
 

 

 

 

ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА  

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

(члан 7 став 1 тачка 6 Одлуке) 

 

 

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

од 1.042.761.119 динара, док су расходи који се финансирају из текућих прихода буџета извршени у износу 

од 1.025.962.675 динара, што у односу на планирану висину буџета од 1.436.622.000 динара износи 

71,41%. (са примањима по основу кредитног задужења планирана висина буџета износи 1.484.062.000 

динара). Приликом доношења одлуке о буџету као један од ризика исказана је висина усвојеног буџета и 

дата је процена да ће се приходи буџета остварити са око 970 милиона динара. Највећи ризици исказани су 

од примања од продаје имовине, доприноса за уређење грађевинског земљишта, накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта и таксе за озакоњење. Ови ризици и јесу довели до тога да је укупан приход 

буџета мањи од планираног али не у пуном интензитету, те је остварење прихода веће од ове процене која 

је урађена по принципу опрезности. Приходи од продаје имовине остварени су у износу од 60.481.700 

динара, допринос за уређење грађевинског земљишта у износу од 79.510.495 динара, накнада за 

коришћење грађевинског земљишта у износу од 6.096.931 динара и таксе за озакоњење у износу од 

8.130.947 динара. Просечно остварење расхода на нивоу буџета износи 71,41% из извора финансирања 01 

– текући приходи Просечно остварење по корисницима буџета износи 72,7%.    У односу на овај податак у 

наставку даћемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења -испод 

30% од планиране апропријације и изнад просечнog извршења- изнад 80% одобрене апропријације. Овим 

критеријумом није обухваћено извршења расхода да плате који се исплаћују као приближно 1/12 укупно 

планиране годишње апропријације месечно. 

Образложење великих одступања може се сажето исказати реченицом: да у условима нижег остварења 

буџета у односу на укупно планирану висину буџета расходи су се извршавали у складу са ликвидним 

могућностима и приоритетима које је утврдио извршни орган надлежан за извршење буџета. 

 

Извршење по разделима директних и индиректних корисника дато је уследећој табели: 

 
Извршење

О п и с у %

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 76,9

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 83,9

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 90,9

ОПШТИНСКА УПРАВА 74,9

Општинска јавна агенција 75,2

Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у 

јавној својини (део за јавну расвету) 59,2

Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у 

јавној својини (део за путеве и површине јавне намене) 53,5

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 72,3

Извршење скупштинских одлука
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2 



Финансијска помоћ у породици

Породица и деца

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом

0901-0006 Накнада за социјалну заштиту из буџета 74,5

Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање

Породица и деца

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом

2002-0001 Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика) 60,3

2002-0001 Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и ексурзија) 62,6

Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ

Образовање

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом

0901-0006 Накнаде из буџета за образовање 53,6

Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју

Болест и инвалидност

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0007 - Подршка особама са инвалидитетом

0901-0007 Накнада за социјалну заштиту из буџета 66,5

Реализација ЛАП за запошљавање 

Вишенаменски развојни пројекти

Локални развој и просторно планирање

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

1501-0002 Остали издаци за стручно образовање 81,6

Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте 

Улична расвета

Комунална делатност

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

1102-0009 Енергетске услуге 44,4

Комунални послови по налогу инспекције

Развој заједнице

Комунална делатност

Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге

1102-0009 Коришћење роба и услуга 90,6

Помоћ за вантелесну оплодњу

Здравство некласификовано на другом месту

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи

0901-0001 Накнада за социјалну заштиту из буџета 73,3

Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или 

др.делатност у области културе

Услуге културе

Развој културе

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва

1201-0002 Дотације осталим непрофитним институцијама 25,1  



Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.: 53,4

Извршење одлука извршних органа

Удружења и савези

Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту

Локална самоуправа

Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе

0602-0001 Дотације осталим непрофитним институцијама 99,5

Културно уметничка друштва

Услуге културе

Развој културе

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва

1201-0002 Дотације осталим непрофитним институцијама 95,0

Верске заједнице

Верске и остале услуге заједнице

Локална самоуправа

Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе

0602-0001 Дотације осталим непрофитним институцијама 43,9

Физичка култура

Услуге рекреације и спорта

Развој спорта и омладине

Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима

1301-0001 Дотације спортским и омлад.организацијама 99,9

Развој спорта и омладине

Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној физичкој култури

1301-0002 Дотације спортским и омлад.организацијама 0,0

Пројектно планирање и набавка имовине

Развој заједнице

Локална самоуправа

Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе

0602-0001 Пројектно планирање 0,0

0602-0001 Издаци за нефинансијску имовину 79,5

Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама

Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту

Локална самоуправа

Програмска активност 0014- Ванредне ситуације

Услуге по уговору 46,1

Текуће поправке и одржавања 0,0

0602-0014
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 

или других непред.узрока 73,0

Машине и опрема 0,0

Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.: 81,4

Извршење законских обавеза из других области

Дотације политичким странкама

Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту

Локална самоуправа

Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

2101-0001 Дотације политичким странкама 64,0

Историјски архив

Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту

Развој културе

Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског наслеђа

1201-0003 Донације и трансфери осталим нивоима власти 50,0  



Здравствена заштита

Дом здравља "Др Никола Џамић" 67,0

Здравствена заштита

Програмска активност 0002 - Мртвозорство 29,2

Здравствена заштита

Друштвена брига за јавно здравље 0,0

Сервисирање јавног дуга 55,9

Програм подстицаја у пољопривреди 

Пољопривреда

Развој пољопривреде

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју 57,5

Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног 

земљишта

Пољопривреда

Развој пољопривреде

Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 0,0

Заштита животне средине

Заштита животне средине

Заштита животне средине

Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине 0,0

Подстицање запошљавања

Незапосленост

Локални развој и просторно планирање

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања 0,0

Трансфери основним школама

Основно образовање

Основно образовање

Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа 69,6

Трансфери средњим школама

Средње образовање

Средње образовање

Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа 78,2

Социјална политика

Центар за социјални рад 

Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи

0901-0001 Донације и трансфери осталим нивоима власти 58,0

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи

0901-0001 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 67,0

Програм Црвеног крста

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног 

крста

Дотације невладиним организацијама 97,5

Пројекти у области социјалне заштите

Социјал. заштит. некалиф. на др. месту

Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи

0901-0001 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 90,4

Укупно глава 4.01.34+4.01.35..: 86,5

Комунално депоновање и одвожење отпада

Развој заједнице

Заштита животне средине

Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом

0401-0005 Комуналне услуге 15,7  



Зимско одржавање путева

Развој заједнице

Комунална делатност

Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге

1102-0009 Текуће поправке и одржавање 70,0

Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана

Развој заједнице

Комунална делатност

Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге

1102-0009 Текуће поправке и одржавање 28,3

План чишћења и уређења јавних површина

Развој заједнице

Комунална делатност

Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне 

намене

1102-0003 Специјализоване услуге 93,3

Регионални центар за управлјанје отпадом "Региони Краљево"

Управљање отпадом

Комунална делатност

Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне 

намене

Набавка домаће нефинансијске имовине 100,0

Увећање основног капитала у јавним предузећима

Развој заједнице

Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе

0701-0003 Набавка домаће нефинансијске имовине 60,1

Укупно главе 4.01.35.+...+4.4.01.40.: 74,9

Пројекти

Вишенаменски развојни пројекти

Развој спорта и омладине

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту

Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима

Зграде и грађевински објекти 89,2

Вишенаменски развојни пројекти

Спорт и омладина

Одржавање спортске инфраструктуре

Пројекат: Изградња нациналног тренажног центра Врњачка Бања-

базени

1301-0003 Зграде и грађевински објекти 66,1

Вишенаменски развојни пројекти

Спорт и омладина

Пдржавање спортске инфраструктуре

Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра

1301-0003 Зграде и грађевински објекти 93,5

Вишенаменски развојни пројекти

Развој спорта и омладине

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту

Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза

1501-0002 Зграде и грађевински објекти 0,0

Основно образовање

Основно образовање и васпитање

Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа

Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних 

и ваннаставних активности

Зграде и грађевински објекти 0,0  



Вишенаменски развојни пројекти

Развој туризма

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, прва фаза и 

уређење лавирнинта

Зграде и грађевински објекти 25,5

Вишенаменски развојни пројекти

Развој туризма

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Пројекат: Уређење дела Променаде

Зграде и грађевински објекти

Опште услуге

Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа

Зграде и грађевински објекти 0,0

Вишенаменски развојни пројекти

Локални економски развој

Програмска активност 0001 -Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија

Зграде и грађевински објекти 84,3

Вишенаменски развојни пројекти

Развој туризма

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Пројекат: Уређење дела Променаде

Специјализоване услуге 0,0

Зграде и грађевински објекти 90,6

Вишенаменски развојни пројекти

Развој туризма

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Пројекат: Унапређење спортске инфраструктуре у централном делу 

В.Бање-инвестиционо одржавање фудбалског терена Ц

Зграде и грађевински објекти 0,0

Укупно главе 4.41.+...+4.50.: 56,8

Установа Културни центар 76,4

Установа Библиотека "Др. Душан Радић" 79,2

Предшколска установа "Радост" 76,9

Установа Туристичка организација 90,3

Установа Спортски центар 69,6

Месна самоуправа

Месна заједница Врњачка Бања 73,3

Месна заједница Ново село 63,3

Месна заједница Грачац 90,8

Месна заједница Вранеши 88,4

Месна заједница Вукушица 46,0

Месна заједница Врњци 60,2

Месна заједница Руђинци 64,3

Месна заједница Подунавци 56,2

Месна заједница Штулац 52,3

Месна заједница Рсовци 78,7

Месна заједница Станишинци 85,6

Месна заједница Отроци 48,1

71,4  
 

 Обзиром да се финансијски извештаји састављају на готовинској основи могуће је приказати само 

оне расходе који су плаћени у извештајном периоду. У условима нижег остварења прихода значајан 

податак поред одступања у извршењу апропријација јесте и податак колико су апропријације оптерећене 



обавезама које нису могле бити измирене. Проблем остварења појединих планираних прихода који су 

идентификовани да садрже фискалне ризике који су се остварили представља основни разлог за ниже 

извршење буџета у односу на план.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  

ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(члан 7 став 1 тачка 7 Одлуке) 

 I СТАЛНА РЕЗЕРВА 

  

 У току 2018.г. средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Чланом 70 Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) уређен је начин планирања и 

коришћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и 

издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних 

околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и 

биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, 

који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У сталну буџетску 

резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода за буџетску годину, Одлуком о буџету Општине 

Врњачка Бања за 2018.г. била је планирана у висини од 500.000 динара. Решење о употреби средстава 

сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се 

локалној скупштини, уз завршни рачун буџета. Средства резерви имају третман административних конта и 

имају функцију трансфера односно преноса средстава по одлуци надлежног органа, односно не исказују се 

у извршењу буџета на тим контима већ се исказују као расход на контима апропријација које су одобрене. 

То аутоматски изазива и промену планираних апропријација за која су средства одобрена. 

 

 II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

 Текућа буџетска резерва, у складу са њеном законском функцијом, коришћена је за потребе 

које нису планиране и које нису планиране у довољној висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања 

за 2018.г. текућа буџетска резерва планирана је у износу од 23.000.000 динара, у току године је одлукама 

извршног органа о преносу средстава у текућу буџетску резерву увећана на износ од 55.800.000 динара. У 

текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске 

уније планирају се средства уизносу од 1.000.000 динара.  На дан 31.12.2018.г. неискоришћена средства 

текуће буџетске резерве износе 23.000 динара. На дан 31.12.2018.г. неискоришћена средства текуће 

буџетске резерве за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније износе 

1.000.000 динара, односно ова средства нису коришћена.  

