
 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 
 

 

  I ПРАВНИ ОСНОВ 

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

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. /2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), 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 и 113/2017), Уредбе о буџетском 

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

оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 

114/2017) и Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања 

("Сл. гласник РС", бр. 18/2015) и Статута (»Службени лист Општине Врњачка Бања » број 23/16-

пречишћен текст). Напомињемо да је чланом 43 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 73/2010) уређена примена садржаја завршног рачуна према тада 

важећем члану 79 Закона до 01.01.2012.г. до када је требало да се актом министра уреде облик и садржај 

додатних напомена, објашњења и образложења, која се достављају уз годишње финансијске извештаје. 

До дана састављања овог акта министар није донео прописана акта тако да је садржај завршног рачуна 

остао исти као и претходних година у складу са претходном формулацијом члана 79. Овакав став заузет 

је од стране стручне јавности и промовисан на семинарима из ове области. Прописи који се поред 

наведених користе при изради завршног рачуна су следећи:  

- Одлука о буџету Општине Врњачка Бања за 2017 ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  

28/16, 7/17, 18/17, и 33/17); 

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

- Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 118/2017); 

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

108/2016 и 113/2017); 

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

бр. 63/2016); 

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

РС", бр. 27/96); 

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

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

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

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

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

II УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

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

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

расходи у моменту плаћања, како је дефинисано готовинском основом Међународних 

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

рачуноводству прописана је обавеза састављања завршних рачуна по принципу консолидације. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

расходној страни. Реализацију поменуте фазе иницира републички ниво власти. 

У току 2017.г. мењан је Закон о буџетском систему, крајем године и ове промене се примењују у 

2018.г. У овим изменама није дошло је до промене одредби које регулишу област састављања и 

подношења финансијских извештаја који се примењују на израду завршног рачуна за 2017.г, али нису 

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

објашњено.  

У члану 1 нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2017.г. исказана 

су укупна примања буџета (текући приходи и примања) у износу од 953.524 хиљада динара, укупни 

издаци (текући расходи и издаци) у износу од 894.651 хиљада динара односно завршним рачуном 

буџета исказан је буџетски суфицит у износу од  58.873 хиљада динара. Према члану 2 став 1 тачка 24) 

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

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

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

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

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

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

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

2016.г. у 2017.г. пренет вишак прихода у износу од 294 хиљаде динара овим износом у складу са 

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

коначни финансијски резултат пословања буџета у 2017.г. фигурира суфицит у износу од 59.167 хиљада 

динара. Иста правила важе и за консолидовани завршни рачун Општине Врњачка Бања за 2017.г. који 

обухвата све кориснике буџета и њихове пословне промене из свих извора финансирања као и све 

рачуне који су посебно отворени у КРТ-у Општине Врњачка Бања. Према подацима консолидованог 

завршног рачуна Општине Врњачка Бања за 2017.г. укупни приходи и примања у 2017.г. износе 

1.007.844 хиљада динара, укупни расходи и издаци износе 953.635 хиљада динара, остварени 

финансијски резултат је исказан као буџетски суфицит који износи 54.209 хиљада динара, односно 

кориговани укупни финансијски резултат је суфицит у износу од 55.557 хиљада динара. Табеларно то се 

може приказати на следећи начин: 

- у 000 динара - 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Консолидовани 

финансијски 

извештај 

Извештај о 

извршењу 

буџета 

  Износ Износ 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 

1.007.844 953.524 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 953.635 894.651 

3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2) 54.209 58.873 

4. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења 

јавних политика) 
 0 

 

5. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) 
 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит 54.209 58.873 

7. Кориговани буџетски суфицит/дефицит 55.557 59.167 

 

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

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

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



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

сматрају се расходима. У завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2017.г. исказан је укупни 

фискални суфицит у износу од 58.873 хиљада динара односно у консолидованом завршном рачуну 

Општине Врњачка Бања за 2017.г. исказан је укупни фискални суфицит у износу од 54.209 хиљада 

динара. 

У Одлуци о завршном рачуну за 2017.г. ова књиговодствена категорија финансијског резултата 

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

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

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

финансијског резултата.  

 Исказани буџетски дефицит коригован је износом дела нераспоређеног вишка прихода и 

примања из ранијих година који укупно износи 294 хиљаде динара који је коришћен за покриће расхода 

и издатака текуће године, тако да износ од 59.167 хиљаде динара је износ суфицита у 2017.г. и 

представља коначни финансијски резултат пословања буџета у 2017.г. 

 Исказани финансијски резултат суфицит у износу од 58.873 хиљаде динара коришћен је за 

финансирање отплате главнице кредитног задужења које има Општина Врњачка Бања и за набавку 

нефинансијске имовине у складу са Одлуком  буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. 

 Нераспоређени вишак прихода на дан 29.12.2017.г. износи 7.500.823,09 динара, користи ће се у 

складу са законом у 2018.г.  

 На дан 29.12.2017.г. стање на КРТ-у и рачуну извршења буџета је следеће:   

 

Ред. ОПИС Износ 

бр.     

