказивање у завршном рачуну буџета локалне 

самоуправе уз искључивање међусобних трансакција. На тај начин постиже се више циљева и то: на 

једном месту су исказани сви приходи и примања као и сви расходи и издаци буџетских корисника по 

структури и из свих извора финансирања (бруто принцип), одступања од плана у реализацији појединих 



расхода, као и наменско трошење средстава опредељених у буџету. На тај начин се даје могућност да се 

сагледа укупан обим средстава са којима су буџетски корисници располагали у години за коју се 

саставља завршни рачун. У даљој фази имплементације бруто принципа следи гашење рачуна 

индиректних корисника када ће ефекат консолидације финансијских извештаја дати потпун увид и 

контролу над свим јавним приходима и осталим приходима јавног сектора као и на њихово трошење на 

расходној страни. Реализацију поменуте фазе иницира републички ниво власти. 

У току 2018.г. мењан је Закон о буџетском систему, крајем године и ове промене се примењују у 

2019.г. У овим изменама није дошло је до промене одредби које регулишу област састављања и 

подношења финансијских извештаја који се примењују на израду завршног рачуна за 2018.г, али нису 

ни донети одговарајући подзаконски акти прописани важећим законом, како је то у уводном делу 

објашњено.  

У члану 1 нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2018.г. исказана 

су укупна примања буџета (текући приходи и примања) у износу од 1.042.761 хиљада динара, укупни 

издаци (текући расходи и издаци) у износу од 1.089.334 хиљада динара односно завршним рачуном 

буџета исказан је буџетски суфицит у износу од  46.573 хиљада динара. Према члану 2 став 1 тачка 24) 

Закона о буџетском систему буџетски суфицит, односно дефицит је разлика између укупног износа 

прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине. Дакле сви приходи који чине текуће приходе буџетске 

године, који су иначе дефинисани методологијом и који имају једно заједничко својство а то је да су 

стални/редовни приходи (понављају се из године у годину), стављају се у однос са текућим (укупним) 

расходима финансираним из свих извора прихода и примања и њихов резултат опредељује да ли буџет 

остварује буџетски суфицит или дефицит у датој буџетској години. Обзиром да је, како је исказано, из 

2017.г. у 2018.г. пренет вишак прихода у износу од 7.501 хиљаде динара овим износом у складу са 

методологијом за исказивање финансијског резултата коригује се исказани буџетски дефицит и као 

коначни финансијски резултат пословања буџета у 2018.г. je дефицит у износу од 39.072 хиљада динара. 

Иста правила важе и за консолидовани завршни рачун Општине Врњачка Бања за 2018.г. који обухвата 

све кориснике буџета и њихове пословне промене из свих извора финансирања као и све рачуне који су 

посебно отворени у КРТ-у Општине Врњачка Бања. Према подацима консолидованог завршног рачуна 

Општине Врњачка Бања за 2018.г. укупни приходи и примања у 2018.г. износе 1.086.362 хиљада динара, 

укупни расходи и издаци износе 1.133.994 хиљада динара, остварени финансијски резултат је исказан 

као буџетски дефицит који износи 47.632 хиљада динара, односно кориговани укупни финансијски 

резултат је дефицит у износу од 35.638 хиљада динара. Табеларно то се може приказати на следећи 

начин: 

- у 000 динара - 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Консолидовани 

финансијски 

извештај 

Извештај о 

извршењу 

буџета 

  Износ Износ 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
1.086.362 1.042.761 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 1.133.994 1.089.334 

3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2) -47.632 -46.573 

4. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења 

јавних политика) 
 0 

 

5. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) 
 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит -47.632 -46.573 

7. Кориговани буџетски суфицит/дефицит -35.638 -39.072 

 

 



 

 

 - у 000 динара - 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Консолидовани 

финансијски 

извештај 

Извештај о 

извршењу 

буџета 

  Износ Износ 

1. Примања од продаје финансијске имовине и 

задуживања 59.502 55.008 

1.1. Примања од задуживања 47.440 47.440 

1.2. Примања од продаје финансијске имовине 
68 68 

1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година 
11.994 7.501 

       - од чега пренети приходи који нису кредитно 
задужење 11.994 7.501 

2. Издаци за набавку финансијске имовине и 

отплату главнице дуга 7.351 7.351 

2.1. Издаци за отплату главнице дуга 0 0 

2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62) 
7.351 7.351 

3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2) 
4.519 1.085 

4. Нето финансирање (1 - 2 - 3) -47.632 46.573 

 

Укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит је буџетски суфицит, односно 

буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу 

спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом имају третман финансијске имовине и 

укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине 

сматрају се расходима. У завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2018.г. исказан је укупни 

фискални дефицит у износу од 46.573 хиљада динара односно у консолидованом завршном рачуну 

Општине Врњачка Бања за 2018.г. исказан је укупни фискални дефицит у износу од 46.573 хиљада 

динара. 

У Одлуци о завршном рачуну за 2018.г. ова књиговодствена категорија финансијског резултата 

исказана је у истом износу као и буџетски суфицит из разлога што је овако утврђивање резултата 

усмерено пре свега на буџет Републике Србије и то на захтев ММФ-а који је тражио да се све 

субвенције које се дају у форми кредита третирају као расход периода и коригују претходну категорију 

финансијског резултата.  

 Исказани буџетски дефицит коригован је износом дела нераспоређеног вишка прихода и 

примања из ранијих година који укупно износи 7.501 хиљаде динара који је коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године, тако да износ од 39.072 хиљаде динара је износ дефицита у 2018.г. и 

представља коначни финансијски резултат пословања буџета у 2018.г. 

 Исказани финансијски резултат буџетски дефицит, односно фискални дефицит служио је за 

финансирање јавних инвестиција из позајмљених извора средстава-кредитног задужења у складу са 

Одлуком о задужењу и Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. 

 Нераспоређени вишак прихода на дан 31.12.2018.г. износи 1.084.912 динара, користи ће се у 

складу са законом у 2019.г.  

 

 

 



 На дан 31.12.2018.г. стање на КРТ-у и рачуну извршења буџета је следеће:   

 

Ред. ОПИС Износ 

бр.     

1 Кредитна средства 1.084.912 

  Стање на дан 31.12.2018.год. 1.084.912 

  Приходи корисника 4.952.636 

  
Стање консолидованог рачуна 

трезора на дан 31.12.2018.год. 

6.037.548 

 

   

 У изменама и допунама Закона о буџетском систему који је усвојен крајем 2015.г. дошло до 

промене дефиниције наменских прихода у смислу да је иста доста сужена.  Нова дефиниција наменских 

прихода гласи: 

»Наменски приходи и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена 

утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена 

утврђује одлуком јединице локалне самоуправе« 

 

 На дан 31.12.2018.г у главној књизи трезора евидентиране су обавезе у вези са стањем на рачуну 

појединих средстава која су приходована у 2018.г. У следећем табеларном прегледу дајемо приказ ових 

средстава: 

 

 

О п и с Износ 

  

Нераспоређени самодопринос -раније год* 4.236.711,37 

Месни самодопринос 711181 298.166,76 

Комесаријат - наменска средства 733154 8.317.946,18 

Наменска средства - Капела Вранеши 675.120,00 

Наменска средства за уклањање објеката - средства Министарства 

грађ. 371.990,00 

Културни центар летња позорница 232.884,32 

Намеска средства за изгр. фудбалског терена 11.500.000,00 

Наменска средства Минист.тргов. Прој. чајкино брдо 1.фаза 13.955.171,23 

Популациона политика Вртић 3.701.600,00 

Популациона политика Опстина 12.200,00 

Наменска сред. За пројекат Замак културе санација 4.456.368,00 

Кредитна средства -- Младост Врњци 818.695,15 

Кредитна средства - Реконструкција променаде 6.640.000,00 

Кредитна средства - Изградња фискултурне сале "Бане М" 25.229.752,75 

Наменска средства -регистрација возила Добар дан комсија 204,00 

Наменска средства СКГО –ПДР Грачац ромско насеље 309.000 

УКУПНО: 80.755.809,76 

  

 * Износ се односи на уплате јавних прихода код којих нису прецизно попуњени елементи за 

разврставање прихода остају нераспоређени, као и уплате након истека рока на који су важиле одлуке о 

самодоприносу како би се на захтев уплатиоца извршио повраћај средстава и/или након истека периода 

застаревања потраживања одређени део овог износа постао општи приход буџета. 

 

 Активности које се финансирају из напред наведених средстава нису реализоване у 2018.г. а 

реализација напред наведених средстава планира се из текућих прихода и примања буџета у 2019.г. који 

ће се распоредити Ребалансом одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. 

 

 

 

 

 

 



 Аналитички преглед обавеза према месном самодоприносу по месним заједницама на дан 

31.12.2018.г.: 
 

НАЗИВ Стање на дан 

29.12.2017.г. 

МЗ Подунавци 298.166,76 

УКУПНО 298.166,76 

    

 

III ПРИХОДИ 

 

 Законски прописи који се односе на јавне приходе који припадају буџетима јединица локалне 

самоуправе а који су се примењивали у току 2018. године нису мењани. Прописи којима су уређена 

трансферна средства у 2018.г. нису мењани. Општина Врњачка Бања у 2018.г. остварила је значајна 

средства са нивоа Републике кроз друге видове трансферних средстава у укупном износу од 109.566.993 

динара. 

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2018.г. утврђени су одлуком о буџету у висини од 

1.436.622.000 динара (из извора 01-текући приходи буџета). У њега је укључен једнократни приход по 

основу продаје нефинансијске имовине односно по основу продаје непокретне имовине у власништву 

општине Врњачка Бања у износу од 370.577.000 динара. Такође у образложењу првобитне одлуке о 

буџету реални приходи буџета у 2018.г. процењени су у висини од око 970 милиона динара. У току 

2018.г. било је четири ребаланса буџета којим су се подизали планирани приходи и расходи. 

 Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2018.г. у 

износу од 1.042.828.719 динара што у односу на планирану висину буџета износи 72,6%.  У односу на 

првобитну процену остварења прихода у 2018.г. која је дата приликом доношења одлуке о буџету за 

2018.г. остварење прихода је изнад плана односно индекс износи 107,51. Када у овај износ укључимо и 

примања по основу рефинансирања кредитног задужења добија се остварење од 1.090.268.719 динара, а 

што у односу на планску величину ове категорије износи 73,5%.  