 

 У Табели 1. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2018.г.: 

 

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Р.БР. КОРИСНИК СВРХА РАЗДЕО ПРОГ. ЕКОН. ОПИС ОДОБРЕНО 

        КЛАСИФ. КЛАС.     

  ЈАНУАР             

  

Општинска 

стамбена 

Решење број 400-20/18 од 

10.01.2018.г.   1101       

1 агенција 

пренете обавезе из 

2017.године 4.01.04. 1101-0003 5112 

Изградња зграда 

и објеката 150.000 

Туристичка  

Решење број 400-55/18 од 

10.01.2018.г.   1502     

2 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 500.000 



  Туристичка  

Решење број 400-56/18 од 

10.01.2018.г.   1502       

3 организација ангажовање обезбеђења 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 50.000 

  Културни 

Решење број 400-62/18 од 

10.01.2017.г.   1201       

4 центар 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.02. 1201-0001 423 

Услуге по 

уговору 500.000 

    

Решење број 400-77/18 од 

26.01.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

5 Гимназија 

недостајућа средства за 

обавезе из 2017.г. 4.01.30. 2002-0001 463 власти 75.000 

  ОШ "Попински 

Решење број 400-105/18 од 

26.01.2018.г.   2003   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

6 борци" 

недостајућа средства за 

обавезе из 2017.г. 4.01.31. 2003-0001 463 власти 75.000 

  ФЕБРУАР             

  Туристичка  

Решење број 400-273/18 од 

07.02.2018.г.   1502       

7 организација 

отварање апропријације 

413 ради 

евиден.посл.промена 4.05. 1502-0001 413 Накнаде у натури 1.000 

  Угоститељско 

Решење број 400-363/18 од 

07.02.2018.г.   2003   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

8 туристичка школа 

недостајућа средства за 

обавезе из 2017.г. 4.01.31. 2003-0001 463 власти 150.000 

  Библиотека  

Решење број 400-232/18 од 

07.02.2018.г.   1201     

9 "Др Душан Радић" 

недостајућа средства за 

набавку књига 4.03. 1201-0001 515 

Нематеријална 

имовина 80.000 

  Општинска 

Решење број 400-368/18 од 

09.02.2018.г.   0901       

10 управа 

додатна средства за 

награде ученицима 4.01.10. 0901-0006 47271 

Накнаде из 

буџета за 

образовање 365.000 

  Туристичка 

Решење број 400-375/18 од 

14.02.2018.г.   1502       

11 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 100.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-487/18 од 

22.02.2018.г.   0602       

12 Отроци 

израда уличне расвете на 

територији МЗ 4.18. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 200.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-558/18 од 

28.02.2018.г.   0602   

Порези, обавезне 

таксе и казне   

13 Врњци 

обавезе по поравнању П1 

број 181/17 од 14.09.2017.г. 4.12. 0602-0002 482 

наметнуте од 

једног нивоа 

власти другом 100.000 

  МАРТ             

  Скупштина 

Решење број 400-628/18 од 

02.03.2018.г.   1301       

14 општине 

отварање 

апропр.екон.класификације 

512 Машине и опрема 1 1301-0005 512 

Машине и 

опрема 50.000 

  Општинска 

Решење број 400-547/18 од 

06.03.2018.г.   1502       

15 стамбена агенција 

рекон.фекалне и кишне 

канал.у пројекту 4.01.02. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 2.000.000 



  Месна заједница 

Решење број 400-633/18 од 

07.03.2018.г.   0602       

16 Вукушица 

санација моста и јавне 

расвете 4.11. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 394.000 

  Спортски 

Решење број 400-593/18 од 

14.03.2018.г.   1301       

17 центар 

сређивање канцпростора у 

хали "Владе Дивац" 4.06. 1301-0004 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 500.000 

  Општинска 

Решење број 400-94/18 од 

28.03.2018.г.   1502 424 

Специјализоване 

услуге 400.000 

18 управа 

учешће у пројекту 

"Реконструкција дела 

Променаде" 4.01.49. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 23.800.000 

  АПРИЛ             

  Општинска 

Решење број 400-94/18 од 

28.03.2018.г.   1502     

19 управа 

учешће у пројекту 

"Реконструкција дела 

Променаде" 4.01.49. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 1.500.000 

  Општинска 

Решење број 400-94/18 од 

20.04.2018.г.   1502 424 

Специјализоване 

услуге -400.000 

20 управа 

укидање решења број 400-

94/18 од 28.03.2018.г. 4.01.49. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти -23.800.000 

  Општинска 

Решење број 400-94/18 од 

20.04.2018.г.   1502     

21 управа 

укидање решења број 400-

94/18 од 03.04.2018.г. 4.01.49. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти -1.500.000 

  Општинска 

Решење број 400-972/18 од 

23.04.2018.г.   0901       

22 управа 

додатна средства за 

оставр.права на 

једн.новчану помоћ 4.01.10. 0901-0006 47271 

Накнаде из 

буџета за 

образовање 4.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1038/18 

од 23.04.2018.г.   0602       

23 Врњачка Бања 

израда 

пројект.документације за 

рекон.пропуста 4.07. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 600.000 

  ОШ "Бранко 

Решење број 400-1037/18 

од 24.04.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

24 Радичевић" 

набавка видео надзора за 

школске објекте 4.01.32. 2002-0001 463 власти 493.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1089/18 

од 27.04.2018.г.   0602 425 

Текуће поправке 

и одржавања 300.000 

25 Руђинци 

ископ канала и потпорни 

зид  4.13. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 300.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-894/18 од 

27.04.2018.г.   0602       

26 Отроци 

набавка и уградња 

бетонских цеви на 

пропустима 4.18. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 90.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-895/18 од 

27.04.2018.г.   0602     

27 Отроци 

брушење бетонске подлоге 

у Балон сали 4.18. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 90.000 

  МАЈ             

  Опшштинска 

Решење број 400-1061/18 

од 14.05.2018.г.   1101       

28 стамбена агенција постављање вертикалне 4.01.04. 1101-0003 425 Текуће поправке 400.000 



саобраћајне сигнализације и одржавања 

  ОШ "Бранко 

Решење број 400-1069/18 

од 14.05.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

29 Радичевић" 

постављање радијатора и 

набавка посуђа 4.01.30. 2002-0001 463 власти 192.000 

  Културни 

Решење број 400-1156/18 

од 14.05.2018.г.   1201     

30 центар 

прослава јубилеја 

150.година туризма 4.02. 1201-0001 424 

Специјализоване 

услуге 315.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1168/18 

од 14.05.2018.г.   1502       

31 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 100.000 

  ОШ "Попински 

Решење број 400-1201/18 

од 15.05.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

32 борци" 

набавка 5 клупа за школска 

дворишта 4.01.30. 2002-0001 463 власти 250.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1158/18 

од 14.05.2018.г.   1502       

33 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 40.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1063/18 

од 17.05.2018.г.   0602       

34 Врњци 

набавка и уградња 

аутобуских стајалишта 4.12. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 500.000 

  ОШ "Попински 

Решење број 400-1185/18 

од 17.05.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

35 борци" 

физичко обезбеђење 

школских објеката 4.01.30. 2002-0001 463 власти 240.000 

  Општинска 

Решење број 400-1227/18 

од 17.05.2018.г.   0602   

Дотације осталим 

непрофитним   

36 управа 

додатна средства за 

спровођење конкурса 4.01.17. 0602-0001 4819 институцијама 300.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1187/18 

од 22.05.2018.г.   1502       

37 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 100.000 

  Општинска  

Решење број 400-1278/18 

од 21.05.2018.г.   0602       

38 управа 

израда елабората 

геод.радова и пројекта 

препарцелације 4.01.22. 0602-0014 423 

Услуге по 

уговору 595.000 

  ОШ "Бане 
Решење број 400-1279/18 

од 28.05.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

39 Миленковић" 
набавка 3 клупе за школска 

дворишта 4.01.30. 2002-0001 463 власти 165.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1335/18 

од 29.05.2018.г.   0602       

40 Подунавци 

изградња свлачионице на 

фудбалском терену 4.14. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 280.000 

  ОШ " Бранко  

Решење број 400-1240/18 

од 30.05.2018.г.   0602       

41 Радичевић" 

замена столарије у школи у 

Горњем Грачацу 4.01.30. 0602-0009 512 

Машине и 

опрема 564.000 

  

Председник 

општине и  

Решење број 400-559/18 од 

30.05.2018.г.   1502       

42 Општинско веће инвестиционо одржавање 4.01.50. 1502-0001 511 Зграде и 8.623.000 



фудбалског терена "Ц" грађевински 

објекти 

  Спортски  

Решење број 400-1355/18 

од 30.05.2018.г.   1301       

43 центар 

сређивање канц.простора у 

хали "Владе Дивац" 4.06. 1301-0004 425 

Текуће поправке 

и одржавања 80.000 

  

Општинска 

стамбена 

Решење број 400-1060/18 

од 30.05.2018.г.   1101       

44 агенција 

набавка додатног 

мобилијара за Централни 

бањски парк 4.01.04. 1101-0003 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 600.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1195/18 

од 30.05.2018.г.   0602       

45 Грачац 

радови на згради 

Спортског центра 

"Продовка" у Грачацу 4.09. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 600.000 

  Туристичка  

Решење број 400-1309/18 

од 30.05.2018.г.   1502       

46 организација 

реализација манифестације 

"Ендуро"-вожња крос 

мотора  4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 300.000 

  Туристичка  

Решење број 400-1280/18 

од 30.05.2018.г.   1502       

47 организација 

реализација музичког 

дешавања-концерт групе 

"Бијелодугме" 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 960.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1239/18 

од 30.05.2018.г.   0602       

48 Врњачка Бања 

јавна чесма у насељу 

Липова  4.07. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 45.000 

  ЈУН             

  Библиотека  

Решење број 400-1499/18 

од 15.06.2018.г.   1201       

49 "Др Душан Радић" 

исплата отпремнине за 

једну запослену 4.03. 1201-0001 414 

Социјална 

давања 

запосленима 285.000 

  

Председник 

општине и  

Решење број 400-1514/18 

од 15.06.2018.г.   2101     

50 Општинско веће 

недостајућа средства за 

израду монографије 2 2101-0001 423 

Услуге по 

уговору 1.294.000 

  Спортски 

Решење број 400-1506/18 

од 15.06.2018.г.   1301       

51 центар 

маркетниг услуге и 

рекламирање 4.06. 1301-0004 423 

Услуге по 

уговору 150.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1497/18 

од 15.06.2018.г.   1502     

52 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 1.000.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1531/18 

од 19.06.2018.г.   0602       

53 Штулац 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.15. 0602-0002 426 Материјал 100.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1585/18 

од 25.06.2018.г.   0602       

54 Отроци 

отварање апропријације 

512 ради 

евиден.посл.промена 4.18. 0602-0002 512 

Машине и 

опрема 1.000 

  ЈУЛ             

  Туристичка 

Решење број 400-1611/18 и 

400-1694/18 од 

06.07.2018.г.   1502       



55 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 250.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1671/18 