1 

Наменска средства - Капела 

Вранеши 675.120,00 

2 

Наменска средства - Уклањање 

објеката - Средства Министарст 371.990,00 

3 

Наменска средства - Уговор 

Минист. рад зап поз 102/1 И  73 903.911,80 

4 

Наменска средства - Културни 

центар летња позорница 232.884,32 

5 

наменска средства - КЗМ- Програм 

струч оспос младих 15.003,00 

6 

Наменска средства - Србија у 

ритму Европе 54.000,00 

7 
Наменска средства - Минист.тргов. 
Прва фаза лавиринт 5.247.913,97 

  Стање на дан 29.12.2017.год. 7.500.823,09 

  Приходи корисника 4.492.434,78 

  
Стање консолидованог рачуна 

трезора на дан 29.12.2017.год. 11.993.257,87 

   

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

промене дефиниције наменских прихода у смислу да је иста доста сужена и да многи од напред 

наведених прихода у почевши од 2016.г. губе свој наменски карактер. Нова дефиниција наменских 

прихода гласи: 

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

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

утврђује одлуком јединице локалне самоуправе« 

 

 На дан 29.12.2017.г у главној књизи трезора евидентиране су обавезе у вези са стањем на рачуну 

појединих средстава која су приходована у 2017.г. У следећем табеларном прегледу дајемо приказ ових 

средстава: 



 

ОПИС 
Износ 

средстава 

Неутрошени текући приходи 1.984.117,40 

Нераспоређени самодопринос -

ранијих год * 4.236.711,37 

Месни самодопринос 711181 298.166,76 

Наменска средства корисника 745 1.014.755,15 

Комесаријат - наменска средства 

733154 21.825.000,00 

Наменска средства – Општина 

Прокупље регистрација 733157 8,00 

Наменска средства - Минист.тргов. 

Прва фаза лавиринт 19.752.086,03 

УКУПНО: 49.110.844,71 

  

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

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

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

застаревања потраживања одређени део овог износа постао општи приход буџета. 

 

 Активности које се финансирају из напред наведених средстава нису реализоване у 2017.г. а 

реализација напред наведених средстава планира се из текућих прихода и примања буџета у 2018.г. који 

ће се распоредити Ребалансом одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.г. 

 

 Аналитички преглед обавеза према месном самодоприносу по месним заједницама на дан 

29.12.2017.г.: 
 

НАЗИВ Стање на дан 

29.12.2017.г. 

МЗ Подунавци 298.166,76 

УКУПНО 298.166,76 

    

 

 Аналитички преглед обавеза по основу сопствених прихода индиректних корисника буџета који се 

уплаћују у буџет на дан 29.12.2017.г.: 
 

НАЗИВ 

Салдо 

29.12.2017. 

МЗ Подунавци 379.498,15 

МЗ Руђинци 561.920,00 

МЗ Штулац 73.337,00 

УКУПНО: 1.014.755,15 

 

 

 

III ПРИХОДИ 

 

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

самоуправе а који су се примењивали у току 2017. године нису мењани. Прописи којима су уређена 

трансферна средства у 2017.г. нису мењани. Општина Врњачка Бања у 2017.г. остварила је значајна 

средства са нивоа Републике кроз друге видове трансферних средстава у укупном износу од 89.678.995 

динара. 

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2017.г. утврђени су одлуком о буџету у висини од 

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

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

општине Врњачка Бања у износу од 215.000.000 динара. Такође у образложењу првобитне одлуке о 

буџету реални приходи буџета у 2017.г. очекују се у висини од око 750 милиона динара. У току 2017.г. 

било је три ребаланса буџета којим су се подизали планирани приходи и расходи. 



 Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2017.г. у 

износу од 953.881.909 динара што у односу на планирану висину буџета износи 74,8%. Када у овај 

износ укључимо и примања по основу рефинансирања кредитног задужења добија се остварење од 

1.139.405.583 динара, а што у односу на планску величину ове категорије износи 76,6%. 

 

 Када из плана укупних прихода искључимо једнократне приходе које смо навели да су 

планирани са одређеним ризиком план буџета за 2017.г. би износио 768.951.729 динара, дакле  за 2,5% 

више од пројектованих прихода. У план прихода буџета укључена су и примања од продаје 

непокретности у укупном износу од 215.000.000 динара, која су остварена на дан 29.12.2017.г. у износу 

од 95.251.184 динара односно 44,6%. Општина Врњачка Бања у 2017.г. остваривала је и значајне 

ванредне приходе из буџета Републике Србије у износу од 89.678.995 динара и то како наменских за 

инвестиције и за збрињавање избеглих и расељених лица тако и за помоћ текућој ликвидности буџета.  
 

 Приход по месецима у 2017.г. дат је у следећем хистограму изгледа овако: 

 

 
 

 У 2017.г. остварени приходи и примања у већем делу крећу се у оквирима планираних износа.  