 
  

 Приход по месецима у 2018.г. дат је у следећем хистограму изгледа овако: 

 

 
 

 

 

 У 2018.г. остварени приходи и примања у већем делу крећу се у оквирима планираних износа.  

 У наставку дајемо преглед прихода који су се значајније остварили изнад и испод планираних 

износа: 
 

Табела 1 – Приходи који су се значајније остварили изнад плана 

 

Ред. Ек.клас.   Буџет Остварење Индеx 

бр. Конто      Врста прихода 2018 31.12.2018.г. 5/4 

1 2 3 4 5 6 

  711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке       

4 711180 Самодоприноси 2.000.000 3.238.227 161,9 

713 Порез на имовину 



9 713310 Порез на наслеђе и поклон 4.000.000 4.717.587 117,9 

714 Порези на добра и услуге 

14 714562 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 11.000.000 17.184.458 156,2 

716 Други порези 

16 716110 Комунална такса на фирму 24.000.000 26.870.466 112,0 

742 Приходи од продаје добара и услуга 

29 742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга 

боравка деце у предшколским установама у корист 

нивоа општина 15.000.000 17.765.832 118,4 

30 742251 Општинске административне таксе 6.000.000 8.437.725 140,6 

33 742351 Приходи општинских органа управе 1.100.000 2.367.403 215,2 

 

 

 Један од најзначајних прихода и најрегуларнији приход буџета општине је порез на зараде, и он 

је у 2018.г. остварен у оквирима плана, у укупном износу од 220.275.175 динара односно са 100,1%.  
 

 Други приход по висини је приход од пореза на имовину који се у 2018.г. остварио са 177.241.387 

динара односно 101,1% од плана. Планска величина овог прихода износила је 175.273.000 динара. 

Напомињемо да је у 2007.г. када је формирана локална пореска администрација, односно док је овај 

порез администрирала републичка пореска управа остварење овог прихода било 19 милиона. 
 

  
 

 Трећи приход по висини у којој се остварио у 2018.г. је ненаменски трансфер са нивоа Републике 

у укупном износу од 88.815.084 динара. Pоред ових прихода остварени су и ванредни приходи са нивоа 

буџета Републике Србије 109.566.993 динара, које смо напред образложили. 

 Планирани приход од боравишне таксе се остварио нешто испод плана који је износио 43.200.000 

динара, односно са 41.590.545 динара што је последица побољшања туристичког промета у 2018.г. али и 

напора служби Општинске управе да повећају контролу плаћања ове таксе. Овај податак говори и о 

позитивном тренду који постоји у повећању броја туриста из године у годину, као и стављања у 

функцију одређених привредних инвестиција из ове привредне делатности. 
 

 
  

  

 



Просечно остварење прихода који су се остварили изнад очекиваног плана износи 127,70%. 
 

 

 Табела 2 – Приходи који су се значајније остварили испод плана 

 

Ред. Ек.клас.   Буџет Остварење Индеx 

бр. Конто      Врста прихода 2018 31.12.2018.г. 5/4 

1 2 3 4 5 6 

713 Порез на имовину 

10 713420 Порез на капиталне трансакције 50.000.000 39.261.443 78,5 

714 Порези на добра и услуге 

15 714590 

Накнада за коришћење општинских 

путева 500.000 0 0,0 

741 Приходи од имовине 

21 741520 

Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 900.000 348.265 38,7 

22 741531 

Комунална такса за коришћење простора 

на јавним  25.000.000 19.591.491 78,4 

површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе, 

 осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, ... 

23 741532 

Комунална такса за коришћење прос.за 

парк.др.мот 1.600.000 1.076.703 67,3 

24 741534 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 1.000.000 877.125 87,7 

25 741535 

Комунална такса за заузеће јавне 

повр.грађ.матер. 500.000 0,0 

26 741538 

Допринос за уређење грађевинског 

земљишта 150.300.000 79.510.495 52,9 

27 741540 

Накнада за коришћење речних обала и 

бања 8.000.000 3.145.000 39,3 

742 Приходи од продаје добара и услуга 

28 742150 Приходи од давања у закуп 8.000.000 6.718.550 84,0 

31 742253 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 53.600.000 6.096.931 11,4 

32 742255 Такса за озакоњење објеката 45.000.000 8.130.947 18,1 

743 

Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

35 743324 

Приходи од нов.казни за саобраћајне 

прекршаје 5.000.000 4.432.754 88,7 

745 Мешовити и неодређени приходи 

39 745150 

Мешовити и неодређени приходи у 

корист нивоа општина  5.000.000 2.331.859 46,6 

811 Примања од продаје непокретности 

40 811151 

Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа општина 370.577.000 60.481.700 16,3 

 

 

 Најзначајни приход из ове групе је примање по основу продаје непокретности, пре свега зато што 

има највеће учешће у укупним приходима буџета. Овај приход остварен је са 16,3% од плана и значајно 

утиче на укупно остварење прихода буџета у 2018.г. Не ради о класичном фискалном приходу већ 

остварење овог прихода зависи од тржишних услова и тражње за овом врстом непокретности као и 

спремношћу имовинске документације за парцеле које се планирају продати. Допринос за уређење 

грађевинског земљишта планиран је у висини од 150.300.000 динара, а остварен са 79.510.495 динара 

или са 52,9%. Овај приход такође бележи значајно учешће у укупним приходима и његово ниско 

остварење значајно утиче и на укупно остварење буџета. Планске поставке поводом овог прихода нису 

се у потпуности оствариле те је овај приход забележио релативно ниско остварење. Просечно остварење 

прихода који су се остварили испод очекиваног плана износи 47,50%. 
 

 IV РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

 Расходи су извршени у износу од 1.089.333.630 динара из текућих прихода буџета, односно у 

просечној висини од 71,41 %., тј. у износу од 1.025.962.675 динара (са укљученим издацима за отплату 

главнице, за набавку финансијске имовине), односно у износу од 1.096.684.630 динара (са расходима из 

осталих извора финансирања).  

 Детаљан преглед извршења како прихода тако и расхода по појединим апропријацијама дат је у 



посебном табеларном прегледу (Прилог 1) који је дат у Одлуци о завршном рачуну Општине Врњачка 

Бања за 2018.г. док је у Прилогу 2 дато објашњење великих одступања појединих апропријација од 

плана, као и други аналитички извештаји за поједине области. У наставку дајемо детаљније области које 

нису обухваћене анексима Завршног рачуна. 

 Извршење расхода за плате и накнаде, материјални трошкови, набавка и одржавање опреме и 

средства за извршавање обавеза послодавца према запосленима у општинској управи извршавана на 

основу позитивних прописа којима је регулисана ова област (закони, подзаконски акти и акти органа 

општине Врњачка Бања – 9-505/2017), индиректни корисници извршавали су ове расходе на основу 

позитивних прописа и аката који примењују у свом раду, у оквирима одобрених апропријација од 

стране Скупштине одлуком о буџету и у оквирима масе средстава за плате која је одобрена од стране 

Министарства финансија. О свим битним елементима на основу којих су засновани расходи 

извештавана су одговорна лица корисника јавних средстава у току буџетске године кроз управљачке 

извештаје, као и кроз периодичне извештаје који су усвајани од стране органа општине. 

 За социјалну функцију буџетом за 2018.г. укупно је извршено 52.564.816 динара (из извора 

финансирања 01) и 1.318.866 динара (из осталих извора финансирања) што у структури укупно 

извршених расхода из извора финансирања 01 износи 5,1% што је изнад просека Републике. 

 Сопствени и остали приходи буџетских корисника  који су буџету за 2018.г. планирани у износу 

од 43.900.000 динара а извршени расходи из ових прихода (пренети + текући) су у износу од 20.912.756 

динара односно са  40% што је ниско остварење. Највећа осцилација у остварењу сопствених прихода 

десила се код Установе „Туристичка организација“. 

 

Раздео НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

План сопствених 

прихода 
Извршење  Index 

4.01.02. Општинска стамбена агенција 3.135.000 1.995.473 63,7 

4.02. Установа Културни центар 7.850.000 2.941.534 37,5 

4.03. Установа Библиотека "Др Душан Радић" 635.000 372.052 58,6 

4.05. Установа Туристичка организација 15.330.000 4.907.641 32,0 

4.06. Установа Спортски центар 16.950.000 7.326.756 43,2 

  Укупно: 43.900.000 17.543.456 40,0 
   

 Индиректни корисници месне заједнице нису спровеле годишњи попис имовине, обавеза и 

потраживања што представља значајну процедуралну и материјалну мањкавост завршних рачуна ових 

индиректних корисника, а и консолидованог завршног рачуна Општине Врњачка Бања за 2018.г. 

обзиром да се завршни рачуни месних заједница консолидују заједно са свим осталим корисницима 

буџетских средстава (индиректних и директних). 
 

  У наставку дајемо аналитику извршења појединих апропријација које су у Извештају о извршењу 

буџета Општине Врњачка Бања за 2018.г. дате збирно и то:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

ЗА УДРУЖЕЊА И САВЕЗЕ 

 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 38/17, 9/18 , 17/18, 30/18 и 41/18), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.17.  Удружења и савези, 

функционална класификација 160, економска класификација 4819 -  назив позиције Дотације осталим 

непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 24.800.000,00 динара и 

увећана решењем о употреби средстава текуће  буџетске резерве  бр.400-1227/18 од 17.05.2018.године у 

укупном износу од 300.000,00 динара и решењем о употреби средстава текуће  буџетске резерве  бр.400-

2579/18 од 26.09.2018.године у укупном износу од 8,200,000.00 динара. На основу чл.38. Закона о 

удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15.став 1.  Одлуке о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17, 9/18 и 17/18), 

Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/18),  



Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за 

финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“ бр. 13/18), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине 

намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења бр.400-1259/18-1 од 20.06.2018.године, Комисија формирана решењем Општинског већа 

Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за 

финансирање и суфинансирање свих удружења. На основу предлога комисије Председник општине 

Врњачка Бања је донео решење о опредељивању средстава из буџета општине. У складу са тим, 

закључени су Уговори о  финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног 

интереса са удружењима за 2018.годину. 

 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ  2018.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава удружењима и савезима по основу закључених Уговора 

и донетих Решења 

Корисник Опис План Реализовано Oстатак 

Удружење ”EXPERIOR SERBIA“ 

Уговор бр. 