од 06.07.2018.г.   1502       

56 организација 

набавка материјала (ро-

бина, ро-фонтана, ро-мала 

бина...) 4.05. 1502-0001 512 

Машине и 

опрема 540.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1688/18 

од 06.07.2018.г.   1502     

57 организација 

додатна средства за 

појачано чишћење 4.05. 1502-0002 423 

Услуге по 

уговору 250.000 

  Културни 

Решење број 400-1708/18 

од 06.07.2018.г.   1201 425 

Текуће поправке 

и одржавања 213.000 

58 центар 

замена прозора и снимање 

из ваздуха "Жикина 

шареница" 4.02. 1201-0001 423 

Услуге по 

уговору 300.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1664/18 

од 06.07.2018.г.   0602       

59 Подунавци 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.14. 0602-0002 426 Материјал 60.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1772/18 

од 12.07.2018.г.   1502       

60 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 80.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1773/18 

од 12.07.2018.г.   1502     

61 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 150.000 

  Општинска 

Решење број 400-1835/18 

од 18.07.2018.г.   0101   

Дотације осталим 

непрофитним   

62 управа 

додатна средства за 

Програм подстицаја за 

зем.задруге 4.01.26. 0101-0002 48199 институцијама 1.900.000 

  Општинска 

Решење број 400-559/18 од 

24.07.2018.г.   1502       

63 управа 

укидање решења број 400-

559/18 од 30.05.2018.г. 4.01.50. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти -8.623.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1950/18 

од 24.07.2018.г.   1502       

64 организација 

промовисање В.Бање у 

оквиру свих манифес.до 

краја 2018.г. 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 3.600.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1836/18 

од 24.07.2018.г.   0602       

65 Грачац 

тарупирање растиња уз 

путеве 4.09. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 220.000 

      4.01.01. 0602-0001 423 

Услуге по 

уговору 131.000 

  

Председник 

општине 

Решење број 400-1319/18 

од 24.07.2018.г., 4.01.24. 1801-0001 463 

Донације и 

трансфери 

осталим 

нив.власти 280.000 

66 и Општинско веће 

учешће Општине у 

спровођењу мера 

популационе политике 4.04. 2001-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 1.226.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1952/18 

од 26.07.2018.г.   1502     

67 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 150.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1962/18 

од 26.06.2018.г.   0602       

68 Подунавци додатна средства за 4.14. 0602-0002 511 Зграде и 500.000 



изградњу свлачионице грађевински 

објекти 

  Месна заједница 

Решење број 400-1893/18 

од 25.07.2018.г.   0602       

69 Ново Село 

додатна средства за три 

ограде на мостовима 4.08. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 350.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1888/18 

од 25.07.2018.г.   0602       

70 Подунавци 

додатна срества за ограду 

на мосту код Задружних 

штала 4.14. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 120.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1973/18 

од 31.07.2018.г.   0602       

71 Вранеши 

израда темеља за зграду 

капеле са пратећим 

садржајем 4.12. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 500.000 

  

Председник 

општине  

Решење број 400-1916/18 

од 31.07.2018.г.   2002       

72 и Општинско веће 

вишак радова на анексу 

хале ОШ "Младост" 4.01.45. 2002-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 352.000 

  Туристичка 

Решење број 400-2053/18 

од 31.07.2018.г.   1502       

73 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 180.000 

  АВГУСТ             

  Културни 

Решење број 400-2084/18 

од 06.08.2018.г.   1201       

74 центар 

манифестација "Дани 

Данила Бате Стојковића" 4.02. 1201-0001 424 

Специјализоване 

услуге 250.000 

  Спортски 

Решење број 400-2096/18 

од 06.08.2018.г.   1301       

75 центар 

набавка спортске опреме-

клупе за резервне играче 4.06. 1301-0004 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 480.000 

  

Општинска 

стамбена 

Решење број 400-1957/18 

од 06.08.2018.г.   1502     

76 агенција 

озелењавање површина 

око водопада 4.01.02. 1502-0001 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 480.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1885/18 

од 06.08.2018.г.   0602       

77 Вукушица 

рад тарупа на крчењу 

општинских путева 4.11. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 200.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-1944/18 

од 06.08.2018.г.   0602     

78 Врњци 

израда ограде на мосту у 

Станичној улици 4.12. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 50.000 

  Туристичка 

Решење број 400-2172/18 

од 08.08.2018.г.   1502       

79 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 600.000 

  Спортски  

Решење број 400-2168/18 

од 08.08.2018.г.   1301       

80 центар 

опремање канц. У хали 

"Владе Дивац" 4.06. 1301-0004 512 

Машине и 

опрема 120.000 

  Туристичк 

Решење број 400-2171/18 

од 08.08.2018.г.   1502     

81 организација 

организација "Дани 

Данила Бате Стојковића" 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 250.000 

  Туристичка  Решење број 400-2219/18   1502       



од 14.08.2018.г. 

82 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 200.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2250/18 

од 21.08.2018.г.   0602       

83 Врњци 

додатна средства за 

тарупирање (кошење) 

путева 4.12. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 200.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2246/18 

od 27.08.2018.г.   0602       

84 Подунавци 

додатна средства за ограду 

на игралишту 4.14. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 311.000 

  Центар за 

Решење број 400-2296/18 

од 29.08.2018.г.   0901       

85 социјални рад 

додатна средства за 

реализацију програма 4.01.32. 0901-0001 472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 100.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2309/18 

од 29.08.2018.г. 0602     

86 Рсовци 

додатна средства за 

тарупирање општинских 

путева 4.16. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 250.000 

  СЕПТЕМБАР             

  

Председник 

општине  

Решење број 403-1821/18 

од 05.09.2018.г.   2101       

87 и Општинско веће 

проширење финансијког 

плана за 2018.годину 2 2101-0001 423 

Услуге по 

уговору 100.000 

  

Председник 

општине  

Решење број 403-1821/18 

од 05.09.2018.г.   2101       

88 и Општинско веће 

проширење финансијског 

плана за 2018.годину 2 2101-0001 423 

Услуге по 

уговору 480.000 

  Спортски 

Решење број 400-2427/18 

од 05.09.2018.г.   1301       

89 центар 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.06. 1301-0004 424 

Специјализоване 

услуге 68.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2324/18 

од 05.09.2018.г.   0602     

90 Ново Село 

додатна средства за 

тарупирање општинских 

путева 4.08. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 316.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2310/18 

од 05.09.2018.г.   0602       

91 Рсовци 

додатна средства за 

изградњу дечијег 

игралишта 4.16. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 400.000 

  Спортски 

Решење број 400-2436/18 

од 09.09.2018.г.   1301       

92 центар 

организација "51. АУТО 

РЕЛИ СРБИЈА" 4.06. 1301-0004 424 

Специјализоване 

услуге 3.500.000 

Председник 

општине 

Решење број 400-2457/18 

од 11.09.2018.г.   2101     

93 и Општинско веће услуге снимања из ваздуха 2 2101-0001 423 

Услуге по 

уговору 150.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2361/18 

од 11.09.2018.г.   0602       

94 Руђинци 

уређење путних појасева 

поред опш.некат.путева 4.13. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 250.000 

Туристичка 

Решење број 400-2378/18 

од 11.09.2018.г.   1502     

95 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 180.000 



  Црвени 

Решење број 400-2481/18 

од 12.09.2018.г.   0901       

96 крст 

проширешње Програма 

рада за 2018.г. 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 105.000 

  ОШ "Попински 

Решење број 400-2506/18 

од 17.09.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

97 борци" 

оспособљавање школског 

стана у објекту у Липови 4.01.30. 2002-0001 463 власти 500.000 

  

Председник 

општине 

Решење број 400-2505/18 

од 17.09.2018.г.   2101       

98 и Општинско веће 

коришћење огласног 

простора 2 2101-0001 423 

Услуге по 

уговору 482.000 

  

Општинска 

стамбена 

Решење број 400-2475/18 

од 18.09.2018.г.   1101     

99 агенција 

разбијање бетона и 

одвожење шута на 

депонију 4.01.04. 1101-0003 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 200.000 

  Црвени 

Решење број 400-2521/18 

од 18.09.2018.г.   0901       

100 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 15.000 

  Црвени 

Решење број 400-2533/18 

од 19.09.2018.г.   0901     

101 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 10.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1950/18 

од 20.09.2018.г.   1502       

102 организација 

укидање Решења број 400-

1950/18 од 24.07.2018.г. 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге -3.600.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1497/18 

од 20.09.2018.г.   1502     

103 организација 

укидање Решења број 400-

1497/18 од 15.06.2018.г. 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге -1.000.000 

  Туристичка 

Решење број 400-1280/18 

од 20.09.2018.г.   1502       

104 организација 

укидање Решења број 400-

1280/18 од 30.05.2018.г. 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге -960.000 

  Библиотека  

Решење број 400-2530/18 

од 24.09.2018.г.   1201     

105 "Др Душан Радић" 

додатна средства за текуће 

пословање 4.03. 1201-0001 424 

Специјализоване 

услуге 52.000 

  Општинска 

Решење број 400-2579/18 

од 26.09.2018.г.   0602   

Дотације осталим 

непрофитним   

106 управа 

додатна срества за 

спровођење Конкурса за 

удружења 4.01.17. 0602-0001 4819 институцијама 8.200.000 

  Црвени 

Решење број 400-2580/18 

од 26.09.2018.г.   0901     

107 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 50.000 

  ОКТОБАР             

  Црвени 

Решење број 400-2645/18 

од 02.10.2018.г.   0901       

108 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 30.000 

  Туристичка 

Решење број 400-2637/18 

од 03.10.2018.г.   1502       



109 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 50.000 

  Црвени 

Решење број 400-2657/18 

од 03.10.2018.г.   0901     

110 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 100.000 

  Општинска 

Решење број 400-2690/18 

од 08.10.2018.г.   1301   

Дотације 

спортским и 

омладинским   

111 управа 

додатна срества за 

спровођење Конкурса за 

спортска удружења 4.01.20. 1301-0001 48191 организацијама 250.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-2787/18 

од 18.10.2018.г.   0602       

112 Подунавци 

проширење програма који 

реализује МЗ 4.14. 0602-0002 426 Материјал 50.000 

  

Општинска 

стамбена 

Решење број 400-2617/18 

од 18.10.2018.г. 1101   

113 агенција 

радови на гасним 

инсталацијама на кружном 

току 4.01.04. 1101-0003 425 

Текуће поправке 

и одржавања 600.000 

  Туристичка 

Решење број 400-2759/18 

од 18.10.2018.г.   1502       

114 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 30.000 

  Црвени 

Решење број 400-2829/18 

од 19.10.2018.г.   0901       

115 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 100.000 

  Центар за 

Решење број 400-2899/18 

од 29.10.2018.г.   0901       

116 социјални рад 

додатна средства за 

реализацију програма 4.01.32. 0901-0001 472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 100.000 

  Туристичка 

Решење број 400-2926/18 

од 30.10.2018.г.   1502     

117 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 60.000 

  Туристичка 

Решење број 400-2927/18 

од 30.10.2018.г.   1502       

118 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 320.000 

  НОВЕМБАР             

  Месна заједница 

Решење број 400-3000/18 

од 07.11.2018.г.   0602       

119 Ново Село 

иградња потпорног зида 

код цркве на Малом 

гробљу 4.08. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 600.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-3002/18 