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

износа: 
 

Табела 1 – Приходи који су се значајније остварили изнад плана 

 

Ред. Ек.клас.   Буџет Остварење Индекс 

бр. Конто      Врста прихода 2017 29.12.2017.г. 5/4 

1 2 3 4 5 6 

  711 

Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке       

713 Порез на имовину 

8 713420 Порез на капиталне трансакције 40.000.000 49.328.401 123,3 

742 Приходи од продаје добара и услуга 

30 742351 Приходи општинских органа управе 1.000.000 1.948.056 194,8 

743 

Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

32 743351 

Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку 600.000 931.333 155,2 

 за прекршаје прописане актом скупштине 

општине,  

као и  одузета имовинска корист у том 

поступку 

33 743924 

Приходи од увећања целокупног пореског 

дуга који  300.000 374.632 124,9 

је предмет принудне наплате за 5% на дан 

почетка  

поступка принудне наплате, који је правна 

последица  

    

принудне наплате изворних прихода јединица локалне 

самоуправе     

 

 

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

је у 2017.г. остварен у оквирима плана, у укупном износу од 220.720.703 динара. У оквиру овог износа 

евидентира је и уплата пореза на зараде који припада општини Врњачка Бања по основу прихода из 

спроведеног стечајног поступка ХТП „Фонтана“ Врњачка Бања. Иначе у 2017.г. измењен је однос 



припадности пореза на зараде где сада општинама припада 74% од пореза на зараде који се оствари на 

њеној територији (раније је било 80%). 
 

 
 

 

 Други приход по висини је приход од пореза на имовину који се у 2017.г. остварио са 132.036.721 

динара односно 101,6% од плана. Планска величина овог прихода износила је 130.000.000 динара. 

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

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

 
 

 Трећи приход по висини у којој се остварио у 2017.г. је ненаменски трансфер са нивоа Републике 

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

буџета Републике Србије 89.678.995 динара, које смо напред образложили. 

 Планирани приход од боравишне таксе се остварио нешто испод плана који је износио 38.000.000 

динара, односно са 34.913.590 динара што је последица побољшања туристичког промета у 2017.г. али и 

напора служби Општинске управе да повећају контролу плаћања ове таксе.  
 

 
 

 



 

 

 Табела 2 – Приходи који су се значајније остварили испод плана 

 

Ред. Ек.клас.   Буџет Остварење Индекс 

бр. Конто      Врста прихода 2017 29.12.2017.г. 5/4 

1 2 3 4 5 6 

  711 

Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке       

3 711140 Порез на приходе од имовине 1.000.000 529.419 52,9 

730 Донације и трансфери 

16 733152 

Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа општина (за завршетак 

пројеката) 71.720.000 0,0 

741 Приходи од имовине 

21 741534 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 1.000.000 527.753 52,8 

22 741535 

Комунална такса за заузеће јавне 

повр.грађ.матер. 500.000 98.107 19,6 

23 741538 

Допринос за уређење грађевинског 

земљишта 161.050.000 45.448.834 28,2 

24 741540 

Накнада за коришћење речних обала и 

бања 8.000.000 3.145.000 39,3 

742 Приходи од продаје добара и услуга 

28 742253 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 59.000.000 7.685.370 13,0 

29 742255 Такса за озакоњење објеката 22.052.000 11.573.000 52,5 

743 

Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

31 743324 

Приходи од нов.казни за саобраћајне 

прекршаје 9.600.000 4.569.653 47,6 

744 

Текући и добровољни трансфери од 

физичких и прав.лица 

34 744151 

Текући и добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 5.000.000 177.400 3,5 

у корист нивоа општина 

745 Мешовити и неодређени приходи 

35 745150 

Мешовити и неодређени приходи у 

корист нивоа општина  3.500.000 2.180.973 62,3 

811 Примања од продаје непокретности 

36 811151 

Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа општина 215.000.000 95.251.184 44,3 

 

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

има највеће учешће у укупним приходима буџета. Овај приход остварен је са 44,3% од плана и значајно 

утиче на укупно остварење прихода буџета у 2017.г. Не ради о класичном фискалном приходу већ 

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

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

грађевинског земљишта планиран је у висини од 161.050.000 динара, а остварен са 45.448.834 динара 

или са 28,2%. Овај приход такође бележи значајно учешће у укупним приходима и његово ниско 

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

се у потпуности оствариле те је овај приход забележио релативно ниско остварење. Приходи из буџета 

Републике Србије планирани су у износу од 71.720.000 динара (једна од врста прихода), односно укупно 

са 107.000.000 динара а остварени су са 89.678.995 динара односно са 83,8%. Структура овог прихода 

доста је различита од планске те имамо приходе по врсти које нису планирани а који су се остварили, 

док са друге стране имамо планиране приходе који нису остварени.  
 

 

 IV РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

 Расходи су извршени у износу од 894.651.203 динара из текућих прихода буџета, односно у 

просечној висини од 76,4%., тј. у износу од 1.116.464.750 динара (са укљученим издацима за отплату 

главнице, за набавку финансијске имовине) односно у износу од 1.132.198.317 динара (са расходима из 

осталих извора финансирања без укљученог репрограма кредитног задужења).  

 

 Активности које су финансиране са расходне стране буџета у највећој мери представљају 



реализацију планираних апропријација Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. 