110-30/18  9,411,370.00 9,411,370.00 0.00 

Удружење „KORTEX“ 

 

Уговор бр. 

110-31/18 9,088,630.00 9,088,630.00 0.00 

Удружење „Волонтерски центар“ 

Уговор бр. 

110-17/18 120,000.00 120,000.00 0.00 

Удружење грађана „Новоселац“ 

Уговор бр. 

110-16/18 100,000.00 100,000.00 0.00 

Удружeњe грaђaнa "Нoвoсeлaц" 

Уговор бр. 

110-20/18 250,000.00 250,000.00 0.00 

Повер. савеза самосталних 

синдиката 

Уговор бр. 

110-18/18 250,000.00 250,000.00 0.00 

Повер.савеза самосталних 

синдиката 

Решење бр. 

400-585/18 30,000.00 30,000.00 0.00 

Удружење Рома „Грачац“ 

Уговор бр. 

110-19/18 140,000.00 140,000.00 0.00 

Атеље „Басара-Обрадовић“ 

Уговор бр. 

110-33/18 70,000.00 70,000.00 0.00 

Удружење Форум особа са 

инвалидитетом 

Уговор бр. 

110-28/18 80,000.00 80,000.00 0.00 

Удружење „Сачувајмо Отроке“ 

Уговор бр. 

110-27/18 70,000.00 70,000.00 0.00 

Орг.синдик.опст.управе.општине 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 

110-29/18 100,000.00 100,000.00 0.00 

Удружење „Гочки круг“ 

 

Уговор бр. 

110-14/18 250,000.00 250,000.00 0.00 

Удружење „Гочки круг“  

Уговор бр. 

110-15/18 150,000.00 150,000.00 0.00 

Удружeњe   РВИ ППБ  

Уговор бр. 

110-43/18 120,000.00 120,000.00 0.00 

Удружeњe  Српско-руско-белоруско 

пријатељство  

Уговор бр. 

110-43/18 60,000.00 60,000.00 0.00 

Ловачко удружење "Соко“ 

Уговор бр. 

110-61/18 70,000.00 70,000.00 0.00 

Удружење пчелара Врњачка Бања 

Уговор бр. 

110-70/18 90,000.00 90,000.00 0.00 

Удружење грађана „Људи у акцији“ 

Уговор бр. 

110-83/18 70,000.00 70,000.00 0.00 

Удружење ДВД Врњачка Бања 

Уговор бр. 

110-89/18 130,000.00 130,00.00 0.00 

Удружење грађана „Помирење“ 

Уговор бр. 

110-166/18 120,000.00 120,000.00 0.00 

Удружење бораца ратова „Горски 

вукови“ 

Уговор бр. 

110-177/18 80,000.00 80,000.00                    0.00 

Удружење за заштиту животне 

средине “Врњци“ 

Уговор бр. 

110-182/18 130,000,00 130,000.00 0.00 

Удружење “Врњачко око“ 

Уговор бр. 

110-186/18 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 

Удружење „М.Н.С. МОЈИ 

АНЂЕЛИ“ 

Уговор бр. 

110-185/18 100,000.00 100,000.00 0.00 



Савез удружења бораца народ. 

Ослободилачког рата 

Уговор бр. 

110-184/18 30,000.00 30,000.00 0.00 

Удружење грађана „Златни 

маслачак“ 

Уговор бр. 

110-183/18 130,000.00 130,000.00 0.00 

Удружење грађана љубитеља 

природе и дивљачи „Срна Главица“ 

Уговор бр. 

110-187/18 170,000.00 170,000.00 0.00 

Удружење женски центар „Милица“ 

Уговор бр. 

110-188/18 140,000.00 140,000.00 0.00 

Удружење произвођача ракије 

„Грачачка капљица“ 

Уговор бр. 

110-189/18 100,000.00 100,000.00 0.00 

Удружење грађана „Чувари 

природе-Србије“ 

Уговор бр. 

110-193/18 80,000.00 80,000.00 0.00 

Удружење ООСР „Моравац“ 

Уговор бр.110-

205/18 80,000.00 80,000.00 0.00 

 

Удружење „Коло српских сестара“ 

 

Уговор бр. 

110-222/18 

 

 

100,000.00 

 

 

100,000.00 

 

 

0,00 

Удружење ратних војних инвалида 

Уговор бр. 

110-267/18 30,000.00 30,000.00 0.00 

Удружење грађана „Новоселац“ 

Уговор бр. 

110-320/18 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00 

Удружење „Кортекс“ 

Решење бр. 

400-2330/18 680,670.00 680,670.00 0.00 

Ловачко Удружење „Соко“ 

Уговор бр. 

110-327/18 120,000.00 120,000.00 0.00 

Удружење „Гочки круг“ 

Уговор бр. 

110-326/18 380,000.00 380,000.00 0.00 

Удружење младих особа са 

инвалидитетом “Сунце“ 

Уговор бр. 

110-355/18 80,000.00 80,000.00 0.00 

Удружење грађана „Волонтерски 

центар“ 

Решење бр. 

400-3345/18 150,000.00 150,000.00 0.00 

Удружење грађана „Новоселац“ 

Решење бр. 

400-3345/18 240,000.00 240,000.00 0.00 

УКУПНO   33,140,670.00 33,140,670.00 0.00 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

ЗА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 
 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 38/17, 9/18, 17/18, 30/18 и 41/18) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.18. Културно уметничка 

друштва, функционална класификација 820, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације 

осталим непрофитним институцијама планирана су средства у износу од 1.000.000,00. На основу чл.38. 

Закона о удружењима („Сл.Гласник  РС“. бр.51/09 и 99/11 и др закони),  чл.15. став 1. Одлуке о буџету 

СО Врњачка Бања за 2018. Годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17, 9/18 и 17/18), Уредбе о 

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења ("Сл.гласник РС", бр. 8/2012, 94/13 и 93/15), Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и 

суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), 

Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења 

бр.400-45/2018 од 06.02.2018.године, расписан је јавни позив за Удружења и савезе.  

Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог 

Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења, 

културно-уметничких друштава и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката 

који испуњавају тражене услове  и за ове намене определила одређена финансијска средства. На основу 

предлога Комисије, Председник општине Врњачка Бања донео је решење о опредељивању средстава из 

буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 

које реализују удружења у области културно-уметничког аматеризма бр.400-45/2018 од 

06.02.2018.године. У складу са тим, закључени су Уговори о  финансирању и суфинансирању годишњих 

програма и пројеката од јавног интереса са удружењима у области културно уметничког аматеризма и 

очувања културног наслеђа за 2018. годину.  

 



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА  2018.ГОД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17, 

9/18, 17/18, 30/18 и 41/18), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.20.  Физичка култура, функционална 

класификација 810, економска класификација 48191 -  назив позиције Дотације спортским и омладинским 

организацијама планирана су средства у укупном износу од 7.900.000,00 динара и увећана решењем о 

употреби средстава текуће буџетске резерве бр.400-2690/18 од 08.10.2018.године у укупном износу од 

250.000,00 динара. На основу чл.138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 и др. закони), 

члана 15.став 1.  Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка 

Бања“, бр. 38/17 и 9/18), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта у општини Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 4/17), 

Решења Председника општине Врњачка Бања бр.400-243/18 од 06.03.2018. године, закључени су 

уговори о реализовању годишњих и посебних програма спортских организација у области спорта на 

територији општине Врњачка Бања за 2018.годину. 

 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  2018.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава спортским организацијама по основу закључених 

Уговора. 

 

КOРИСНИК БР.УГOВOРA ПРOГРAM ПЛAН РEAЛИЗOВAНO OСTAЛO 

Спортски савез Врњачка Бања 110-35/18 годишњи 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 

ФК „Врњачка Бања“ 110-60/18 годишњи 132,002.50 132,002.50 0.00 

ФК „Врњачка Бања“ 110-59/18 посебан 80,000.00 80,000.00 0.00 

ФК „Гоч“ 110-50/18 годишњи 278,353.09 278,353.09 0.00 

ФК „Гоч“ 110-51/18 посебан 100,000.00 100,000.00 0.00 

ФК „Напредак“ Грачац 110-38/18 годишњи 166,437.93 166,437.93 0.00 

ФК „Напредак“ Грачац 110-39/18 посебан 100,000.00 100,000.00 0.00 

ФК „Реал“ Подунавци 110-66/18 годишњи 241,048.03 241,048.03 0.00 

ФК „Реал“ Подунавци 110-66/18 посебан 80,000.00 80,000.00 0.00 

ФК „Борац“ Вранеши 110-69/18 годишњи 195,134.12 195,134.12 0.00 

Р.бр. Корисник Опис План Реализовано Остало 

1. КУД "Јелек" 

Подунавци 

Уговор бр. 110-

108/18 

150,000.00 150,000.00 0.00 

2. КУД 

"Абрашевић" 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 110-

158/18 

200,000.00 200,000.00 0.00 

3. КУД "Извор" 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 110-

124/18 

100,000.00 100,000.00 0.00 

4. ФАНПИ "Бане 

Миленковић" 

Уговор бр. 