од 07.11.2018.г.   0602       

120 Врњачка Бања 

извођење радова на 

фонтани на Променади 4.07. 0602-0002 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 600.000 

  Црвени 

Решење број 400-3059/18 

од 15.11.2018.г.   0901       

121 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 600.000 

    

Решење број 400-3004/18 

од 15.11.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери   



осталим нивоима 

122 ОШ "Младост" 

одржавање представе "Зато 

што те се плашим" 4.01.30. 2002-0001 463 власти 75.000 

  ОШ "Бане 

Решење број 400-2997/18 

од 15.11.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

123 Миленковић" 

одржавање представе "Зато 

што те се плашим" 4.01.30. 2002-0001 463 власти 75.000 

  ОШ "Бранко 

Решење број 400-3005/18 

од 15.11.2018.г.   2002   

Донације и 

трансфери 

осталим нивоима   

124 Радичевић" 

одржавање представе "Зато 

што те се плашим" 4.01.30. 2002-0001 463 власти 75.000 

  Библиотека  

Решење број 400-2898/18 

од 15.11.2018.г.   1201       

125 "Др Душан Радић" 

додатна средства за откуп 

књига 4.03. 1201-0001 515 

Нематеријална 

имовина 30.000 

  

Председник 

општине 

Решење број 400-3084/18 

од 19.11.2018.г.   2101       

126 и Општинско веће 

реализација услуга по 

Анексу 2 Уговора 110-

45/17 од 19.11.2018.г. 2 2101-0002 423 

Услуге по 

уговору 9.161.000 

  Туристичка 

Решење број 400-3088/18 

од 21.11.2018.г.   1502       

127 организација 

додатно ангажовање због 

повећаног обима посла 4.05. 1502-0002 423 

Услуге по 

уговору 69.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-3128/18 

од 28.11.2018.г.   0602       

128 Грачац 

проширење програма који 

реализује МЗ 4.09. 0602-0002 426 Материјал 20.000 

  ДЕЦЕМБАР             

  Црвени 

Решење број 400-3431/18 

од 04.12.2018.г.   0901       

129 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 40.000 

  Црвени 

Решење број 400-3432/18 

од 05.12.2018.г.   0901       

130 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 260.000 

  Спортски 

Решење број 400-3449/18 

од 05.12.2018.г.   1301       

131 центар 

додатна средства за уговор 

о прив.повременим 

пословима 4.06. 1301-0004 423 

Услуге по 

уговору 60.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-3453/18 

од 05.12.2018.г.   0602 425 

Текуће поправке 

и одржавања 120.000 

132 Грачац 

недостајућа средства за 

тек.поправке и одрж. и 

материјал 4.09. 0602-0002 426 Материјал 6.000 

  Црвени 

Решење број 400-3432/18 

од 05.12.2018.г.   0901       

133 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 109.000 

  Туристичка 

Решење број 400-3499/18 

од 11.12.2018.г.   1502       

134 организација 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.05. 1502-0002 424 

Специјализоване 

услуге 50.000 

  Црвени 

Решење број 400-3584/18 

од 20.12.2018.г.   0901       



135 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 280.000 

  Црвени 

Решење број 400-36074/18 

од 21.12.2018.г.   0901       

136 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 20.000 

  Центар за 

Решење број 400-3649/18 

од 26.12.2018.г.   0901       

137 социјални рад помоћ у санацији пожара 4.01.32. 0901-0001 472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 100.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-3651/18 

од 26.12.2018.г.   0602       

138 Подунавци измирење текућих обавеза 4.14. 0602-0002 426 Материјал 60.000 

  Месна заједница 

Решење број 400-3660/18 

од 26.12.2018.г. 0602   

139 Рсовци 

недостајућа средства за 

насипање путева и копање 

канала 4.16. 0602-0002 425 

Текуће поправке 

и одржавања 65.000 

  Црвени 

Решење број 400-36074/18 

од 21.12.2018.г.   0901       

140 крст 

проширење Програма рада 

за 2018.годину 4.01.33. 0901-0005 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 150.000 

  Општинско 

Решење број 400-3671/18 

од 27.12.2018.г.   0602   

Порези, обавезне 

таксе и казне   

141 правобранилаштво 

додатна средства за порезе, 

обавезне таксе и казне 3 0602-0004 482 

наметнуте од 

једног нивоа 

власти другом 498.000 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТОКУ 2018. Г. 

 

Р.бр. Корисник 

Број и  

датум 

решења 

Извор 

финан. 

Раздео Прог. 

класиф. 

Екон. 

класиф. 

Умањен 

за 

Увећан 

за 
Опис 

  ЈАНУАР                 

  Општинска 

400-230/18 

од     0602 421 1.500.000     

1 управа 26.01.2018.г. 01 4.01.01. 

0602-

0001 512   1.500.000 

додатна средства 

за набаку 

рачунара 

  ФЕБРУАР                 

  Туристичка 

400-272/18 

од      1502 413   70.000 

додатна 

средтства за 

набавку месечне  

2 организација 07.02.2018.г. 01 4.05. 

1502-

0001 421 70.000   

карте за једног 

запосленог 

  Културни 

400-286/18 

од      1201 416   60.000 

обезбеђење 

додатних 

средстава за 

3 центар 07.02.2018.г. 01 4.02. 

1201-

0001 421 60.000   

исплату 

јубиларне 

награде 

  

Општинска 

стамбена 

400-580/18 

од     1101 423 600.000   

обезбеђење 

додатних 

средстава за 



4 агенција 28.01.2018.г. 01 4.01.02. 

1101-

0003 425   600.000 

реализацију 

обавеза 

  МАРТ                 

  

Општинска 

стамбена 

400-676/18 

од     1101 421 100.000   

недостајућа 

средства за 

извршење 

5 агенција 08.03.2018.г. 01 4.01.02. 

1101-

0003 482   100.000 принудне наплате 

  Општинска 

400-843/18 

од      0602 421 48.000   

реализација 

обавеза по 

предрачуну 

6 управа 22.03.2018.г. 01 4.01.01. 

0602-

0001 512   48.000 КВ/-J56 од .J75..г. 

  Библиотека  

400-859/18 

од    1201 414   10.000   

7 

"Др Душан 

Радић" 28.03.2018.г. 01 4.03. 

1201-

0001 423 10.000   

исплата 

солидарне 

помоћи 

запосленима 

  АПРИЛ                 

  Скупштина 

400-937/18 

од    2101 423 480.000   

додатна средства 

за покретање 

ј.набавке 

8 општине 04.04.2018.г. 01 1 

2101-

0001 512   480.000 

службеног возила 

путем 

фин.лизинга 

            421 330.000     

        424 480.000   

додатна средства 

за уградњу 

машинске  

  Спортски 

400-1030/18 

од    1502 511 890.000   

опреме у 

функцији спорта 

у хали 

9 центар 19.04.2018.г. 01 4.06. 

1502-

0004 511   1.700.000 "Владе Дивац" 

  

Предшколска 

установа 

400-1035/18 

од   2001 421 500.000   

додатна средства 

за плаћање казне 

по  

10 "Радост" 20.04.2018. 01 4.04. 

2001-

0001 482   500.000 

основу решења 

Пореске управе 

  

Месна 

заједница 

400-1056/18 

од     0602 425 85.000   

додатна средства 

за проширење 

програма 

11 Подунавци 25.04.2018. 01 4.14. 

0602-

0002 426   85.000 

ове месне 

заједнице 

  МАЈ                 

  

Општинска 

стамбена 

400-1142/18 

од     1101 423 265.000   

обавезе по 

вансудском 

поравнању  

12 агенција 08.05.2018.г. 01 4.01.02. 

1101-

0003 482   265.000 

број 110-842/18 

од 25.04.2018.г. 

  

Месна 

заједница 

400-1155/18 

од    0602 425   70.000 

додатна средства 

за насипање 

сеоских 

13 Руђинци 09.05.2018.г. 01 4.13. 

0602-

0002 511 70.000   

путева и копање 

канала 



  ЈУН                 

  

Општинска 

јавна 

400-1462/18 

од     1101 414 90.000     

14 агенција 13.06.2018.г. 04 4.01.02. 

1101-

0003 426   90.000 

додатна средства 

за реализацију 

обавеза 

  Општинска  

400-1503/18 

од    4.01.08. 

2002-

0001 472 293.000   

недостајућа 

средства за 

преузимање 

15 управа 14.06.2018.г. 01 4.01.33. 

0901-

0005 481   293.000 обавеза 

  

Месна 

заједница 

400-1585/18 

од     0602 425 30.000   

набавка 

неопходне 

опреме за рад ове 

16 Отроци 25.06.2018.г. 01 4.18. 

0602-

0002 512   30.000 месне заједнице 

  

Месна 

заједница 

400-1609/18 

од     0602 425 20.000   

недостајућа 

средства за 

извршење 

17 Подунавци 27.06.2018.г. 01 4.14. 

0602-

0002 482   20.000 

обавеза по 

судском 

поравнању 

  ЈУЛ                 

  

Општинска 

јавна 

400-1721/18 

од     1101 423   40.000 

ангажовање 

трећих лица за 

израду 

18 агенција 09.07.2018.г. 04 4.01.02. 

1101-

0003 424 40.000   пројеката 

            416 30.000     

        421 40.000     

  

Општинска 

јавна 

400-1722/18 

од    1101 425 30.000   

додатна средства 

за плаћање такси 

за  

19 агенција 09.07.2018.г. 04 4.01.02. 

1101-

0003 482   100.000 

издавање 

грађевинских 

дозвола 

  Скупштина 

400-1701/18 

од     1301 416   135.000 

додатна средства 

за реализацију 

Решења 

20 општине 13.07.2018.г. 01 1 

1301-

0005 423 135.000   

пред.општине бр. 

020-64/18 од 

11.04.2018. 

  Општинска  

400-1775/18 

од    4.01.01. 

0602-

0001 511   479.000 

партерно уређење 

и сређивање 

терен на 

21 управа 13.07.2018.г. 01 4.01.21. 

1101-

0002 541 479.000   

потесу Дубоки 

поток 

  Општинска 

400-1835/18 

од   4.01.21. 

1101-

0002 541 5.100.000   

додатна средства 

за Програм 

подршке спр. 

22 управа 18.07.2018.г. 01 4.01.26. 

0101-

0002 48199   5.100.000 

мера 

равномерног 

развоја пољопр. 

  

Месна 

заједница 

400-1879/18 

од     0602 425 50.000   

недостајућа 

средства за 

извршење 



23 Подунавци 19.07.2018.г. 01 4.14. 

0602-

0002 482   50.000 

обавеза по 

судском 

поравнању 

  Спортски 

400-1791/18 

од     1301 511 400.000   

додатна средства 

за набавку пића 

за 

24 центар 23.07.2018.г. 04 4.06. 

1301-

0004 523   400.000 

кафић на 

Олимпијском 

базену 

  Културни 

400-1895/18 

од     1201 421 110.000   

додатна средства 

за радове на 

фасади 

25 центар 26.07.2018.г. 01 4.02. 

1201-

0001 425   110.000 зграде биоскопа 

  АВГУСТ                 

            421 500.000     

  

Предшколска 

установа 

400-2059/18 

од   2001 423   120.000 

плаћање казни по 

решењима 

Пореске 

26 "Радост" 01.08.2018.г. 01 4.04. 