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

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

Бања за 2017.г. док је у Прилогу 2 дато објашњење великих одступања појединих апропријација од 

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

нису обухваћене анексима Завршног рачуна. 

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

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

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

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

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

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

Министарства финансија дописом број 401-00-01380/2017-03 од  27.септембра 2017.г. и дописом број 

401-00-02385/2017-03. О свим битним елементима на основу којих су засновани расходи извештавана су 

одговорна лица корисника јавних средстава у току буџетске године кроз управљачке извештаје, као и 

кроз периодичне извештаје који су усвајани од стране органа општине. 

 За социјалну функцију буџетом за 2017.г. укупно је извршено 56.963.175 динара (из извора 

финансирања 01) и 3.876.038 динара (из осталих извора финансирања) што у структури укупно 

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

 Сопствени и остали приходи буџетских корисника  који су буџету за 2017.г. планирани у износу 

од 39.117.000 динара а извршени расходи из ових прихода (пренети + текући) су у износу од 20.912.756 

динара односно са  53,5% што је ниско остварење. Највећа осцилација у остварењу сопствених прихода 

десила се код Установе „Туристичка организација“. 

 

 

 
НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

План сопствених 

прихода 
Извршење  Index 

4.01.02. Општинска стамбена агенција 1.866.000 1.906.218 102,2 

4.02. Установа Културни центар 8.800.000 4.634.356 52,7 

4.03. Установа Библиотека "Др Душан Радић" 635.000 326.769 51,5 

4.05. Установа Туристичка организација 14.130.000 5.815.541 41,2 

4.06. Установа Спортски центар 13.686.000 8.229.871 60,1 

  Укупно: 39.117.000 20.912.756 53,5 
   

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

потраживања што представља значајну процедуралну и материјалну мањкавост завршних рачуна ових 

индиректних корисника, а и консолидованог завршног рачуна Општине Врњачка Бања за 2017.г. 

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

буџетских средстава (индиректних и директних). 
 

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

буџета Општине Врњачка Бања за 2017.г. дате збирно и то:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

ЗА УДРУЖЕЊА И САВЕЗЕ 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.17.  Удружења и савези, 

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

непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 2.490.000,00 динара и увећана 

решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 400-268/17 од 01.02.2017. године у укупном 

износу од 300.000,00 динара.  На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 

и др. закони), члана 15.став 1.  Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл.лист 

Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), Уредбе о средствима за подстицање програма или 

недостајуће дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( "Сл. 



гласник РС", број 8/2012, 94/13 и 93/15),  Уредбе Владе РС о измени и допуни Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које 

реализују удружења 05 број:110-9022/2013, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 

из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног 

интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању 

средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења бр.400-672/2017 од 20.03.2017.године, Комисија формирана 

решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских 

средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења. На основу предлога комисије 

Председник општине Врњачка Бања је донео решење о опредељивању средстава из буџета општине. У 

складу са тим, закључени су Уговори о  финансирању и суфинансирању годишњих програма и 

пројеката од јавног интереса са удружењима за 2017.годину. 

 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ  2017.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава удружењима и савезима по основу закључених Уговора 

и донетих Решења 

Корисник Опис План Реализовано Oстатак 

Удружење  грaђaнa 

"Вoлoнтeрски цeнтaр" 

Уговор бр. 110-

105/17  90,000.00 90,000.00 0.00 

Удружење зa зaштиту  

живoтне срeдинe "Врњци" 

Уговор бр. 110-

102/17 90,000.00 90,000.00 0.00 

Пoвeрeништво  Сaвeзa 

сaмoст.синдикaтa за 

општину В.Б. 

Уговор бр. 110-

93/17 285,000.00 285,000.00 0.00 

Oрганизација синдиката  

Oпштинске  упрaвe 

oпштинe В.Б.  

Уговор бр. 110-

94/17 100,000.00 100,000.00 0.00 

Удружeњe грaђaнa 

"Нoвoсeлaц" 

Уговор бр. 110-

95/17 230,000.00 230,000.00 0.00 

Удружeњe Жeнски цeнтaр 

"Mилицa" 

Уговор бр. 110-

96/17 100,000.00 100,000.00 0.00 

Удружeњe Рoмa "Грaчaц" 

Решење бр. 400-

670/17 112,000.00 112,000.00 0.00 

Удружeњe "MНС Mojи 

aнђeли" 

Уговор бр. 110-

115/17 50,000.00 50,000.00 0.00 

Удружeњe "Сaчувajмo 

Oтрoкe" 

Уговор бр. 110-

125/17 40,000.00 40,000.00 0.00 

Удружeњe зa културу 

"Врњaчки Вeз" 

Уговор бр. 110-

119/17 130,000.00 130,000.00 0.00 

Лoвaчкo удружeњe "Сoкo" 

Уговор бр. 110-

123/17 50,000.00 50,000.00 0.00 

Удружeњe РВИ ППБ 

Уговор бр. 110-

117/17 70,000.00 70,000.00 0.00 

Удружење сaмoхраних  

рoдитеља  и дeцe"КA плус" 