110-32/18 

100,000.00 100,000.00 0.00 

5.  Удру за културу 

„Врњачки вез“ 

Уговор бр. 110-

77/18 

100,000.00 100,000.00 0,00 

6.  Удру. „Врњачко 

амат.позориште“ 

Уговор бр. 110-

157/18 

150,000.00 150,000.00 0.00 

7. ФАНПИ “Грачац“ Уговор бр. 110-
197/18  

150,000.00 150,000.00 0.00 

 УКУПНО  950,000.00 950,000.00 0.00 



ФК „Омладинац“ Ново Село 110-48/18 годишњи 247,787.27 247,787.27 0.00 

Футсал клуб „Олимп“ В.Бања 110-47/18 годишњи 232,439.18 232,439.18 0.00 

Футсал клуб „Олимп“ В.Бања 110-49/18 посебан 100,000.00 100,000.00 0.00 

КК „Баскет“ В. Бања 110-37/18 годишњи 238,178.42 238,178.42 0.00 

КК „Баскет“ В. Бања 110-36/18 посебан 352,000.00 352,000.00 0.00 

КК „Гоч“ Врњачка Бања 110-85/18 годишњи 252,526.50 252,526.50 0.00 

Женски ОК „Врњачка Бања“ 110-55/18 посебан 40,000.00 40,000.00 0.00 

Женски ОК „Врњачка Бања“ 110-56/18 годишњи 117,654.40 117,654.00 0.00 

ОК „Гоч“ Ново Село 110-64/18 посебан 40,000.00 40,000.00 0.00 

ОК „Гоч“ Ново Село 110-65/18 годишњи 149,220.21 149,220.21 0.00 

ОК „Спортисимо“ В. Бања 110-63/18 годишњи 192,264.50 192,264.50 0.00 

ОК „Спортисимо“ В. Бања 110-62/18 посебан 50,000.00 50,000.00 0.00 

ОК „Грачац“ Грачац 110-53/18 годишњи 220,690.70 220,960.70 0.00 

ОК „Грачац“ Грачац 110-52/18 посебан 100,000.00 100,000.00 0.00 

Шах клуб „Липова“ В. Бања  110-42/18 годишњи 54,522.77 54,522.77 0.00 

Шах клуб „Липова“ В. Бања 110-41/18 посебан 60,000.00 60,000.00 0.00 

Шах клуб „Гоч“ В. Бања 110-87/18 годишњи 123,393.54 123,393.54 0.00 

Карате клуб „Падобранац“ 110-58/18 годишњи 45,913.91 45,913.91 0.00 

Карате клуб „Падобранац“ 110-57/18 посебан 80,000.00 80,000.00 0.00 

АМ и КК „Верба спорт“ 110-75/18 посебан 80,000.00 80,000.00 0.00 

АМ и КК „Верба спорт“ 110-76/18 годишњи 114,784.78 114,784.78 0.00 

Џудо клуб „Врњачка Бања“ 110-45/18 годишњи 103,306.30 103,306.30 0.00 

Џудо клуб „Гоч“ В. Бања 110-73/18 годишњи 106,175.92 106,175.92 0.00 

Џудо клуб „Гоч“ В. Бања 110-74/18 посебан 40,000.00 40,000.00 0.00 

Спо.клуб за боди би“Звезда“ 110-68/18 посебан 72,000.00 72,000.00 0.00 

Плани-спортски клуб „Гоч“ 110-44/18 годишњи 134,872.11 134,872.11 0.00 

Спортски клуб „Вертиго“ 110-46/18 годишњи 71,740.49 71,740.49 0.00 

Стонотениски клуб „Гоч“ 110-79/18 годишњи 111,915.16 111,915.16 0.00 

Стонотениски клуб „Гоч“ 110-80/18 посебан 50,000.00 50,000.00 0.00 

Боксерски клуб „Гоч“ В.Бања 110-86/18 годишњи 109,045.54 109,045.54 0.00 

Плив. и ватерполо клуб“Гоч“ 110-97/18 годишњи 246,787.27 246,787.27 0.00 

Плив. и ватерполо клуб“Гоч“ 110-96/18 посебан 156,000.00 156,000.00 0.00 

Омладински ФК „Врњци“ 110-138/18 годишњи 215,221.46 215,221.46 0.00 

Бриџ клуб „Врњачка Бања“ 110-106/18 годишњи 103,306.30 103,306.30 0.00 

Рукометн клуб „Гоч-Меркур“ 100-176/18 Годишњи 189,394.88 189,394.88 0.00 

Омладински ФК „Врњци“ 110-137/18 посебан 180,000.00 180,000.00 0.00 

ФК. „Волеј“ 110-208/18 годишњи 66,001.25 66,001,25 0.00 

ФК „Волеј“ 110-207/18 посебан 40,000.00 40,000.00 0.00 

ОК „Грачац“ 110-328/18 Посебан 160,000.00 160,000.00 0.00 

ФК „Младост“ Штулац 110-219/18 Годишњи 140,611.35 140,611.35 0.00 

ФК „Гоч“ 110-331/18 Посебан 170,000.00 170,000.00 0.00 

Плив. И ватер. Клуб „Гоч“ 110-329/18 Посебан 220,000.00 220,000.00 0.00 

Решење о расподели средстав 

за најбоље спортисте број:020-

74/18 90.000,00 90.000,00 0,00 

 УКУПНO     8,140,999.98 8,140,999.98 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 38/17, 9/18, 17/18, 30/18 и 41/18) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.19. Верске заједнице, 

функционална класификација 840, економска класификација 4819 -  назив позиције Дотације осталим 

непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 6,600.000,00 динара. На 

основу чл.32. 41. 42. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.Гласник  РС“. бр.36/2006),  

чл.56. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр.1/13-пречишћен текст), 

Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 8/2014,) Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. 

годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), Решења Председника општине о 

опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање Програма и 

Пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања бр.400-45/18 од 

20.04.2018.године. Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је 

Одлуку о избору Пројеката цркава и верских заједница који су финансирани из средстава буџета 

општине за 2018.г.  

             У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању Пројеката и Програма 

цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања која су испунила конкурсом тражене 

услове. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  2018.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава верским заједницама по основу закључених Уговора и 

донетих Решења 
 

Р.бр. Корисник Опис План Реализовано Остатак 

1. Српска православна 

црквена општина 

Вукушица 

Уговор бр. 

110-119/18 

80,000.00 80,000.00 0.00 

2. Црквена општина 

Грачац 

Решење бр. 

400-1065/18 

470,000.00 4,700,000.00 0.00 

3. Српска православна 

црквена општина 

Грачац 

Уговор бр. 

110-114/18 

80,000.00 80,000.00 0.00 

4. Српска православна 

црквена општина 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 

110-115/18 

3,200,000.00 1,250,000.00 1,950,000.00 

5. Црквена општина 

Вукушица 

Решење бр. 

400-1095/18 

320,000.00 320,000.00 0.00 

6. Црквена општина 

Ново Село 

Уговор бр. 

110-305/18 

560,000.00 560,000.00 0.00 

7. Црквена општина 

Ново Село 

Решење бр. 

400-2741/18 

140,000.00 140,000.00 0.00 

 УКУПНО  4,850,000.00 2,900,000.00 1,950,000.00 

      

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕДСТАВА СА АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 

 УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА   

 

     Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 38/17, 9/18, 17/18, 30/18 и  41/18) у разделу 4.01.22. Смањивање ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 160, економска 

клаасификација 484,  назив апропријације Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних  непогода или других непред.узрока планирана су средства у износу од 10.348.000 динара 

из извора 01. Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне 

ситуације: 

         *    Штаб за ванредне ситуације упознат је да је Општинска управа општине Врњачка Бања на 

основу Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Сл. гласник РС“ бр.60/17 и 71/17), чл. 30. Закона 

о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“ бр. 112/15), Одлуке о проглашењу на 

делу територије општине Врњачка Бања бр. 217-58/17 од 11.06.2017.године, Одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације на делу територије општине Врњачка Бања бр. 217-57/17 од 11.06.2017.године, 

Програма помоћи за обнову објеката, односно добара оштећених и уништених у поплавама јуна 

2017.године на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 24/17), 

Предлога за доделу сразмерне помоћи грађанима и привредним субјектима бр. 217-206/17 од 

08.12.2017.године, Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. Годину („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“ бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“ бр. 18/16), донела је решења за исплату новчане помоћи за више корисника, који су 

исплаћени у укупном износу од 435.729,21. Исплата је извршена.  

 

        * Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 11.06.2017.гoд. нa 117. Сeдници штaбa, прoглaсиo 

eлeмeнтaрну нeпoгoду и вaнрeдну ситуaциjу нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa 

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Током спровођења санације извршени су радови на санацији 

путева МЗ Грачац, Рсавци и Отроци,  а једнo од предузећа која је обављало радове је „КИПЕР ТРАНС 

БАБИЋ“ из Новог Села,  које је извела копање орничког камена потребног за насипање путева 

оштећених поплавама о чему је доставиљен рачун  број 34 од 01.07.2017.године на износ од 374.617,00 

динара који је оверен од стране одговорног лица МЗ Грачац. Општинска стамбена агенција Врњачка 

Бања доставила је Извештај број 350-1427/17 од 16.08.2017.године којим је потврђено да су извршени 

радови како је и наведено у рачуну. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-40 

од 17.08.2017.године да се предузећу „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ из Новог Села  исплате средства по 

испостављеном рачуну. Део износа одобрен Закључком је исплаћен у 2017. години, а преостали износ 

од 67.308,00 динара, реализован је 24.01.2018.године. 

 

   * Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 11.06.2017.гoд. нa 117. Сeдници штaбa, прoглaсиo 

eлeмeнтaрну нeпoгoду и вaнрeдну ситуaциjу нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa 

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао 

санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним 

површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. 

Током спровођења санације извршени су радови на чишћењу и продубљивању канала како би се 

каналисало кретање атмосферских вода и спречило изливање истих на коловозну површину у склопу 

путног појаса поред коловозне конструкције, равнању приступних путева и уређењу гробља у МЗ 

Грачац. МЗ Грачац ангажовало је „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ ИЗ Новог Села, које је извело поменуте 

радове о чему је доставило рачун бр.88 од 04.12.2017.године на износ од 280.800,00 динара, који је 

оверен од стране одговорног лица МЗ Грачац и радни налог од 01.12.2017.године. Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања доставила је извештај бр. 350-17/18-1 од 25.01.2018.године којим је потврђено 

да су извршени радови сагласни рачуну и наведеном новчаном износу. Сходно напред наведеном, Штаб 

је донео Закључак број 217-1/18-10 од 22.05.2018.године да се предузећу „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ из 

Новог Села,  исплате средства по испостављеном рачуну.  По наведеном Закључку  пренето је: 

� 25.05.2018.године износ од 50.000,00 динара; 

� 30.05.2018.године износ од 50.000,00 динара. 

 



 

     * Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 11.06.2017.гoд., прoглaсиo eлeмeнтaрну нeпoгoду и 

вaнрeдну ситуaциjу нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa Meснe зajeдницe Грaчaц, 

Рсoвци и Oтрoци. Током  обилних кишних падавина дана 11.06.2017.године, наиласком обилне 

количине воде, дошло је до великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама. МЗ Грачац  

је ангажовала АПР „Веселиновић“ из Грачаца за прочишћавање и насипање путева, рашчишћавање 

речног корита и околног терена и санацију штета. Приликом те санације извршен је и рад булдожером 

на уградњи шљунка са разастирањем.. О наведеним радовима АПР „Веселиновић“ је доставило рачун 

број 68 од 02.10.2017.године  и отпремницом бр. 160 од 02.10.2017.године на износ од 587.520,00 

динара. Општинска стамбена агенција  Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2042/17 

од 28.11.2017. године,  којим је потврђено да су извршени радови сагласни са рачуном бр.68 и 

отпремницом бр. 160, на износ од 587.520,00 динара.. Сходно напред наведеном, Штаб  је донео 

Закључак број 217-1/18-3 од 06.02.2018.године да се АПР „Веселиновић“ исплате средстава и то 

следећемо динамиком: 

• 06.02.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 09.02.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 14.02.2018.године износ од 187.520,00 динара. 