2001-

0001 425   380.000 управе 

  

Месна 

заједница 

400-2178/18 

од      0602 423   50.000 

додатна средства 

за исплату 

накнаде за  

27 Штулац 09.08.2018.г. 01 4.15. 

0602-

0002 425 50.000   

председника 

Савета МЗ 

  

Месна 

заједница 

400-2227/18 

од     0602 425   90.000 

додатна средства 

за копање канала 

поред 

28 Руђинци 15.08.2018.г. 01 4.13. 

0602-

0002 511 90.000   

путева на 

територији МЗ 

Руђинци 

  

Месна 

заједница 

400-2273/18 

од     0602 421   100.000 

додатна средства 

за трошкове 

платног 

29 Врњци 21.08.2018.г. 01 4.12. 

0602-

0002 425 10.000   промета 

  Библиотека  

400-2270/18 

од     1201 421 20.000   

додатна средства 

за набавку 

неопходне 

30 

"Др Душан 

Радић" 23.08.2018.г. 01 4.03. 

1201-

0001 512   20.000 опреме 

  Скупштина 

400-2186/18 

од     2101 423   342.000 

повећане 

активности око 

прославе  

31 општине 06.08.2018.г. 01 1 

2101-

0001 512 342.000   

јубилера 150 

година туризма 

  Библиотека  

400-2287/18 

од     1201 414   140.000 

додатна средства 

за исплату 

отпремнине 

32 

"Др Душан 

Радић" 27.08.2018.г. 01 4.03. 

1201-

0001 421 140.000   

за одлазак у 

пензију једног 

запосленог 

            421   100.000   

  

Месна 

заједница 

400-2234/18 

од     0602 425   180.000 

додатна средства 

за кречење 



канцеларија и  

33 Подунавци 17.08.2018.г. 01 4.14. 

0602-

0002 511 280.000   

плаћање рачуна 

за ел.енергију 

  СЕПТЕМБАР                 

  

Месна 

заједница 

400-2379/18 

од    0602 423   50.000 

додатна средста 

за исплату 

наканде за 

34 Отроци 04.09.2018.г. 01 4.18. 

0602-

0002 425 50.000   

рад председника 

Савета МЗ 

            421   165.000 

додатна средства 

за плаћање 

рачуна за ел. 

  

Месна 

заједница 

400-2405/18 

од    0602 482   53.000 

енергију, награда 

извршитељу по 

предмету 

35 Подунавци 04.09.2018.г. 01 4.14. 

0602-

0002 511 218.000   И.ИБК-730/18 

  Општинска  400-2537 од    1101 425 300.000   

додатна средства 

за проширење 

програма 

36 јавна агенција 20.09.2018.г. 01 4.01.04. 

1101-

0002 5113   300.000 

који овај 

корисник 

реализује у 

2018.години 

  ОКТОБАР                 

  

Месна 

заједница 

400-2643/18 

од      0602 423   90.000 

додатна средста 

за исплату 

наканде за 

37 Ново Село 04.10.2018.г. 01 4.08. 

0602-

0002 511 90.000   

рад председника 

Савета МЗ 

            425   100.000   

  

Месна 

заједница 

400-2880/18 

од     0602 426   100.000   

38 Грачац 24.10.2018.г. 01 4.09. 

0602-

0002 511 200.000   

додатна 

средстава за 

преузимање 

обавеза 

            421   30.000   

          425   50.000   

  

Месна 

заједница 

400-2949/18 

од     0602 426   50.000   

39 Подунавци 31.10.2018.г. 01 4.14. 

0602-

0002 511 130.000   

додатна 

средстава за 

преузимање 

обавеза 

  НОВЕМБАР                 

            423   30.000   

  

Месна 

заједница 

400-3036/18 

од   0602 425 50.000     

40 Отроци 13.11.2018.г. 01 4.18. 

0602-

0002 426   20.000 

додатна средства 

за измирење 

обавеза 

            425   150.000   

  Месна 400-3038/18   0602 426   50.000   



заједница од 

41 Грачац 13.11.2018.г. 01 4.09. 

0602-

0002 511 200.000   

додатна средства 

за измирење 

обавеза 

  Библиотека  

400-3073/18 

од      1201 423   120.000 

додатна средства 

за исплату 

уговора о 

42 

"Др Душан 

Радић" 21.11.2018.г. 01 4.03. 

1201-

0001 424 120.000   

привременим и 

поврменим 

пословима 

  

Месна 

заједница 

400-3139/18 

од     0602 426   20.000 

додатна средства 

за активности 

Месне 

43 Ново Село 21.11.2018.г. 01 4.08. 

0602-

0002 511 20.000   

заједнице Ново 

Село 

            421   5.000   

  

Месна 

заједница  

400-3188/18 

од   0602 425 55.000   

додатна средства 

за проширење 

програма 

44 Вукушица 23.11.2018.г. 01 4.11. 

0602-

0002 426   50.000 

који овај 

корисник 

реализује у 

2018.години 

            421   25.000   

  

Месна 

заједница 

400-3219/18 

од   0602 423   35.000   

45 Штулац 23.11.2018.г. 01 4.15. 

0602-

0002 425 60.000   

додатна средства 

за измирење 

обавеза 

  ДЕЦЕМБАР                 

  Општинска  

400-3427/18 

од 4.01.07. 

0901-

0006 472 50.000     

46 управа 03.12.2018.г. 01 4.01.33. 

0901-

0005 481   50.000 

додатна средства 

за преузимање 

обавеза 

  Туристичка 

400-3429/18 

од     1502 411   10.000 

додатна срества 

по обрачуну 

плате за 

47 организација 06.12.2018.г. 01 4.05. 

1502-

0001 412 10.000   

месец новембар 

2018.г. 

            423   30.000   

      424   70.000   

  

Месна 

заједница 

400-3510/18 

од    0602 426   80.000   

48 Вранеши 12.12.2018.г. 01 4.10. 

0602-

0002 511 180.000   

додатна средства 

за преузимање 

обавеза 

  Библиотека  

400-3492/18 

од     1201 425 60.000   

обезбеђење 

додатних 

средстава за 

49 

"Др Душан 

Радић" 14.12.2018.г. 01 4.03. 

1201-

0001 515   60.000 куповину књига 

      416 70.000     

      414   20.000   

      422   50.000   



  

Председник 

општине 

400-3564/18 

од   2101 424 10.000     

50 

и Општинско 

веће 17.12.2018.г. 01 2 

2101-

0002 421   10.000 

додатна средства 

за преузимање 

обавеза 

  Културни 

400-3630/18 

од     1201 414   60.000 

додатна средства 

за исплату 

социјалне 

51 центар 24.12.2018.г. 01 4.02. 

1201-

0001 424 60.000   

помоћи 

запосленима 

  

Предшколска 

установа 

400-3616/18 

од   2001 411   1.270.000 

мање одобрена 

средства на 

позицији 411 

52 "Радост" 21.12.2018.г. 01 4.04. 

2001-

0001 412 1.270.000   а више на 412 

  Спортски 

400-3698/18 

од     1301 414   60.000   

53 центар 28.12.2018.г. 01 4.06. 

1301-

0004 511 60.000   

додатна средства 

за преузимање 

обавеза 

  Културни 

400-3704/18 

од     1201 414   150.000   

54 центар 28.12.2018.г. 04 4.02. 

1201-

0001 423 150.000   

обезбеђење 

додатних 

средстава 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА 

(члан 7 став 1 тачка 8 Одлуке) 

Донације 

 

У периоду 01.01.2018.-31.12.2018.године,евидентирана су следећа средства из донација: 

1. На уплатном рачуну буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив уплатног 

рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, евидентирана 

су средства у износу од 60.000,00 динара, која се односена донације у сврху помоћи активности које ће 

допринети реализацији пројекта „Србија у ритму Европе“, по основу следећих уговора: 

- Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и СТУЗР „Шеки Гуливер“ из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и УР „Мастер Ана“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и УР „Дукат Вис“ из Врњачке Бање, на износ од 2.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и СПЗТР „Наша Пекара“ из Врњачке Бање, на износ од 10.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и „Интима“ из Врњачке Бање, на износ од 8.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-142/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и агенције„Шумадија Нова“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-144/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и физиотерапеутске амбуланте„ИД алтера“ из Врњачке Бање, на износ од 10.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-147/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и Угоститељске радње „Кафе“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-151/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и „Бежан“ доо из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара; 



- Уговор о донацији број 110-152/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и УР „Добра клопа плус“ из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара; 

- Уговор о донацији број 110-141/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања 

и ТУР „Кеопс“ из Врњачке Бање, на износ од 6.000,00 динара; 

 

2. Стална конференција градова и општина је, на основу Уговора о сарадњи у циљу израде Плана 

детаљне регулације „Грачац“- ромско насеље број 112-291/18 од 21.09.2019.г., дана 26.10.2018.г., на 

уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-732151843-86, назив уплатног рачуна Текуће 

донације од међународних организација у корист нивоа општина, уплатила средства у износу од 

309.000,00 динара који се односи на реализацију поменутог Уговора. 

 

Укупно остварена средства од донација износе 429.000,00 динара. 

 

 

Дотације 

 

У периоду 01.01.2018.- 31.12.2018.године евидентирана су следећа средства из дотација: 

1. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума 

о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 31.01.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.732,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

2. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума 

о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 28.02.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.858,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 27.03.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.199.079,90 динара који се односи на 

прва три месечна наменскатрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

4. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума 

о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 30.03.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.822,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 



05.02.2018.г.), дана 23.04.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

6. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора о 

коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе, број 110-107/18 од 19.04.2018.г. 

(број Министарства: 401-00-297/28/2018-24 од 19.04.2018.г.), дана 27.04.2018.г., на уплатни рачун буџета 

Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у 

износу од 11.500.000,00 динара за финансирање пројекта Унапређење спортске инфраструктуре у 

централном делу Врњачке Бање. 

 

7. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума 

о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 30.04.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.858,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

8. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 24.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

9. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума 

о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 30.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.858,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

10. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, по основу Уговора закљученим између 

овог Министарства и Туристичке организација Врњачка Бања, заведеног код Установе Туристичка 

организација под бројем 534/18 од 25.05.2018.г. (број Министарства: 401-00-410-1/2018-08 од 

18.05.2017.г.), дана 31.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа 

општина,  уплатило средства у износу од 3.000.000,00 динара,на име суфинансирања пројекта „Прослава 

јубилеја од 150 година организованог бављења туризмом и унапређење туристичке понуде“. 

 

11. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 

110-153/18 од 21.05.2018.г. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених 

лица док су у расељеништву доделом помоћи за набаку грађевинског материјала за завршетак или 

адаптацију стамбеног објекта, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 31.05.2018.г., на уплатни рачун 

буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски 



трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина,  уплатио средства у износу од 

3.465.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора. 

 

12. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 

110-161/18 од 26.05.2018.г. на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву 

кроз доделу доходовних активности, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 06.06.2018.г., на 

уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина,  уплатио средства у износу 

од 1.800.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора. 

 

13. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 22.06.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

14. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 29.06.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.172,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

15. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора сарадњи на 

реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, број 110-171/18 од 06.06.2018.г., 

закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, 

по основу ког је Комесаријат, дана 02.07.2018.г.,на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 

840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.800.000,00 динара, на име реализације поменутог 

Уговора. 