Уговор бр. 110-

145/17 60,000.00 60,000.00 0.00 

Удружење бoрaцa рaтoвa 

1990-1999 "Гoрски 

Вукoви" 

Уговор бр. 110-

144/17 80,000.00 80,000.00 0.00 

Удружeњe пчeлaрa 

Врњaчкa Бaњa 

Уговор бр. 110-

140/17 40,000.00 40,000.00 0.00 

Удружeњe ДВД Врњaчкa 

Бaњa 

Уговор бр. 110-

154/17 40,000.00 40,000.00 0.00 

Удружeњe "Врњaчки 

зaгрљaj" 

Уговор бр. 110-

155/17 90,000.00 90,000.00 0.00 

Удружење  млaдих oсoбa 

сa инвалидитетом "Сунцe" 

Уговор бр. 110-

161/17 50,000.00 50,000.00 0.00 

Удружење Српскo-рускo-

бeлoруско  приjaтељство  

Србије 

Уговор бр. 110-

163/17 40,000.00 40,000.00 0.00 

Удружење прoизвођача 

рaкиje"Грaчaчкa кaпљицa" 

Уговор бр. 110-

160/17 80,000.00 80,000.00 0.00 

Сaвeз удружења бoрaцa 

НOР-a oпштине Врњачка 

Бања 

Уговор бр. 110-

167/17 30,000.00 30,000.00 0.00 

Удружeњe "Гoчки круг" 

Уговор бр. 110-

177/17 160,000.00 160,000.00 0.00 



Удружење "Кoлo српских 

сeстaрa" 

Уговор бр. 110-

197/17 80,000.00 80,000.00 0.00 

Удружење ООСР 

"Моравац" 

Уговор бр. 

110-220/17 50,000.00 50,000.00 0.00 

Удружење овчара и козара 

"Гочки пастири" 

Уговор бр. 

110-241/17 50,000.00 50,000.00 0.00 

Удружење ДВД Врњачка 

Бања 

Уговор бр. 

110-246/17 50,000.00 50,000.00 0.00 

Ловачко удружење Соко 

Уговор бр. 

110-245/17 100,000.00 100,000.00 0.00 

Ликовно удружење 

"Језеро" 

Уговор бр. 

110-269/17 30,500.00 30,500.00 0.00 

Удружење грађана 

"Чувари природе-Србија" 

Уговор бр. 

110-264/17 80,000.00 80,000.00 0.00 

Удружење грађана 

љубитеља природе и 

дивљачи "Срна" Главица 

Уговор бр. 

110-370/17 285,000.00 285,000.00 0.00 

Удружење грађана 

љубитеља природе и 

дивљачи "Срна" Главица 

Решење бр. 

400-3146/17 15,000.00 15,000.00 0.00 

УКУПНO   2,757,500.00 2,757,500.00 0.00 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

ЗА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 
 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.18. Културно уметничка 

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

осталим непрофитним институцијама планирана су средства у износу од 750.000,00 динара и увећана 

решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 400-269/17 од 01.02.2017. године у укупном 

износу од 50.000,00 динара. На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл.Гласник  РС“. бр.51/09 и 99/11 

и др закони),  чл.15. Одлуке о буџету за 2017. годину(„Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 

и 18/17), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

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

Уредбе Владе РС о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења број 110-

9022/2013, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка 

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

Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине 

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

удружења бр.400-674/2017 од 20.03.2017.године, расписан је јавни позив за Удружења и савезе.  

 

Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог 

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

културно-уметничких друштава и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката 

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

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

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

које реализују удружења у области културно-уметничког аматеризма бр.400-674//2017 од 

20.03.2017.године. У складу са тим, закључени су Уговори о  финансирању и суфинансирању годишњих 

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

очувања културног наслеђа за 2017. годину.  

 

 

 

 

 



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА  2017.ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.20.  Физичка култура, 

функционална класификација 810, економска класификација 48191 -  назив позиције Дотације 

спортским и омладинским организацијама планирана су средства у укупном износу од 7.550.000,00 

динара и увећана решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.400-243/17 од 30.01.2017. 

године у укупном износу од 1.000.000,00 динара. На основу чл.138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ 

бр.24/11 и 99/11 и др. закони), члана 15.став 1.  Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. 

годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 4/17), Решења Председника општине Врњачка Бања бр.400-

710/17 од 23.03.2017.године, закључени су уговори о реализовању годишњих и посебних програма 

спортских организација у области спорта на територији општине Врњачка Бања за 2017.годину. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2017.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава спортским организацијама по основу закључених 

Уговора. 