 

     * Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 11.06.2017.гoд. нa 117. Сeдници штaбa, прoглaсиo 

eлeмeнтaрну нeпoгoду и вaнрeдну ситуaциjу нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa 

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао 

санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним 

површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. 

Током  обилних кишних падавина дана 11.06.2017.године, наиласком обилне количине воде, дошло је 

до великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама па је МЗ Грачац је ангажовала АПР 

„Веселиновић“ из Грачаца за прочишћавање и насипање путева, рашчишћавање речног корита и 

околног терена и санацију штета. Приликом те санације која је спровођена током ванредне ситуације, 

извршена је набавка, превоз и уградња шљунка са разастирањем и ваљањем. О наведеним радовима 

АПР „Веселиновић“ је доставило рачун број 67 од 02.10.2017.године и отпремницу бр. 159, на износ од 

1.405.320,00 динара. Општинска стамбена агенција  Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 

350-2042/17 којим су потврдили да је извршена набавка, превоз и уградња шљунка са разаситањем и 

ваљањем и да су сагласни са рачуном бр.67 и отпремницом бр.159, на износ од 1.405.320,00 динара и да 

су радови изведени током месеца јуна и јула 2017.годиен, током трајања ванредне ситуације. Сходно 

напред реченом, Штаб за елементарне непогоде  је донео Закључак број 217-1/18-2 од 23.03.2018.године 

да се на наведени рачун исплати наведеном предузећу и то: 

• 23.02.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 14.03.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 15.03.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 16.03.2018.године износ од 400.000,00 динара; 

• 23.03.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 26.03.2018.године износ од 100.000,00 динара; 

• 28.03.2018.године износ од 105.320,00 динара. 

 

        *Штаб за ванредне ситуације је упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне 

опасности настале у бујичним поплавама, дана 11.06.2017.године, на 117. Седници штаба, прогласио 

елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата 

МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Поменутим обилним кишама захваћена је и територија суседне МЗ 

Вукушица и том приликом дошло је до великих оштећења некатегорисаних путева, путних канала и 

пропуста, нарочито поред речних токова, где је дошло до обрушавања обала и константне претње да 

дође до прекида комуникације према појединим насељеним деловима села. Ради спречавања прекида 

комуникације, локална самоуправа Врњачке Бање, након прикупљене три понуде за извођење 

санационих радова, ангажовала је радњу за извођење земљаних радова, ископа и насипање, Љубише 

Бабића из Грачаца, као најповољнијег понуђача, да изврши санацију путне инфраструктуре и 

омогућавања безбедног саобраћаја на њима. Након изведених радова Радња Љубише Бабића, 



испоставила је рачун бр.08/17 од 25.07.2017. године на укупан износ од 196.940,00 динара. Општинска 

стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај бр.350-1488/17 од 23.08.2017.године, 

у којем су констатовали да су сагласни  са приказаним количинама и изведеним радовима, приказаним у 

рачуну радње за извођење земљаних радова, ископа и насипање бр.08/17 од 25.07.2017.године, на 

укупан износ од 196.940,00 динара. Сходно горе реченом, Штаб је донео Закључак бр.217-1/17-46 од 

09.10.2017.године да се Радњеи за извођење земљаних радова, ископа и насипање из Грачаца, Љубиша 

Бабић, исплате средства по испостављеном рачуну, и исплате су извршене по следећој динамици: 

• 02.04.2018.године износ од 40.000,00 динара; 

• 03.04.2018.године износ од 20.000,00 динара; 

• 04.04.2018.године износ од 30.000,00 динара; 

• 05.04.2018.године износ од 30.000,00 динара; 

• 16.05.2018.године износ од 76.940,00 динара; 

 

       * Штаб за ванредне ситуације је упознат да је дана 11.06.2017.године Председник општине Врњачка 

Бања прогласио елементарну непогоду  и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка 

Бања које обухвата МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, 

организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, 

пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања 

живота и рада грађана. Током обилних кишних падавина, наиласком обилне количине воде, дошло је до 

великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама. МЗ Грачац  је ангажовала предузеће 

“Тара“ из Новог Села за израду цевастих пропуста на шумском путу, на путевима поред речног корита и 

земљаним каналима за одвод воде и прилаза до приватних кућа, поседа и пољопривредних објеката. О 

испорученим бетонским цевима ф300мм, комада 27 и ф500мм, комада 10,  предузеће „Тара“  доставило 

је рачун бр.13 од 11.09.2017.године  на износ од 38.950,00 динара. Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2094/17 од 06.12.2017.године у којем су 

потврдили набавку и уградњу 23 комада цеваастих бетонских пропуста ф300мм и 10комада цеви 

ф500мм, и да су сагласни са рачуном бр.13 од 11.09.2017.године на износ од 38.950,00 динара. Сходно 

напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/18-2 од 06.02.2018.године 

да се наведена фактура исплати, што је и одрађено дана 06.02.2018.године. 

 

    * Штаб  за ванредне ситуације упознат је са захтевом МЗ Грачац бр.239/17 од 19.12.2017. године за 

плаћање трошкова насталих током гашења пожара на привременом сметлишту у селу Грачац, када је 

претило његово ширење и на суседне парцеле под пољопривредним културама. Одсек за инспекцијске 

послове општине Врњачка Бања, увидом на лицу места је констатовано  да се предузму потребне радње 

и поступци ради гашења пажара на сметлишту. Штаб је у сарадњи са МЗ Грачац, након приспећа три 

понуде за превоз земље, за покривање сметлишта и санацију пожара, изабрао АПР „Веселиновић“ из 

Грачаца, као најповољнијех понуђаџа за поменуте радове. АПР “Веселиновић“ извршио је превоз земље 

потребне за покривање смећа, као и њено разастирање преко истог. Након изведених радова доставили 

су отремнице бр. 182 од 17.06.2017.године на износ од 181.440,00 динара и бр.187 од 18.06.2017.године 

на износ од 161.280,00 динара, као и рачун бр.70 од 11.11.2017. године на укупан износ од 342.720,00 

динара. Одсек за инспекцијске послове општине Врњачка Бања, доставио је Извештај бр. 103-2240 од 

29.03.2018.године да је извршено насипање земље преко смећа током санације пожара на привременом 

сметлишту. МЗ Грачац доставила је потврду бр.45/2018 од 29.03.2018.године да је АПР 

„Веселиновић“извео потребне радње на санацији пожара у свему према опису из приложених 

отпремница бр.182 и  бр.187. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак бр.217-1/18-7 од 

10.04.2018.године  да се АПР „Веселиновић“ исплате средства по испостављеном рачуну, што је и 

извршено дана 10.04.2018.године. 

 

*    Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 11.06.2017.гoд. нa 117. Сeдници штaбa, прoглaсиo 

eлeмeнтaрну нeпoгoду и вaнрeдну ситуaциjу нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa 

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао 

санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним 

површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. 

Током спровођења санације извршени су радови на рашчишћавању речног коритаи околног терена, 

земљаних канала како би се каналисало кретање атмосферских вода и спречило изливање истих на 

коловозну површину у склопу путних појаса поред коловозне конструкције и равнање пиступних путева 



на територији МЗ Грачац и Отроци. Мз Грачац ангажовало је предузеће „Врући извори“ из Грачаца, 

која је извела поменуте радове о чему је доставила рачун бр.255/17 од 31.08.2017.године на износ од 

560.100,00 динара, Ово предузеће доставило је књижно одобрење бр.15/17 од 29.09.2017.године, за 

одобрење средстава у износу од 201.420,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, 

доставила је извештај бр.350-1587/17-1 од 30.09.2017.године којим је потврђено да су извршени радови 

сагласни рачуну, књижном одобрењу бр.15/17 и наведеном новчаном износу. Сходно напред наведеном, 

Штаб је донео Закључак бр.217-1/18-5 од 26.07.2018. године,  да се предузећу „Врући Извори“ из 

Грачаца,   исплати износ од 358.680,00 на име изведених радова у МЗ Грачац и Отроци. По наведеном 

закључку исплаћено је: 

• 15.08.2018.године износ од 50.000,00 динара; 

• 16.08.2018.године износ од 50.000,00 динара; 

• 12.10.2018.године износ од 100.000,00 динара. 

 

*    Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 26.07.2018.гoд. нa 4. Сeдници штaбa, прoглaсиo ванредну 

ситуацију нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa Meснe зajeдницe Ново Село, 

Грaчaц, Рсoвци,  Oтрoци, Подунавци, Вукушица, Вранеши и Станишинци. Штаб је у сарадњи са МЗ и 

становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним 

објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем 

функционисања живота и рада грађана, након обилних кишних падавина које су захватиле ова подручја 

дана 25.07.2018.године. Током обилних кишних падавина, наиласком обилне количине воде, дошло је 

до великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама. МЗ Грачац  је ангажовала предузеће 

“Тара“ из Новог Села за набавку бетонских цевастих пропуста на путевима поред речног корита и 

земљаним каналима за одвод воде и прилаза до приватних кућа, поседа и пољопривредних објеката. О 

испорученим бетонским цевима ф200мм комада 6,  ф300мм, комада 32, ф1000мм комада 2 поклопцима 

са лимом за цеви ф1000мм комада 1 и за септичку јаму за цев ф1000мм комада 1,  предузеће „Тара“  из 

Новог Села доставило је рачун бр.35/18  од 20.09.2018.године  на износ од 41.500,00 динара. Општинска 

стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-1728/18 од 26.11.2018.године 

у којем су потврдили набавку и уградњу 6 комада цевастих бетонских пропуста ф200мм, 32 комада цеви 

ф300мм, 2 комада цеви ф1000мм, 1 поклопац са лимом за цеви ф1000мм и 1 оклопац за септичку јаму за 

цеви ф1000мм и да су сагласни са рачуном бр.35/18 од 20.09.2018.године на износ од 41.500,00 динара. 