 

16. Министарство културе и информисања је на основу Уговора о суфинансирању пројекта 

42.Фестивал филмског сценарија 2018., заведеног у Установи Културни центар под бројем Ф-738 од 

14.06.2018.г., закљученим између Министарства културе и информисања Републике Србије и Установе 

Културни центар, по основу којег је Министарство, дана 06.07.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине 

Врњачка Бања, број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.500.000,00 динара, на име 

суфинансирања поменутог пројекта. 

 

17. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 23.07.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

18. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 



25.01.2018.г.), дана 31.07.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.172,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

19. Министарство културе и информисања је на основу Решења Министарства културе и 

информисања о преносу средстава број 451-04-713/2018-03 од 13.07.2018.г., дана 01.08.2018.г., на уплатни 

рачун буџета Општине Врњачка Бања, број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 

2.000.000,00 динара, на име суфинансирање пројекта 13. Међународни фестивал класичне музике 

„Врњци“. 

 

20. Kaбинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику је на 

основу Уговора о суфинансирању мера популационие политике јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији у 2018.години, закљученим између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и 

популациону политику, Града Краљевева, Општине Врњачка Бања и Општине Рашка, заведеног у 

Општини Врњачка Бања под бројем 110-209/18 од 19.07.2018.г., дана 10.08.2018.г., на уплатни рачун 

буџета Општине Врњачка Бања, број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 

6.542.420,00 динара, на име реализације поменутог уговора. 

 

21. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 23.08.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

22. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 29.08.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.208,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

23. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 25.09.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

24. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 27.09.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.280,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 



 

25. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је по основу Уговора број 110-95/18 од 

03.04.2018.г., (број Министарства 401-00-318/1/2018-08 од 03.04.2018.г.) закљученим са Општинском 

Врњачка Бања, дана 22.06.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733251843-

26, назив уплатног рачуна Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

општина, уплатило средства у износу од 40.000.000,00 динара на име суфинансирање реализације Пројекта 

– „Уређење Врњачке променаде“. 

 

26. Министарство културе и информисања је на основу Уговора о суфинансирању пројекта 

Општине Врњачка Бања „VENI, VIDI, Vrnjci! ДОЂОХ, ВИДЕХ, ВРЊЦИ!“, број 110-178/18 од 

22.06.2018.г. (број Министарства 451-04-29/2018-03 од 21.06.2018.г.), дана 25.09.2018., на уплатни рачун 

буџета Општине Врњачка Бања број 840-733251843-26, назив уплатног рачуна Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 

3.977.131,00 динара на име учешћа Министарства у реализацији поменутог пројекта. 

 

27. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решења о исплати 

новчане помоћи, број 553-1265/1 од 22.10.2018.г., дана 25.10.2018.г.,на уплатни рачун буџета Општине 

Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 500.000,00 динара, на име помоћи за 

набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно 

настањена на територији општине, у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара. 

 

28. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 26.10.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

29. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решења о исплати 

новчане помоћи, број 553-1265/1 од 22.10.2018.г., дана 30.10.2018.г.,на уплатни рачун буџета Општине 

Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 375.000,00 динара, на име помоћи 

социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на 

територији општине, у појединачном максималном износу до 15.000,00 динара. 

 

30. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 31.10.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.550,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

31. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решења о исплати 

новчане помоћи, 553-1178/1 од 08.11.2018.г., дана 14.11.2018.г.,на уплатни рачун буџета Општине 

Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 21.000,00 динара, за исплaту пoмoћи 

Aђaнчић Слaђaни интерно расељеном лицу са КиМ тренутно настањеној на територији општине Врњачка 

Бања, на име превазилажења тешке материјалне ситуације. 

 



32. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 28.11.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.622,00 динара на име исплате 

средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

 

33. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 28.11.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

34. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи у 

области управљања миграцијама број 110-344/18 од 27.11.2018.г., закљученим између Комесаријата за 

избеглице и миграције и Општине Врњачка Бања, дана 12.12.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине 

Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 250.000,00 динара на име јачање 

капацитета Општине у решавању проблема миграната који се налазе на њеној територији. 

 

35. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 

110-352/18 од 06.12.2018.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције и Општине 

Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат за избеглице и миграције дана 14.12.2018.г., на уплатни 

рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 

1.900.000,00 динара на име помоћи за побољшање услова становања породица избеглица које су биле 

корисници програма куповине куће са окућницом из средстава Републике Србије и АП Војводина, кроз 

доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 

окућницом. 

 

36. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о 

наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 

05.02.2018.г.), дана 21.12.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,32 динара који се односи на 

четврти месечни наменскитрансфера за финансирање социјалних услуга. 

 

37. Министарство финансија Републике Србије је, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 

Број: 401-12615/2018 од 21.12.2018.г., дана 25.12.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања 

број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике 

у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 10.000.000,00 динара. 

 

38. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу 

Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни 

предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018.г.), дана 26.12.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, 

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.622,00 динара на име исплате 



средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и 

образовања на територији ЈЛС у 2018.г. 

 

39. Министарство културе и информисања је на основу Уговора о суфинансирању пројекта 

Општине Врњачка Бања „VENI, VIDI, Vrnjci! ДОЂОХ, ВИДЕХ, ВРЊЦИ!“, број 110-178/18 од 

22.06.2018.г. (број Министарства 451-04-29/2018-03 од 21.06.2018.г.), дана 06.11.2018., на уплатни рачун 

буџета Општине Врњачка Бања број 840-733251843-26, назив уплатног рачуна Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 

935.000,00 динара на имерестаурације скулпторског фонда у Централном парку. 

 

40. Министарство културе и информисања је на основу Уговора о суфинансирању пројекта 

Општине Врњачка Бања „VENI, VIDI, Vrnjci! ДОЂОХ, ВИДЕХ, ВРЊЦИ!“, број 110-178/18 од 

22.06.2018.г. (број Министарства 451-04-29/2018-03 од 21.06.2018.г.), дана 26.11.2018., на уплатни рачун 

буџета Општине Врњачка Бања број 840-733251843-26, назив уплатног рачуна Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 

4.456.368,00 динара на име санације Замка културе. 

 

Укупно остварена средства од дотација са нивоа Републике Србије износе 109.566.992,62 динара. 

 

 

Кредити 

 

 Према подацима из главне књиге трезора стање обавеза по кредитима (неотплаћени део кредита) 

укупно износи 245.334.367,20 динара, односно 233.074.871,48 динара (главница), камата 12.259.495,72 

динара (камата). Обавезе по уговорима о кредитирању имају приоритет у извршавању буџета и 

измириване су са мањим закашњењима у току 2018.г. У складу са Законом о буџетском систему  

планирана је стална апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга. 

 

 

 На основу Уговора о дугорочном кредиту  кредитна партија бр.00-410-0207125.6, број: 110-278/17 

од 15.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за 

рефинансирање кредита код Уни Кредит банке, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2018.године 

износи 25.398.799,77 динара ( од чега на име главнице износ од 24.122.315,82 динараа, а на име камате 

износ од 1.276.483,95 динара). 

 

           На основу Уговора о дугорочном кредиту  кредитна партија бр.00-410-0207126.4, број: 110-279/17 

од 15.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за 

рефинансирање кредита код Банке Интесе АД Београд, стање неизмирених обавеза на дан 

31.12.2018.године износи 143.071.367,32 динара  ( од чега на име главнице износ од 135.880.938,55 динара, 

а на име камате износ од 7.190.428,77 динара). 

 

          На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Рл 1280/17 број:110-281/17 од 

16.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за рефинансирање 

кредитног задужења Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2018.год., износи 

24.029.588,57 динара ( од чега на име главнице износ од 22.868.025,27 динара, а на име камате износ од 

1.161.563,30 динара). 

 

           На основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке бр.00-418-0001701.5, број: 110-168/18 од 

05.06.2018.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за 

финансирање капиталних инвестиција, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2018.године износи 

49.874.3355,51 динара  ( од чега на име главнице износ од 47.408.398,93 динара, а на име камате износ од 

2.465.956,58 динара). 

 



Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства 

животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 

07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, 

стање неизмирених обавеза на дан 29.12.2017.године износи 860.692,07 динара (од чега на име главнице 

износ  од 809.011,85 динара , а на име камате износ од 51.680,22 динара). 

 

Уговор о финансијском лизингу закључен између Општине Врњачка Бања и Sogelease Srbija d.o.o., 

број:110-210/18 од 20.07.2018.године, на име набавке возила  RENAULT TALISMAN ICONIC TCE 200 

EDC. Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2018.године износи 2.099.563,96 динара, од чега на име 

главнице 1.986.181,06 динара а на име камате 113.382,90 динара. 

  

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А ГЛАВНИЦЕ 

 

БАНКЕ РСД 

 

Комерцијална банка АД Београд 

110-278/17 од 15.11.2017.г. 24.122.315,82 

Комерцијална банка АД Београд 

110-279/17 од 15.11.2017.г. 135.880.938,55 

Уни кредит банка 110-281/17 од           

16.11.2017.г. 22.868.025,27 

Комерцијална банка АД Београд 

110-168/18 од 05.06.2018.г. 47.408.398,93 

Фонд за развој РС - Бањски парк 809.011,85 

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО 231.088.690,42 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А КАМАТЕ 

 

БАНКЕ РСД 

Комерцијална банка АД Београд 

110-278/17 од 15.11.2017.г. 1.276.483,95 

Комерцијална банка АД Београд 

110-278/17 од 15.11.2017.г. 7.190.428,77 

Уни кредит банка 110-281/17 од            

16.11.2017.г. 1.161.563,30 

Комерцијална банка АД Београд 

110-168/18 од 05.06.2018.г. 2.465.956,58 

Фонд за развој РС - Бањски парк 51.680,22 

ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО 12.146.112,82 

 

ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 

Sogelease Srbija d.o.o - главница 1.986.181,06 

Sogelease Srbija d.o.o - камата 113.382,90 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Графички приказ амортизационих планова укупних кредитних задужења у ЕУР (уз напомену да су 

кредити индексирани у ЕУР) 

 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

(члан 7 став 1 тачка 9 Одлуке) 

 

 Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) у члану 

34. утврђено је да локалне власти немају права да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у току 

2018.г. буџет Општине Врњачка Бања није давао гаранције. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА 

(члан 7 став 1 тачка 10 Одлуке) 

 Према члану 92 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) екстерна ревизија завршног рачуна локалне власти је обавезна и њу врши Државна 

ревизорска институција. До рока одређеног за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет 

Општине Врњачка Бања за 2018.г. није извршена екстерна ревизија од стране Државне ревизорске 

институције. Истим чланом омогућено је да изузетно на основу одлуке скупштине и прибављеног 

мишљења Државне ревизорске институције екстерну ревизију може обавити и лице које испуњава услове 

прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Скупштина општине донела је одлуку о 

вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна за 2018.г. од стране лица које испуњава услове за обављање 

послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

До рока за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2018.г. ова 

ревизија није обављена. 