 

КOРИСНИК БР.УГOВOРA ПРOГРAM ПЛAН РEAЛИЗOВAНO OСTAЛO 

ФК "ГOЧ" В.Бaњa 110-80/17  пoсeбaн  100,000.00 100,000.00 0.00 

ФК "ГOЧ" В.Бaњa 110-76/17 гoдишњи 239,972.51 239,972.51 0.00 

КК "БAСКET" 

В.Бaњa 110-75/17 гoдишњи  248,343.64 248,343.64 0.00 

КК "БAСКET" 

В.Бaњa 110-81/17 пoсeбaн  250,000.00 250,000.00 0.00 

СПOРTСКИ СAВEЗ 

В.Бaњa 110-79/17 гoдишњи 940,000.00 870,000.00 70,000.00 

СПOРTСКИ СAВEЗ 

В.Бaњa 110-77/17 пoсeбaн  777,040.00 777,040.00 0.00 

СПOРTСКИ СAВEЗ 

В.Бaњa 110-78/17 пoсeбaн  400,000.00 400,000.00 0.00 

ФК "НAПРEДAК" 

Грaчaц 110-89/17 гoдишњи 189,745.70 189,745.70 0.00 

КК"ГOЧ" В.Бaњa 110-90/17 гoдишњи  189,745.70 189,745.70 0.00 

ФУTСAЛ КЛУБ 

"OЛИMП" В.Бaњa 110-92/17 пoсeбaн  190,000.00 190,000.00 0.00 

ФУTСAЛ КЛУБ 

"OЛИMП" В.Бaњa 110-91/17 гoдишњи 170,213.06 170,213.06 0.00 

ФК "ВРЊAЧКA 

БAЊA"В.Бaњa 110-101/17 гoдишњи 142,309.28 142,309.28 0.00 

Р.бр. Корисник Опис План Реализовано Остало 

1. КУД "Јелек" 

Подунавци 

Уговор бр. 110-

98/17 

150,000.00 150,000.00 0.00 

2. КУД "Абрашевић" 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 110-

116/17 

130,000.00 130,000.00 0.00 

3. КУД "Извор" 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 110-

172/17 

100,000.00 100,000.00 0.00 

4. ФАНПИ "Грачац" Уговор бр. 

110-250/17 

120,000.00 120,000.00 0.00 

 УКУПНО  500,000.00 500,000.00 0.00 



ФК "ВРЊAЧКA 

БAЊA"В.Бaњa 110-100/17 пoсeбaн  80,000.00 80,000.00 0.00 

ШAХ КЛУБ 

"ЛИПOВA"В.Бaњa 110-99/17 гoдишњи 80,920.96 80,920.96 0.00 

СПOРTСКИ КЛУБ 

"ВEРTИГO"В.Б. 110-97/17 пoсeбaн  262,290.00 262,290.00 0.00 

ФК "БOРAЦ" 

Врaнeши 110-109/17 гoдишњи 189,745.70 189,745.70 0.00 

OК "ГРAЧAЦ" 

Грaчaц 110-112/17 гoдишњи 217,649.48 217,649.48 0.00 

OК "ГРAЧAЦ" 

Грaчaц 110-111/17 пoсeбaн  100,000.00 100,000.00 0.00 

ФК 

"РEAЛ"Пoдунaвци 110-113/17 гoдишњи 209,278.35 209,278.35 0.00 

ФК 

"РEAЛ"Пoдунaвци 110-114/17 пoсeбaн  80,000.00 80,000.00 0.00 

OMЛAДИНСКИ 

ФК "ВРЊЦИ"  110-103/17 пoсeбaн  100,000.00 100,000.00 0.00 

OMЛAДИНСКИ 

ФК "ВРЊЦИ" 

Врњци 110-104/17 гoдишњи 203,697.59 203,697.59 0.00 

OК 

"СПOРTИСИMO" 

В.Бaњa 110-118/17 гoдишњи 122,776.63 122,776.63 0.00 

ЖEНСКИ 

OК"ВРЊAЧКA 

БAЊA"В.Б. 110-129/17 гoдишњи 108,824.74 108,824.74 0.00 

ПЛИВAЧКИ И 

ВATEРПOЛO 

КЛУБ"ГOЧ" 110-132/17 гoдишњи 281,828.18 281,828.18 0.00 

ПЛAНИНAРСКO 

СПOРTСКИ 

КЛУБ"ГOЧ" 110-131/17 гoдишњи 100,453.61 100,453.61 0.00 

ЏУДO КЛУБ 

"ВРЊAЧКA БAЊA" 110-130/17 гoдишњи 97,663.23 97,663.23 0.00 

ЏУДO КЛУБ"ГOЧ" 

В.Бaњa 110-124/17 гoдишњи 131,147.77 131,147.77 0.00 

БOКСEРСКИ КЛУБ 

"ГOЧ" В.Бaњa 110-128/17 гoдишњи 200,907.22 200,907.22 0.00 

КAРATE КЛУБ 

"ПAДOБРAНAЦ" 110-126/17 пoсeбaн  80,000.00 80,000.00 0.00 

СTOНOTEНИСКИ 

КЛУБ "ГOЧ" 

В.Бaњa 110-127/17 гoдишњи 147,890.03 147,890.03 0.00 

СTOНOTEНИСКИ 

КЛУБ "ГOЧ" 