Сходно горе реченом, Штаб је донео закључак бр.  217-1/18-20 од 05.1.20.2018.год,  да се предузећу 

„Тара“ из Новог Села, исплати износ од 41.500,00 динара, на име испоручених цевастих бетонских 

пропуста на територији МЗ Грачац, што је и реализовано дана 05.12.2018.године.  

 

       * Штаб за ванредне ситуације је упознат да је дана 26.07.2018.године Председник општине Врњачка 

Бања прогласио ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне 

заједнице Ново Село, Грaчaц, Рсoвци,  Oтрoци, Подунавци, Вукушица, Вранеши и Станишинци. Након 

обилних кишних падавина које су захватиле ова подручја дана 25.07.2018.године, штаб је у сарадњи са 

МЗ и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и 

стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем 

функционисања живота и рада грађана.Месне зајенице Грачац и Вукушица одмах су ангажовале „Вруће 

изворе“ доо Грачац из Грачаца за извођење неопходних радова насипања путева и чишћења и 

продубљивања канала. О изведени радовима „Врући извори“ ДОО Грачац из Грачаца доставило је 

рачун бр. 358/18 од 26.09.2018.године на укупно 34.920, 00 динара. Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-1823/18 од 26.09.2018.године, о изведеним 

радовима у МЗ Грачац и Вукушица приликом санације штете од бујичних поплава и да су сагласни са 

рачуном бр. 358/18 од 26.09.2018.године на укупно 34.920,00 динара и да су поменути радови изведени 

током трајања ванедне ситуације. Сходно томе, Штаб је донео закључак бр. 217-1/18-31 од 

05.12.2018.године, да се предузећу „Врући извори“ доо Грачац из Грачаца исплати износ од 34,920.00 

динара по испостављеном рачуну, што је и учињено дана 05.12.2018.године. 

 

 *    Штаб  за ванредне ситуације упознат дa je Прeдсeдник  oпштинe Врњaчкa Бaњa збoг нeпoсрeднe 

oпaснoсти нaстaлe oд буjичних пoплaвa, дaнa 26.07.2018.гoд. нa 4. Сeдници штaбa, прoглaсиo ванредну 

ситуацију нa дeлу тeритoриje oпштинe Врњaчкa Бaњa кoje oбухвaтa Meснe зajeдницe Ново Село, 

Грaчaц, Рсoвци,  Oтрoци, Подунавци, Вукушица, Вранеши и Станишинци. Након обилних кишних 

падавина која су захватила ова подручја дана 25.07.2018.године, Месне заједнице су одмах ангажовале  



АПР „Веселиновић“ из Грачаца за извођење неопходних хитних радова прочишћења и насипања путева, 

рашчишћавање речних корита и околних терена и санацију штете. Приликом те санације која је 

спровођена током ванредне ситуације извршена је и набавка, превоз и уградња бетонских цеви за 

пропусте и камена за разастирање и ваљањем. О изведеним радовима АПР „Веселиновић“ из Грачаца 

доставило је рачун бр.02-0050 од 10.08.2018.г на укупно 1.202.400,00 динара и отпремнице бр.204/2018 

на износ од 650.400,00 динара и број 203/2018 на износ од 552.000,00 дин и рачун бр.02-0054 од 

10.08.2018.г., на укупно 2.493.900,00 дин и отпрмница бр.207/2018 на износ од 201.600,00 динара, 

бр212/2018 на износ од 138.240,00динара, бр. 213/2018 на износ од 138.240,00 дин., бр.288/2018 на износ 

од 233.280,00 дин., бр.205/2018 на износ од 567.000,00 дин., бр.208/2018 на износ од 333.900,00 дин. И 

бр. 210/2018 на износ од 441.000,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је 

Технички извештај број 350-1769/18 од 18.09.2018.године, о изведеним радовима у МЗ НОво Село, 

Рсовци, Грачац, Отроци, Вукушица, Вранеши и Станишинци приликом санације штете од бујичних 

поплава и да су сагласни са рачуном бр.02-0050 од 10.08.2018.г на укупно 1.202.400,00 дин., и бр.02-

0054 од 10.08.2018.г. на укупно 2.493.900,00 динара и да су радови изведени током трајања ванредне 

ситуације. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде  је донео Закључак број 217-1/18-19 

од 05.10.2018.године да се на наведени рачуни исплате наведеном предузећу и то: 

• 12.10.2018.године износ од 400.000,00 динара; 

• 16.10.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 19.10.2018.године износ од 200.000,00 динара; 

• 31.10.2018.године износ од 300.000,00 динара; 

• 07.11.2018.године износ од 202.400,00 динара; 

• 19.11.2018.године износ од 717.000,00 динара; 

• 22.11.2018.године износ од 100.000,00 динара; 

• 27.11.2018. године износ од 100.000,00 динара; 

• 30.11.2018. године износ од 150.000,00 динара; 

• 05.12.2018. године износ од 1.326.900,00 динара. 

 

*   Ђуровић Славиша из Грачаца, дана 30.07.2018. године, поднео је захтев захтев за пријаву штете на 

угоститељском објекту оштећеном у поплавама јула 2018.године. Комисија, формирана решењем 

Председника општине бр.217-33/18 од 26.07.2018.године, извршила процену штете записником бр.217-

39/18 од 03.08.2018.год, где је констатовано да је у угоститељском објекту Ђуровић Славише вода 

поплавила и потпуно оштетила објекат и потврдила постојање оштећења. Решењем општинске управе 

општине Врњачка Бања бр.217-39/18 од 05.11.2018.године одобрена је исплата помоћи за обнову и 

санцију материјалне штете настале на угоститељском објекту, у износу од 106.848,00 динара. Исплата је 

извршена  дана 05.11.2018.године на текући рачун подносиоца захтева. Исплата је извршена 

05.11.2018.године. 

 

*   Шућур Зоран из Грачаца, дана 03.08.2018. године, поднео је захтев захтев за пријаву штете на 

угоститељском објекту оштећеном у поплавама јула 2018.године. Комисија, формирана решењем 

Председника општине бр.217-33/18 од 26.07.2018.године, извршила процену штете записником бр.217-

52/18 од 03.08.2018.год, где је констатовано да је у породичном стамбеном објекту Шућур Зорана вода 

поплавила и потпуно оштетила објекат и потврдила постојање оштећења. Решењем општинске управе 

општине Врњачка Бања бр.217-52/18 од 05.11.2018.године одобрена је исплата помоћи за обнову и 

санцију материјалне штете настале напородично-стамбеном објекту, у износу од 155.520,00 динара. По 

наведеном решењу исплаћено је: 

• 19.11.2018.године износ од 50.000,00 динара; 

• 27.11.2018.године износ од 50.000,00 динара; 

• 11.12.2018.године износ од 55.520,00 динара. 

  

*   Чолић Душан из Рсоваца, дана 27.07.2018. године, поднео је захтев захтев за пријаву штете на 

породично-стамбеном објекту оштећеном у поплавама јула 2018.године. Комисија, формирана решењем 

Председника општине бр.217-33/18 од 26.07.2018.године, извршила процену штете записником бр.217-

35/18 од 01.08.2018.год, где је констатовано да је у породичном стамбеном објекту Чолић Душана вода 

поплавила и потпуно оштетила објекат и потврдила постојање оштећења. Решењем општинске управе 



општине Врњачка Бања бр.217-35/18 од 05.11.2018.године одобрена је исплата помоћи за обнову и 

санцију материјалне штете настале на породично-стамбеном објекту, у износу од 9,840.00 динара. Дана 

29.11.2018.године извршена је исплата по наведеном решењу. 

 

*      Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања упознат је са захтевом 

Тодоровић Миомира из Отрока број 217-69/18 од 27.09.2018.год. за помоћ у изградњи прилазног моста 

ка његовој кући у Отроцима. Према наводима Миомира Тодоровића, током ванредне ситуације која је 

поглашена дана 11.06.2017.године, оштећен је мост на Отрочкој реци код његове куће и тада нису 

преузете мере за санацију већ је само прочишћено речно корито. Исти мост је додатно оштећен и то на 

мостовском стубу и армирано бетонском крилу на левој обали речног корита, током поплава јула 

месеца 2018 године., када је такође проглашена ванредна ситуација. Комисија за процену штете од 

елементарних непогода изазваних бујичним поплавама јула месеца 2018. године, доставила је Записник 

о утврђивању обима ошећења на инфраструктурним објектима услед великих вода бр.217-69/18 од 

04.10.2018.год. Сходно горе реченом, Штаб за ванредне ситуације донео је Закључак бр. 217-1/18-23 од 

05.10.2018.године да се Миломиру Тодоровићу из Отрока исплате средства у висини од 80.000,00 

динара као помоћ у поправци моста. Испата је извршена по следећој динамици: 

• 29.11.2018.године износ од 40.000,00 динара; 

• 04.12.2018.године износ од 40.000,00 динара.  

  

*   Милићевић Милица из Драгосињаца, дана 03.08.2018. године, поднела је захтев захтев за пријаву 

штете на породично-стамбеном објекту оштећеном у поплавама јула 2018.године. Комисија, формирана 

решењем Председника општине бр.217-33/18 од 26.07.2018.године, извршила процену штете 

записником бр.217-55/18од 07.08.2018.год, где је констатовано да је у породично-стамбеном објекту 

Милићевић Милице вода поплавила и потпуно оштетила објекат и потврдила постојање оштећења. 

Решењем општинске управе општине Врњачка Бања бр.217-55/18 од 07.11.2018.године одобрена је 

исплата помоћи за обнову и санцију материјалне штете настале на породично-стамбеном објекту, у 

износу од 21.000,00 динара. Дана 20.12.2018.године извршена је исплата од 21.000,00 динара на текући 

рачун подносиоца захтева. 

 

*   Сретковић Драган из Вранеша, дана 30.07.2018. године, поднео је захтев захтев за пријаву штете на 

породично-стамбеном објекту оштећеном у поплавама јула 2018.године. Комисија, формирана решењем 

Председника општине бр.217-33/18 од 26.07.2018.године, извршила процену штете записником бр.217-

39/18 од 07.08.2018.год, где је констатовано да је у породичном стамбеном објекту Сретеновић Драгана 

вода поплавила и потпуно оштетила објекат и потврдила постојање оштећења. Решењем општинске 

управе општине Врњачка Бања бр.217-40/18 од 11.12.2018.године одобрена је исплата помоћи за обнову 

и санцију материјалне штете настале на породично-стамбеном објекту, у износу од 37.000,00 динара. 