 



ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА,  

УКЉУЧУЈУЋИ И УЧИНАК НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ  

(члан 7 став 1 тачка 11 Одлуке) 

 

Према члану 112 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) одредбе овог закона које се односе на програмски део буџета, примењиваће се 

поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења 

закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину. Општина Врњачка 

Бања почела је са доношењем програмског буџета од 2015.г.  Родно одговорно буџетирање представља 

увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и 

реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Врњачка Бања 

донела је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме буџета општине 

Врњачка Бања за 2018.годину број 400-691/17 од 22.03.2017.г. којим су обавезани поједини корисници 

буџетских средстава да планирају и извештавају о реализацији својих активности уз уважавање принципа 

родно одговорног буџетирања. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА 

 
Програм 1 

 

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Шифра: 1101 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, 

равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз 

унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда 

Опис програма: Општинска јавна агенција реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о 

јавној својини као и Законом о јавним агенцијама 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи,Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002 Спровођење 

урбанистичких и просторних планова,  

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским 

земљиштем 

 

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини 

Индикатор исхода:  

-Дужина коловоза који је одржаван 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција 

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе 

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.:Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

Програм 2 

 

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Шифра: 1102 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 



Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; 

редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, 

јавним бунарима и чесмама 

Опис програма: ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће 

у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из 

прихода буџета. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001 

Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене, 

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 

 

Општи циљ: 2.5. Максимална могућа покривеност  корисника и територије услугама комуналне делатности 

Индикатор исхода: -Одржавање  постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места) 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.:Према достављеном извештају,урађенојеоко 2500 

интервенцијанаодржавањупостојећеинфраструктурегдесусредствакојасуопредељенаОдлуком о 

буџетуОпштинеВрњачкаБањаза 2018.годину напозицијиодржавањејавнерасветеутрошена. 

Однаведеногбројаинтервенција, замењеноје 1545 сијалицаразличитихизворасветлости и то: 90 

комадахалогенихсијалица и 1455 комаданатријумовихсијалица. Такође, утрошеноје 770 комадапригушница, 945 

комадаупаљачазанатријумовесијалице, 525 комадакерамичкихгрла, 300 комадабистрогзаштитногстакла, 105 

обујмица и 1100 затезнихстезаљки. Утрошеноје 5500 м сноп 2*16 mm. 

ЗарадовенаизградњијавнерасветенатериторијиопштинеВрњачкаБањаутрошеноје и 120 комплетаарматура. 

ИнтервенцијесувршененатериторијичитавеопштинеВрњачкаБања. 

Израдњајавнерасветевршенајенатериторијиследећихмеснихзаједница:  

-МЗ Руђинци: кракМоравскеулице, кодфарбареИлић; 

-МЗ Штулац: путисподпруге, одпрвогпружногпрелазадокућеГоранаЧеперковића; 

-МЗ Врњци: Хајдучкиконак (краљевачкипут), улицаОбрежадокућеЈугославаМиодраговића, засеоккодЛотине, 

засеокизаТодора и Енмона, засеоккодкућеВладеВучића; 

-МЗ Вукушица: Рудине- Бачевци (кружнипутпремацркви), засеокодДомаЧаиридоЈовановића и Радаковића, 

потезСтепанДело-Ловачкидом, потезодТоварницедоГологбрда (Ђорђевићи и Ердоглије), Брекиње 

(доПавићевићапремаКраљеву) ; 

- МЗ Грачац: потезодДрагањцакаНенадовићима, Главчићима и Јелошници (трикрака), потезодМедаракодДома, 

премакућиМанојловића и ДраганаГлавчића, кодкућеАлександреДебељаккоддома, кодкућеМиливојаЂуровића 

(Главица), потезпремаСпасићукодцркве; 

-МЗ Отроци: потезодглавногпутакакућиМилошаМарића, потезодМилошаВеселиновићадоВерољубаВеселиновића, 

потезодБисерацМилошадоВладанаВеселиновића, потезодДраганаПетрашиновићадоМишеВеселиновића, 

потезодкућеГоранаПетронијевића (двакрака) какућиДраганаЦрноглавца и БанетаЂуровића, 

потезодкућеГоранаЂорђевићадоМикаЕрдоглије, кракпремакућиДраганаЗарића. 

 

 

Програм 3 

 

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Шифра: 1501 

Сектор: Економска и развојна политика 

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција 

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала 

Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији 

НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања. 

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за запошљавање. 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне 

политике запошљавања, 

 

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине 



Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС, са посебним освртом на број мушкараца/жена 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.:Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-001 Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија (пренете 

обавезе из 2017.г.) 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 

Индикатор исхода: Завршена изградња пешачких стаза од бивете Снежник до ресторана Србија (исплаћене обавезе) 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: У извештајном периоду пренете обавезе из 2017. године су 

измирене. 

 

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-007 Пројекат: Инвестиционо одржавање фудбалског терена „Ц“ 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 

Индикатор исхода: Завршено инвестиционо одржавање фудбалског терена „Ц“ 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Програм 4 

 

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Шифра: 1502 

Сектор: Економска и развојна политика 

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини 

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке 

дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма 

и 1502-0002 Промоција туристичке понуде. 

 

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма 

 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 

Индикатор исхода: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у 

општини 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима 

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-001 Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у 

Врњачкој Бањи 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор 



Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 

Индикатор исхода: Изграђен водопад и извршена реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени 

(пренете обавезе из 2017.г.) 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта 

Индикатор исхода: Изграђен национални тренажни центар Врњачка Бања-базени (исплаћене обавезе) 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: У извештајном периоду пренете обавезе из 2017. године су 

измирене. 

 

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2017.г.) 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта 

Индикатор исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе) 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: У извештајном периоду пренете обавезе из 2017. године су 

измирене. 

 

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-004 Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење 

лавиринта 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 

Индикатор исхода: Завршена 1.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи и завршено уређење лавиринта 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-005 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени, 2.фаза 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта 

Индикатор исхода: Завршена 2.фаза изградње националног тренажног центра Врњачка Бања-базени Извештај о 

остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника. 

 

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-006 Пројекат: Реконструкција дела променаде 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник Општине 

Општи циљ:1.4. Унапређење услова за развој туризма 

Индикатор исхода:Подизање нивоа туристичке понуде 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Програм 5 

 

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Шифра: 0101 

Сектор: Пољопривреда и рурални развој 

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини 

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина Врњачка Бања доприноси унапређењу пољопривредне производње 

у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом пољопривреде руралног развоја Општине Врњачка Бања 

2014-2024.године.  

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 



Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001 Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном 

развоју. 

 

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде 

 

Посебан циљ: 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине 

Индикатор исхода:  

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте 

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање 

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.:  
 

Посебан циљ: 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу 

Индикатор исхода:  

-дужина рехабилитованих атарских путева 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Програм 6 

 

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Шифра: 0401 

Сектор: Заштита животне средине 

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно 

и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом 

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној 

самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине 

Правни основ: Закон о заштити животне средине 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001 Управљање 

заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом. 

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине 

Индикатор исхода: Површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Програм 7 

 

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Шифра: 0701 

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи 

Опис програма: Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима територије општине Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања  доприноси повећању безбедности свих учесника у 

саобраћају 

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре 

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

 

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода 

Индикатор исхода:  

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација 

-Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа 



Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: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 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 

 

Програм 8 

 

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

Шифра: 2001 

Сектор: Образовање 

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

Опис програма: Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечје заштите члан 20 став 1 

тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом 

одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани 

људски ресурси. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском 

васпитању и образовању 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001 Функционисање 

предшколских установа. 

 

Општи циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици 

Индикатор исхода:  

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине 

Врњачка Бања, са посебним освртом на број дечака/девојчица (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 2018.г.) 

-смањење броја деце на листи чекања 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.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%). 

 

Програм 9 

 

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Шифра: 2002 

Сектор: Образовање 

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима 

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и 

другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја 

Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних 

циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор 

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор 

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор 

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши, Радован Стаменчић, директор,  

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа 

 



Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања 

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: 

 

- 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%. 

 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

Шифра и назив пројекта: 2002-0001-001 Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и 

ваннаставних активности 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 4.4. Унапређење просторног капацитета образовних и културних институција 

Индикатор исхода: Извршено унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

Програм 10 

 

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Шифра: 2003 

Сектор: Образовање 

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који 

одговарају циљевима развоја општине и привреде 

Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим 

актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја 

Општине Врњачка Бања у периоду 2013-20123.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и 

посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор, 

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,  

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа. 

 

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта 

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.:  
- 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%. 

 

 

Програм 11 

 

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Шифра: 0901 

Сектор: Социјална заштита 

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, 

Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту. 



Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици, Закон о 

црвеном крсту 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активност:  

• 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

• 0901-0006 Подршка деци и  породици са децом 

• 0901-0007 Подршка рађању и родитељству 

• 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Једнократне 

помоћи и други облици помоћи 

 

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите 

Посебан циљ: 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне 

подршке 

Индикатор исхода:  

-Број корисника социјалне помоћи, са посебним освртом на број мушкараца/жена 

-Број акција на прикупљању различитих  врста  помоћи укључујући и акције добровољног давања крви 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Програм 12 

 

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Шифра: 1801 

Сектор: Здравствена заштита 

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење 

активности у области деловања јавног здравља 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима 

Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-

2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 

3 – Развијени и очувани људски ресурси 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002 Мртвозорство, 

-Дом здравља „Др Никола Џамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање 

установа примарне здравствене заштите. 

 

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства 

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите 

Индикатор исхода: Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола 

Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

Програм 13 

 

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Шифра: 1201 

Сектор: Култура, комуникације и медији 

Сврха: Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и 

стваралаштва у локалној заједници; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања 

Опис програма: Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радић“ реализују законом утврђене обавезе 

ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе 

реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру 

стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт 



Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског наслеђа, 

-Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе, 

-Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе. 

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице 

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе 

Индикатор исхода: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Из дoстaвљeнoг извeштaja ниje мoгућe извући зaкључaк у 

кojoj мeри су циљeви рeaлизoвaни. 

 

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице 

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе 

Индикатори исхода:  

-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација);  

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)  

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: 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.  

 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

Шифра и назив пројекта: 1201-0001-001 Пројекат: Санација Замка културе 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Установа Културни центар, Саша Миленковић, директор 

Општи циљ: 4.4. Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција 

Посебан циљ: 4.4.1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре 

Индикатор исхода:Завршена санација Замка културе 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Шифра и назив пројекта: 1201-0001-002 Пројекат: Реконструкција скулпторског фонда у Централном парку 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Установа Културни центар, Саша Миленковић, директор 

Општи циљ: 4.4. Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција 

Посебан циљ: 4.4.1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре 

Индикатор исхода:Завршена реконструкција скулпторског фонда у Централном парку 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Шифра и назив пројекта: 1201-0001-003 Пројекат: Санација зграде Библиотеке „Др Душан Радић“ 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Установа Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор 

Општи циљ: 4.4. Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција 

Посебан циљ: 4.4.1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре 

Индикатор исхода:Завршена санација зграде Библиотеке „Др Душан Радић“ 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

 



Програм 14 

 

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Шифра: 1301 

Сектор: Спорт и омладина 

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; обезбеђивање услова за развој и 

спровођење омладинске политике 

Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске 

објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, 

промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација , спортских кампова, суорганизација 

културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске 

активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје 

допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-

2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Скупштина општине, Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 1301-0005 Спровођење омладинске 

политике, 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту, 

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа 

 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта 

Индикатор исхода:  

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г. 