В.Бaњa 110-120/17 пoсeбaн  40,000.00 40,000.00 0.00 

OК "ГOЧ" Нoвo 

Сeлo 110-142/17 пoсeбaн  40,000.00 40,000.00 0.00 

OК "ГOЧ" Нoвo 

Сeлo 110-139/17 гoдишњи 94,872.85 94,872.85 0.00 

РУКOMETНИ 

КЛУБ"ГOЧ-

MEРКУР"В.Б. 110-141/17 гoдишњи 198,116.84 198,116.84 0.00 

AM И КК "ВEРБA 

СПOРT" 110-122/17 гoдишњи 195,326.46 195,326.46 0.00 

ФК "MЛAДOСT 

1981" Штулaц 110-162/17 гoдишњи 128,357.39 128,357.39 0.00 

ШАХОВСКИ КЛУБ 

"ГОЧ" 110-217/17 годишњи 106,034,36 106,034.36 0.00 

Стонотениски клуб 

"Вранеши" 110-262/17 посебан 350,000.00 350,000.00 0.00 

Одбојкашки клуб 

"Спортисимо" 110-371/17 посебан 50,000.00 50,000,00 0.00 

Фудбалски клуб 

"Гоч" 110-372/17 посебан 450,000.00 450,000.00 0.00 

Фудбалски клуб 

"Волеј" 110-375/17 годишњи 64,178.69 64,178.69 0.00 

 УКУПНO     8,349,329.97 8,279,329.97 70,000.00 



 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.19. Верске заједнице, 

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

непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 1.200.000,00 динара. На 

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

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 

7/17 и 18/17), Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница на територији општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 8/2014) и Решења Председника општине о 

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

Пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања бр.400-671/17 од 

20.03.2017. године, Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је 

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

општине за 2017.г.  

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

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

услове. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  2017.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава верским заједницама по основу закључених Уговора и 

донетих Решења 
 

Р.бр. Корисник Опис План Реализовано Остатак 

1. Српска православна 

црквена општина 

Вукушица 

Уговор бр. 

110-121/17 

250,000.00 250,000.00 0.00 

2. Црквена општина 

Станишинци 

Решење бр. 

400-721/17 

50,000.00 50,000.00 0.00 

3. Српска православна 

црквена општина 

Грачац 

Уговор бр. 

110-166/17 

450,000.00 450,000.00 0.00 

4. Српска православна 

црквена општина 

Врњачка Бања 

Уговор бр. 

110-178/17 

100,000.00 100,000.00 0.00 

5. Црквена општина 

Вукушица 

Решење бр. 

400-2138/17 

50,000.00 50,000.00 0.00 

 УКУПНО  900,000.00 900,000.00 0.00 

      

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕДСТАВА СА АПРОПРИЈАЦИЈЕ  
НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 

 УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА   

 

   Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17 ) у разделу 4.01.22. Накнаде штете услед елем.непог., функционална 

класификација 160, економска класификација 484  назив апропријације Накнаде штете за повреде или 

штету насталу услед елементарних  непогода планирана су средства у износу од 8.348.000 динара из 

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



ситуације: 

         *    Штаб за ванредне ситуације упознат да је привремено сметлиште у селу Грачац а које се налази 

у непосредној близини ушћа Грачачке реке у Западну Мораву, приликом сваког повећања нивоа реке, 

угрожено од плављења и растурања садржаја са њега на околне парцеле. Обзиром да је у више наврата 

долазило до изливања и самим тим проузроковало разношење отпадних материја на околне парцеле, 

општинска инспекција је констатовала да је неопходно да се предузму превентивне мере и поступци 

ради заштите поменутог сметлишта, о чему је и састављена Службена белешка. Комадант Штаба за 

ванредне ситуације и руководство МЗ Грачаца се такође сложило да се што хитније предузму мере 

заштите привременог сметлишта од дејства високих вода и сходно томе , достављене су три понуде за 

извршење поменутог посла. Као најповољнији понуђач изабран је „Траг М“ о чему је и донета Одлука о 

издавању наруџбенице.  Поменуто предузеће је након изведених радова доставило рачун бр:1/17 од 

09.02.2017.год на износ од 592.920,00 динара, оверен од стране одговорног лица. ЈП Општинска 

стамбена агенција доставила је Извештај о радовима на изградњи заштитног бедема сметлишта у 

Грачацу, бр.350-176/17 од 09.02.2017.год. којим је потврђено да су радови изведени у сладу са издатим 

рачуном. Сходно  томе, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-10 од 13.02.2017.године да се поменутом 

предузећу исплате средства и то: 

� 21.02.2017.године износ од 150.000,00 динара ; 

� 24.02.2017.године износ од 100.000,00 динара; 

� 27.02.2017. године износ од 200.000,00 динара; 

� 02.03.2017. године износ од 142.920,00 динара. 