Исплата је извршена дана 21.12.2018.године. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 31.12.2018.г. 

План Извор Извршење Остатак 

10.348.000,00 01 7.557.415,21 2.790.584,79 

               

 

 

 

 Обавезе према консолидованом завршном рачуну (обавезе буџета, директног и индиректних 

корисника буџета) према добављачима износе 189.046 хиљада динара, укупне краткорочне обавезе 

износе 304.467. хиљада динара, за главицу кредита 231.089 хиљада динара, обавезе за камату и пратеће 

трошкове задуживања 12.146 хиљада динара (дате су само највеће ставке из Биланса стања).  

 



 

ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И ИНДИРЕКТНИХ 

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

у хиљадама 

КОНТО Општина Турист.орг 

Спортски 

центар 

Културни 

центар Опс.стам.аген 

ПУ 

"Радост" 

1221 458.881 963 5.000 388 763 3.993 

1231 33           

1232     53       

1233             

1239     2 292     

458.914 963 5.055 680 763 3.993 

УКУПНО     470.368 

 

 

 

 

           

 Потраживања по основу  Јавних прихода у табеларном прегледу, у наставку, дајемо аналитички 

преглед по приходима које администрира локална пореска администрација: 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊИМА НА РАЧУНИМА ОБВЕЗНИКА ПО РАЧУНИМА 

Број   Дуг из  Камата из Претплата Стање на дан 

рачуна Назив рачуна претходне године претходне године   31.12.2018.г. 

711147 Порез на земљиште 3.043.062,49 4.602.721,82 49.578,82 7.596.205,49 

711184 Самодопринос из прихода         

  лица која се баве  93.073,72 615.228,89 3.077,92 705.224,69 

  самосталном делатношћу         

711185 Самодопринос од имовине 17.656.818,46 5.617.668,32 946.399,14 22.328.087,64 

713121 Порез на имовину (осим на         

  земљиште, акције и уделе) 89.134.811,47 48.134.113,07 6.790.171,11 130.478.753,43 

  од физичких лица         

713122 Порез на имовину (осим на         

  земљиште, акције и уделе) 99.132.263,82 99.817.305,16 2.283.207,81 196.666.361,17 

  од правних лица         

714562 Посебна накнада за заштиту и  8.227.302,91 1.399.768,54 3.020.915,18 6.606.156,27 

  унапређење животне средине         

716111 Комунална такса за истицање 21.693.720,08 10.691.646,05 4.480.508,63 27.904.857,50 

  фирме на пословном простору         

714431 Комунална такса за коришћење 11,48 5,00 0,00 16,48 

  рекламних паноа         

714572 Комунална такса за држање 562.100,00 382.140,90   944.240,90 

  средстава за игру         

  Комунална такса за коришћење         

741531 

простора на јавним 

површинама 6.031.707,06 3.876.150,43 51.180,14 9.856.677,35 

  или испред пословног простора         

  у пословне сврхе, осим ради         

  

продаје штампе, књига и 

других         

  публикација,производа старих         

  и уметничких заната и домаће         

  радиности         

741532 Комунална такса за коришћење         

  

простора за паркирање 

друмских 1.853.630,00 1.091.919,79   2.945.549,79 

  моторних и прикључних возила          

  

на уређеним и обележеним 

местима         

741534 Накнада за коришћење  18.006.262,74 23.495.405,34 1.845.174,12 39.656.493,96 



  грађевинског земљишта         

741536 Накнада за коришћење          

  грађевинског земљишта 2.300,23 248,15 2.886,15 0,00 

  од правних лица         

743924 

Приходи од увећања 

целокупног  1.260.854,89 302.187,16 29.770,35 1.533.271,70 

  пореског дуга који је предмет          

  принудне наплате за 5% на дан         

  

почетка поступка принудне 

наплате         

Укупно: 266.697.919,35 200.026.508,62 19.502.869,37 447.221.896,37 

 

 Напомињемо да у оквиру ових потраживања значајан део се односи и на предузећа која су 

ликвидирана, која се налазе у поступку стечаја а чија се потраживања још воде у пословној евиденцији 

локалне пореске администрације. 

 

На захтев Одсека за буџет и финансије Општинско правобранилаштво Општине Врњачка Бања 

доставило је извештај о поступцима који се воде пред овим органом број 400-507/19 od 05.02.2019.g. 

Укупан износ спорних потраживања Општине Врњачка Бања према наведеном извештају износи 

6.749.346,09 динара. 

 Укупна потраживања општине Врњачка Бања по свим евидентираним основама износе на дан 

31.12.2018.г. износе 458.914 хиљада динара (податак преузет из биланса стања).  

 У 2018.г. инвестирана слободна средства КРТ-а на банкарском тржишту као депозити по виђењу 

код следећих банака Банка Поштанска штедионица и Халк Банка. Стање потраживања по основу 

пласмана (инвестирања) слободних средстава КРТ-а на дан 31.12.2019.г. износи 5.509.669,29 динара.  

Срање на рачуну пласмана КРТ-а износи 5.502.829,80 динара од чега се износ од 2.880,00 динара односи 

на пласман у Банку Интезу а 5.499.949,80 динара на пласмане Халк Банка (на ИОС обрасцу стање 

пласмана код Халк Банке износи 5.500.000,00 динара обзиром да се са истог рачуна реализују трошкови 

банкарских услугса у износу од 50,20 динара, те је за овај износ умањено стање на овом рачуну). Камата 

у износу од 9.669,29 динара по овом пласману упаћена је на рачун пласмана. 

Биланс стања на дан 31.12.2018.г. Општине Врњачка Бања не садржи потпуне податке о имовини 

Општине Врњачка Бања из разлога што није окончан започети процес идентификовања и процене 

вредности ове имовине, и ако је евидентан напредак из године у годину. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 

2018.г. ГОДИНУ 

У Прилогу 2 Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2018.г. дате су 

програмске информације о реализацији усвојеног програмског буџета у 2018.г. - Извештај о излазним 

резултатима програмског дела буџета, odnosno извештај о учинку програма, укључујући и учинак на 

унапређењу родне равноправности у складу са чланом 7 став 1 тачка 11) Одлуке  о завршном рачуну 

буџета општине Врњачка Бања за 2018.г., које су на захтев органа управе надлежног за финансије 

достављане овом органу од стране корисника буџетских средстава који имају обавезу извештавања. 

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника 

буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, 

програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. 

Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или 

пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате 

планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне 

равноправности. 

 



У наставку дајемо рекапитулацију програмских информација-информација о учинку програма буџета у 2018.г.: 

 

Шифра 

програма 

Назив 

програма 

Шифра 

програмске 

активности 

Назив програмске 

активности 

Индикатор исхода 
Извештај о реализацији циља за период 01.01.-

31.12.2018.г. 

  1101-0002 

Провођење 

урбанистичких 
просторних планова 

Просечно потребно 

време за издавање 
грађевинске дозволе 

Није документовано остварење циља од стране 
буџетског корисника. 

      

-дужина коловоза који 

је одржаван 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 1101 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 1101-0003 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

1102 

Комуналне 

делатности  1102-0001 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 

 одржавање постојећег 

система јавне расвете 

(6.700 сијаличних 

места) 

Према достављеном извештају,урађено је око 2500 

интервенција на одржавању постојеће 

инфраструктуре где су средства која су опредељена 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 

2018.годину на позицији одржавање јавне расвете 

утрошена. Од наведеног броја интервенција, 

замењено је 1545 сијалица различитих извора 

светлости и то: 90 комада халогених сијалица и 1455 

комада натријумових сијалица. Такође, утрошено је 

770 комада пригушница, 945 комада упаљача за 

натријумове сијалице, 525 комада керамичких грла, 

300 комада бистрог заштитног стакла, 105 обујмица 

и 1100 затезних стезаљки. Утрошено је 5500 м сноп 

2*16 mm. За радове на изградњи јавне расвете на 

територији општине Врњачка Бања утрошено је и 
120 комплета арматура. 

Интервенције су вршене на територији читаве 

општине Врњачка Бања. Израдња јавне расвете 

вршена је на територији следећих месних заједница:  

-МЗ Руђинци: крак Моравске улице, код фарбаре 

Илић; 

-МЗ Штулац: пут испод пруге, од првог пружног 

прелаза до куће Горана Чеперковића; 

-МЗ Врњци: Хајдучки конак (краљевачки пут), улица 



Обрежа до куће Југослава Миодраговића, засеок код 

Лотине, засеок иза Тодора и Енмона, засеок код куће 

Владе Вучића; 

-МЗ Вукушица: Рудине- Бачевци (кружни пут према 

цркви), засеок од Дома Чаири до Јовановића и 

Радаковића, потез Степан Дело-Ловачки дом, потез 

од Товарнице до Голог брда (Ђорђевићи и 

Ердоглије), Брекиње (до Павићевића према Краљеву) 

; 

- МЗ Грачац: потез од Драгањца ка Ненадовићима, 

Главчићима и Јелошници (три крака), потез од 

Медара код Дома, према кући Манојловића и 

Драгана Главчића, код куће Александре Дебељак код 

дома, код куће Миливоја Ђуровића (Главица), потез 

према Спасићу код цркве; 

-МЗ Отроци: потез од главног пута ка кући Милоша 

Марића, потез од Милоша Веселиновића до 

Верољуба Веселиновића, потез од Бисерац Милоша 

до Владана Веселиновића, потез од Драгана 
Петрашиновића до Мише Веселиновића, потез од 

куће Горана Петронијевића (два крака) ка кући 

Драгана Црноглавца и Банета Ђуровића, потез од 

куће Горана Ђорђевића до Мика Ердоглије, крак 

према кући Драгана Зарића. 

1501 

Локални 

економски 

развој 1501-0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Смањење броја 

незапослених на 

евиденције НСЗ 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

  1502-0001 

Управљање развојем 

туризма 

-Број уређених и на 

адекватан начин 

обележених 

(туристичка 

сигнализација) 

туристичких 

локалитета у општини   

1502 Развој туризма 1502-0002 

Промоција туристичке 

понуде 

-Број сајмова на 

којима је учествовала 

Установа Туристичка 

организација 

Из достављеног извештаја не може се извести 

закључак у којој мери је реализован циљ. 