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број 

мушкараца/жена, односно дечака/девојчица 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

Шифра и назив пројекта: 1301-0002-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2017.г.) 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта 

Индикатор исхода: Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе) 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Пројекат реализован; пренете обавезе из 2017.годину су 

измирене. 

 

 

Шифра и назив пројекта: 1301-0002-002 Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић, 2.фаза 

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта 

Индикатор исхода: Завршена 2.фаза изградње фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

Програм 15 

 

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Шифра: 0602 

Сектор: Опште услуге јавне управе 

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање 

финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задуживања 



за финансирање буџета и управљање јавним дугом; пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење 

снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о 

локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу 

спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће 

допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5  - Унапређење локалних институција 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:  

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004 

Општинско правобранилаштво, 

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности: 

• 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 

• 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 

• 0602-0009 Текућа буџетска резерва 

• 0602-0010 Стална буџетска резерва 

• 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,  

-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета, 

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета, 

-Месна заједница Вранеши, Мирослав Гочанин, председник савета, 

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета, 

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета, 

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета, 

-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрц, председник савета, 

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета, 

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета, 

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета, 

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета, 

 за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница. 

 

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса 

Индикатор исхода: Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама 

и јавним предузећима 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Индикатор исхода: Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних 

установа и јавних предузећа 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

Индикатор исхода: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних 

предузећа 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског 

корисника. 

 

 

Програм 16 

 

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Шифра: 2101 

Сектор: Политички систем 

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о 

локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:  



-Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001 

Функционисање скупштине 

-Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002 

Функционисање извршних органа 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001 Функционисање 

скупштине. 

 

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе 

Индикатор исхода:  

-Број седница Скупштине општине 

-Број седница Општинског већа 

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2018.г.:  

-Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника. 

-Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника. 

 

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНАКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

 
 Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што 

подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне 

равноправности. Неки од дефинисаних циљева Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г., 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. Одредбе Закона о буџетском систему које се односе на родно одговорно 

буџетирање примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно 

одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. 

годину. Чланом 60 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања утврђен је план увођења родно одговорног буџетирања, 

да поједини корисници буџетских средстава приликом извештавања о реализацији активности за које су им 

одобрена средства буџетом у обавези су да направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности 

које реализују прикажу у светлу  њиховог утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном 

периоду за примену принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима.  

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општина 

Врњачка Бања за 2018. годину поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава 

Општине Врњачка Бања: директни корисник - Општинска управа, директни корисник - Скупштина општине - радно 

тело, Канцеларија за младе Установа Спортски Центар, Предшколска установа „Радост“, путем дефинисања родне 

компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма који су у њиховој надлежности. Елементи 

извршења овог плана дати су у делу извештаја који се односи на извештавање о учинку програма корисника 

буџетских средстава. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА  

И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА и то: 

(члан 7 став 1 тачка 12 Одлуке) 

 

1. ИЗВЕШТАЈ  О СУБВЕНЦИЈАМА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

 

 Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину нису планиране субвенције јавним 

предузећима и организацијама, а планиране су следеће субвенције: 

 

 

 

 

 



Глава 
Функц. 

клас. 

Програм. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 
Опис План Извршење 

4.01.29.         Подстицање запошљавања     

  050       Незапосленост     

    
1501 

    

Локални развој и просторно 

планирање     

    

1501-

0002     
Програмска активност 0002 - Мере 

активне политике запошљавања     

      127 454111 

Текуће субвенције приватним 

предузећима 100.000 0 

          Укупно глава 4.01.31.: 100.000 0 

 

 Са ове апропријације финансирају се обавезе створене по Одлуци о додели субвенције 

послодавцима на територији општине Врњачка Бања за отварање нових радних места у 2015.години 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 21/14) 

 

 

 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О НЕФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ  КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

У 2018.г. није било конкурса за финансирање пројеката из НИП-а.  

 

3. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

 Законом о буџетском систему ("Службени 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) дефинисан је наменски приход на следећи начин: 

„15) 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;“ 

 

 Наменско коришћење кредита и донација као и дотација обрађено је у посебним одељцима овог 

извештаја. 

 

 У складу са чланом 31 Закона о финансирању локалне самоуправе новчана средства која се 

прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су 

наменског карактера, односно троше се у складу са одлукама о самодоприносу. Непосредно извршење 

месног самодоприноса реализује се преко месних заједница који о томе подносе извештаје у складу са 

одлукама о самодоприносу  Скупштини општине.  

 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи 

јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета имају третман изворних локалних 

јавних прихода у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и њихово коришћење је уређено 

чланом 32 поменутог Закона и то за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 

набавку и одржавање опреме што је према достављаном извештају индиректних корисника, који остварују 

овај приход, и урађено. 

На основу члана 18 и члана 22 Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" бр.  72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) поједини индиректни корисници 

буџетских средстава остварили су приходе по основу закупа. У наставку цитирамо наведене одредбе 

закона: 

 

 



„       Члан 18 

… 

Месне заједнице и други облици месне самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној 

својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно другим актом јединице 

локалне самоуправе. 

 

Установе и јавне агенције и друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус 

државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа јединице локалне 

самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и 

покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.“ 

 

„        Члан 22 

Носиоци права коришћења из члана 18. овог закона имају право да ствар држе и да је користе у 

складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим 

законом. 

…“ 

 

Индиректни корисници буџета Општине Врњачка Бања који остварују приходе по основу закупа у 

2018.г. евидентирали су ове приходе као сопствене приходе, као прелазно решење до укидања рачуна 

сопствених прихода индиректних корисника након чега ће се ови приходи укључити у приходе буџета 

општине Врњачка Бања. На основу података који су достављени од стране корисника буџета у наставку 

дајемо табеларни преглед остварених прихода по овом основу: 

 

 

Р.бр. Корисник Износ 

1 Општинска стамбена агенција 138.552 

2 Културни центар 674.000 

3 Спортски центар 1.136.852 

4 МЗ Ново Село 102.300 

5 МЗ Вранеши 96.000 

6 МЗ Руђинци 14.040 

7 Општина Врњачка Бања 6.718.550 

  Укупно: 8.880.294 

 

 

 

 

У достављеним извештајима корисника наведено је да су ови приходи коришћени за текуће 

поправке и одржавање објеката тих корисника. Скупштина општине Врњачка Бања сагласна је са начином 

реализације привременог решења за евидентирање и уплату прихода од закупа у 2018.г. као и за њихово 

трошење. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сопствени приходи индиректних корисника буџета у 2018.г. планирани су и извршени према 

следећим подацима: 

 

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 

 

 

  НАПОМЕНА: Расходи су извршавани из пренетих и текућих прихода 

 

 Остварење сопствених прихода индиректних буџетских корисника 

 

 

Раздео НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

Остварење сопс. 

прихода 

4.01.02. Општинска стамбена агенција 721.380 

4.02. Установа Културни центар 2.943.534 

4.03. Установа Библиотека "Др Душан Радић" 359.000 

4.05. Установа Туристичка организација 4.824.299 

4.06. Установа Спортски центар 7.080.204 

  Укупно: 15.928.417 

 

 

 

 

 Извршење планова месних заједница које остварују додатне приходе  дато је у следећем табеларном 

прегледу: 

 

                

Глава Прог Корисник План Додатни  Укупно Извршење Индеx 

  класиф     приходи (4+5)   7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.08. 

0602-

0002 

Месна заједница Ново 

Село 5.546.000 6.696.000 12.242.000 10.207.563 83,4 

4.10. 

0602-

0002 

Месна заједница 

Вранеши 5.629.000 750.000 6.379.000 5.725.580 89,8 

    Укупно: 11.175.000 7.446.000 18.621.000 15.933.143 85,6 

 

 

 Скупштина општина је сагласна да је планирани приход месних заједница од 11.175.000 динара 

увећан за додатне приходе месних заједница од 7.446.000 динара и чини укупно планирана средства у 

износу од 18.621.000 динара за 2018.г., по структури из претходне табеле. Овако планирани износ извршен 

је укупно у износу од 15.933.143 динара (заједно са одобреним средствима из текуће буџетске резерве). 
  

                 Чланом 47. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 

бр. 93/12), дефинисано је да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе закона и других 



прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање. Изузетно од става 1. истог члана, одредбе закона 

којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране 

РС, односно локалне власти, над којима оснивач преко директних корисника буџетских средстава, врши 

законом утврђена права у погледу управљања и финансирања престају да важе 1. јануара 2014. године 

уколико се за то створе технички услови. 

               

 Индиректни корисник Општинска стамбена агенција у извештају о извршењу сопствених прихода 

приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 1.995.473 динара што је у оквирима укупно 

планираних средстава из сопствених прихода. Поједине апропријације извршене су изнад висине 

планираних апропријација из извора финансирања 04-Сопствени приходи (на контима 412, 416, 426 и 482). 

Ова одступања приказана су у Прилогу 1. Образложење је дато за апропријацију 482 а прекорачење на овој 

апропријацији се односи на трошкове принудне наплате и извршени су извршењем по решењу Привредног 

суда у Краљеву бр. 1426/17 од 11.10.2017.г. 

 

 Индиректни корисник Установа „Народна библиотека Др Душан Радић“ у извештају о извршењу 

сопствених прихода приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 372.053 динара што је у 

оквирима укупно планираних средстава из сопствених прихода. Поједине апропријације извршене су 

изнад висине планираних апропријација из извора финансирања 04-Сопствени приходи (на контима 414, 

415, 416, 422, 423 и 482). Ова одступања приказана су у Прилогу 1. Образложење није дато.  

  

Индиректни корисник Предшколска установа „Радост“ у извештају о извршењу осталих прихода 

приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 4.897.382 динара што је у оквирима укупно 

планираних средстава из сопствених прихода. Поједине апропријације извршене су изнад висине 

планираних апропријација из извора финансирања 07-Меморандумске ставке и 16-Родитељски динар (на 

контима 414 и 425). Ова одступања приказана су у Прилогу 1. Образложење није дато.  

 

Индиректни корисник Установа „Туристичка организација“ у извештају о извршењу сопствених 

прихода приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 4.907.641 динара што је у оквирима 

укупно планираних средстава из сопствених прихода. Поједине апропријације извршене су изнад висине 

планираних апропријација из извора финансирања 04-Сопствени приходи (на контима 414, 422 и 426). Ова 

одступања приказана су у Прилогу 1. Образложење није дато. 

4. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА 

 У извештајном периоду нису одобравани зајмови у складу са законом.  

5. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 У извештајном периоду, издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга износе 

нула динара, обзиром да кредити у течају имају грејс период у коме се плаћа само камата. Отплата кредита 

ближе је објашњена у Извештају о примљеним донацијама и кредитима као и набавкама финанисјке 

имовине у извештајном периоду.  

 

44  - Дугорочна финансијска имовина – Домаће акције и остали капитал 

 

 

111911/311411- Удео оснивача у основном капиталу је 100 одсто. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

усклађивању Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе „Нови Аутопревоз“, Врњачка Бања,број: 020-123/18 од 29.06.2018.године. Износ основног и уписаног  

капитала јавног предузећа од 147.077.192,70 динара, на дан 31.12.2018.године 

111911- Износ од 440.083.203,58 динара – ЈП „Бели ИЗвор“ – Одлука СО 020-124/18 од 29,06,2018.год. 