      

-број одобрених 

решења за 

субвенционисање   



камата за 

пољопривредне 

субјекте 

    

-број одобрених 

регреса за вештачко 

осемењавање   

0101-0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

-број одобрених 

регреса за 

суфинансирање 

осигурања 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0101 

Развој 

пољопривреде 0101-0002 

Мере подршке 

руралном развоју 

-дужина 

рехабилитованих 

атарских путева 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

  0401-0001 

Управљање заштитом 

животне средине   

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0401-0004 

Управљање отпадним 

водама 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0401 

Заштита 

животне 

средине 0401-0005 

Управљање 

комуналним отпадом 

површина територије 

општине на којој је 

реализован Програм 

заштите животне 

средине 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

  0701-0001 

Управљање 

саобраћајем 

-Дужина коловоза на 

којој је постављена 

нова или замењена 

постојећа вертикална и 
хоризонтална 

сигнализација 

 Како је наведено у достављеном извештају, 

Општинска стамбена агенција задужена је за 

извршење програма у 2018. уз Општинску управу, 

што се ближе уређује Програмом коришћења 
средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 



0701 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0002 

Одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

-Број организованих 

едукација/ број 
набављених 

публикација о 

познавању 

саобраћајних прописа 

Врњачка Бања за 2018.г. кога доноси Општинско 

веће. Средства добијена од Савета за безбедност у 

саобраћају, Општинска стамбена агенција утрошила 

је на следећи начин: 

• 350.204,80 дин Бетмонт, измирење обавеза за 

извршене радове на изградњи тротоара и паркинга 

код вртића Колибри ; 
• 530.000 дин Сигнал Сомбор, набавка материјала за 

саобраћајну сигнализацију; 

• 398.400 дин Хармонија Ваљево, измирење обавеза 

за израду пројекта аутобуског стајалишта 

      

-већи број деце 

обухваћене 

предшколским 

образовањем у 

установи у односу на 

број деце рођене на 

територији општине 

Врњачка Бања (база 
података је јун 

2014.године и износи 

702 уписане деце у 

односу на број 1591 

рођене деце на 

територији Општине 

Врњачка Бања- 
обухват је 44,12% деце 

предшколског узраста. 

Мериће се у односу на 

јун 2017.г.) 

Према достављеном извештају, Број деце обухваћене 

предшколским образовањем у  П.У. „РАДОСТ“ у 

односу на број рођене на територији Врњачка Бања ( 

база података јун 2014. Год.) износи 702 уписане у 

односу на 1591 рођене деце на територији општине 

Врњачка Бања (процентуално 44,12%). Број деце 

обухваћене предшколским образовањем у  П.У. 
„РАДОСТ“ рођене на територији Врњачка Бања ( 

база података јун 2018. год.) износи 761 уписане у 

односу на 1401 рођене деце на територији општине 

Врњачка Бања (процентуално 54,3%). 

2001 

Предшколско 
васпитање и 

образовање 2001-0001 

Функционисање 
предшколских 

установа 

-смањење броја деце 

на листи чекања 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

2002 

Основно 

образовање и 

васпитање 2002-0001 

Функционисање 

основних школа 

Степен реализације 

програма рада и 

финансијских планова 

основних школа 

- ОШ „Попински борци“ је доставила извештај у 

којем је наведено да је, у извештајном периоду, 

финансијски план ове школе реализован 59,8%, док 
је реализација буџета 71,4%. 

- ОШ „Бранко Радичевић“ је доставила извештај у 

којем је наведено да је, у извештајном периоду, 

финансијски план ове школе реализован 62,3%, док 

је реализација буџета 71,4%. 

- ОШ „Бане Миленковић“ је доставила извештај у 



којем је наведено да је, у извештајном периоду, 

финансијски план ове школе реализован 83,3%, док 

је реализација буџета 71,4%. 

- ОШ „Младост“ је доставила извештај у којем је 

наведено да је, у извештајном периоду, финансијски 

план ове школе реализован 79,6%, док је реализација 

буџета 71,4%. 

 

2003 

Средње 

образовање и 

васпитање 2003-0001 

Функционисање 

средњих школа 

Степен реализације 
програма рада и 

финансијских планова 

средњих школа 

- Угоститељско туристичка школа је доставила 

извештај у којем је наведено да је, у извештајном 

периоду, финансијски план ове школе реализован 
79,9%, док је рализација буџета 71,4%. 

 

 

  0901-0001 

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи     

  0901-0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног 

крста     

  0901-0006 

Подршка деци и  

породици са децом 

-Број корисника 

социјалне помоћи 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0901 

Социјална и 

дечја заштита 

0901-0007 

Подршка рађању и 

родитељству - Број акција на 

прикупљању 

различитих  врста  

помоћи укључујући и 
акције добровољног 

давања крви 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника  0901-0008 

Подршка особама са 

инвалидитетом 

1801 

Здравствена 

заштита 

1801-0001 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

  

Подаци којима се 

презентује степен 
реализације годишњег 

Програма рада Дома 

здравља „Др Никола 

Џамић“ Врњачка Бања 

и финансијског плана 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 1801-0002 Мртвозорство 

  1201-0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

  

-Укупан број 

посетилаца на свим   



  1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничног 

стваралаштва 

културним догађајима 

који су одржани 

-Број набављених 

монографских и 

серијских публикација 

(1.600 монографских и 

10 серијских 
публикација) 

-Број уписаних 

чланова (1.600 

мештана, 300 гостију) 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника 

  1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљања 

културно-историјског 

наслеђа   

1201 

Развој културе 

и информисања 1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 
интереса у области 

јавног информисања 

Према достављеном извештају, током 2018.године, 

набављено је 1489 публикација. Уписано је 1225 
нових чланова и организовано је 61 трибина, 

књижевних вечери и промоција књига.  

  1301-0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима     

  1301-0002 

Подршка 

предшколском и 
школском спорту 

-Повећање обима 

понуде у спортским 

објектима за најмање 

два нова или 

реновирана садржаја у 
односу на 2015.г.   

  1301-0004 

Функционисање 

локалних спортских 

установа 

-Повећан број 

корисника услуга 

спортских објеката за 

најмање 10% у односу 
на 2015.г., са посебним 

освртом на број 

мушкараца/жена, 

односно 

дечака/девојчица 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника 

1301 
Развој спорта и 

омладине 1301-0005 
Спровођење 
омладинске политике 

-Број младих 

обухваћен активности 

Канцеларије за младе, 

са посебним освртом 

на број 

мушкараца/жена, 

односно 
дечака/девојчица 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника 



0602 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опште услуге 
локалне 

самоуправе 

0602-0001 

Функционисање 

локалне самоуправе 

  

-Израђена база 

података о 

расположивим 

људским ресурсима у 

Општинској управи, 

јавним установама и 

јавним предузећима 

-Закључен Споразум о 

интерној и екстерној 

комуникацији унутар и 

између Општинске 

управе, јавних 

установа и јавних 

предузећа 

-Закључен Споразум о 

сарадњи и 

координацији рада 

Општинске управе, 
јавних установа и 

јавних предузећа 

  

0602-0002 

Функционисање 

месних заједница   

0602-0003 

Сервисирање јавног 

дуга   

0602-0004 

Општинско 

правобранилаштво 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0602-0009 

Текућа буџетска 

резерва   

0602-0010 

Стална буџетска 

резерва 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0602-0014 

Управљање у 
ванредним 

ситуацијама 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

  2101-0001 

Функционисање 

скупштине 

-број седница 

скупштине 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

2101 

Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0002 

Функционисање 

извршних органа 

-број седница 

извршних органа 

 

Није документовано остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

 

 

 

 

 

 

 



VI ЗАКЉУЧАК 

Планиране активности које су се финансирале средствима буџета општине Врњачка Бања, које су 

предвиђене плановима и програмима рада корисника буџета, у највећој мери су извршене. Током 

фискалне године буџет Општине Врњачка Бања пословао је у условима дефицита текуће ликвидности. 

Наведени дефицит финансирао се из средстава која су била резервисана за посебне намене и друга 

привремено слободна наменска средства, и то у износу од око 70.000.000 динара током године. Сва 

нереализована средства која су коришћена за финансирање дефицита текуће ликвидности односно 

расходи који се финансирају из ових средстава, који нису реализовани у 2018.г., предвиђени су за 

финансирање Одлуком о буџету за 2019.г. из текућих прихода 2019.г. у највећој мери, а коначно ће се 

ово усклађивање извршити ребалансом буџета након усвајања Одлуке о завршном рачуну буџета 

општине Врњачка Бања за 2018.г. 

Планирани приходи буџета нису остварени у оквирима стандарда за пројектовање прихода већ 

ниже, а ово се посебно односи на примања по основу продаје имовине и допринос за грађевинско 

земљиште, где су остварени ризици који су исказани у вези са остварењем ових прихода приликом 

усвањања буџета за 2018.г. Ова чињеница за последицу има да се одређен износ обавеза који је створен 

у текућој години преноси у наредну буџетску годину, и исте ће се финансирати из буџета за 2019.г. што 

ће допринети и одређеном финансијском оптерећењу пословања буџета у 2019. години. Последично ове 

чињенице условљавају да се у наредној буџетској година уважи обим пренетих обавеза и умањи текућа 

потрошња, односно врши приоритизација расхода, како би се успоставила финансијска равнотежа  и 

како би се избегао ризик недостатка ликвидности и солвентности са аспекта принципа финансијског 

пословања у јавном сектору, односно уважи принцип конслолидације буџета. 

 

VII БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

 Календар за подношење завршних рачуна (члан 78 Закона о буџетском систему): 

„2) Календар завршних рачуна буџета локалне власти: 

(1) 28. фебруар - индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи 

финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима 

средстава буџета локалне власти; 

 

(1а) 28. фебруар - други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора основани од стране локалне власти припремају годишњи финансијски извештај за претходну 

буџетску годину и подносе га надлежном органу локалне власти; 

 

(2) 31. март - директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај који 

садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе 

надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој 

надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти контролишу, сравњују 

податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи 

извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, 

који подносе локалном органу управе надлежном за финансије; 

 

(3) 30. април - локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну 

буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну 

годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти; 

 

(4) 1. јун - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти са 

образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину предлог одлуке о 