 

       *   Штабу за ванредне ситуације се обратио Младеновић Славко захтевом број 217-1/16-99 од 

24.10.2016.године за помоћ у изградњи потпорног зида  за заштиту од атмосферских вода. Дирекција за 

планирање и изградњу је сачинила предлог заштите од атмосферских вода бр.350-1237/16-1 од 

08.11.2016.год. којим се предлаже изградња потпорног зида у дужини од 20 m. На основу напред 

наведеног, Општинска стамбена агенција је спровела поступак избора најповољнијег понуђача за 

извођење радова на изградњи потпорног зида и као након спроведеног поступка закључила Уговор 

бр.110-216/17 од 21.02.2017. са „ЗР Николић Монт М“. Општинска стамбена агенција је доставила 

Извештај о изведеним радовима број 350-605/17 од 27.03.2017.године у коме је наведено да су радови 

изведени у складу са Уговором 110-216/17 као и рачуном број 2/17, „ЗГРПИ Николић Монт М“ на износ 

147.500,00 . Сходно напред наведеном Штаб је донео Закључак број 217-1/17-12 од 05.04.2017.године да 

се наведеном предузећу исплате средства и то 06.04.2017.године. 

       *  Штаб за ванредне ситуације је упознат са захтевом МЗ Врњачка Бања број 217-14/17 од 

18.04.2017.г. за помоћ у санацији последица елементарне непогоде на путној инфраструктури. Током 

2014.г. и 2016.г. на територији МЗ Врњачка Бања у више наврата дошло до плављења од стране 

Липовачке реке и Липовачког потока и самим тим дошло до оштећења путне инфраструктуре и вода је 

продрла у више десетина кућа овог насеља.. Једна од оштећених комуникација у Липови је на делу 

улице 13.Октобра у потесу Голубињак где је деловањем бујица  и површинских вода угрожена основа 

пута,  обрушавање земље изазива преливање воде преко пута а прети да изазове клизиште. МЗ Врњачка 

Бања је извршила набавку 10 бетонских цеви дужине 1 м,  у предузећу „ЛОКИ-Н-4“ из Врњаца, 

неопходних за постављање на поменутој локацији. Општинска стамбена агенција је доставила Извештај 

о изведеним радовима број 350-805/17 од 05.05.2017.год. у коме је наведено да су бетонски елементи 

испоручени у уграђени. Сходно напред наведеном  Штаб је донео Закључак број 217-1/17-14 од 

05.05.2017.године да се наведеном предузећу исплати по испостављеном рачуну  01-0013 од 

20.04.2017.додине и исти реализован дана 05.05.2017.године у износу од 50.000,00 динара.  

 

      *  Штаб за ванредне ситуације је упознат са Захтевом Трифуновић Десанке број 400-82/17 од 

16.01.2017.год. за помоћ у санацији последица пожара који је проузроковао оштећење објекта 

именоване. Стручна комисија за процену штете од елементарних непогода за подручје насељених места 

општине Врњачка Бања, дана 20.03.2017.год. извршила је обилазак оштећеног објекта и о томе сачинила 

Процену штете и у њој навела да је потребна набавка чамове дрвене грађе, кровног покривача и израда 

и монтажа истих а су укупно потребна средства у износу 254.216,00 динара. Сходно напред наведеном, 

Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/17-16 од 15.05.2017.год. да се Трифуновић 

Десанки исплти износ од 25.000,00 динара које су и реализоване дана 17.05.2017.године.  

 

         *    Штаб за ванредне ситуације је на 89.седници разматрао ситуацију изазвану кишним 

падавинама и очекујућим високим водостајем Западне Мораве. У циљу помоћи, спасавања и 

збрињавања становништва на угроженим подручјима ангажовани су сви расположиви капацитети ЈП, 



установа, приватних предузећа, предузетника и грађана. Кao пoслeдицa eлeмeнтaрнe нeпoгoдe нa 

тeритoриjи MЗ Грaчaц oбилнe кишнe пaдaвинe изaзвaлe су мнoгa oштeћeњaнa нa путнoj 

инфрaструктури пa je И циљу тe сaнaциje MЗ Грaчaц aнгaжoвaлa AПР Вeсeлинoвић из Грaчaцa дa 

изврши нaсипaњe шљункa рaсипaњe И вaљaњe oштeћeних путeвa. Нaкoн извршeних рaдoвa нaвeдeнo 

прeдузeћe je испoстaвилo рaчун брoj 31/16 oд 20.06.2016.гoдинe нa изнoс 395.280,00 динaрa. Из 

Извeштaja JП Дирeкциje зa плaнирaњe и изгрaдњу брoj 350-1047/16-1 oд 10.11.2016.гoд. пoтврђeнo je дa 

су рaдoви извeдeни у пoтпунoсти кao штo je и нaвeдeнo у рaчуну. У склaду сa тимe,  Штaб je дoнeo 

Зaкључaк брoj 217-1/17-18 oд 22.05.2017.гoдинe дa сe нaвeдeнoм прeдузeћу извршe уплaтe пo 

испoстaвљeнoj фaктури, и тo: Закључак штаба бр.217-1/16-36 од 11.04.2016.г  по коме је извршена 

исплата  у износу од 250.000,00 динара 11.04.2016.године. 

� 23.05.2017.гoдинe изнoс oд 100.000,00; 

� 24.05.2017.гoдинe изнoс oд 50.000,00; 

� 01.06.2017.гoдинe изнoс oд 100.000,00;  

� 13.06.2017.гoдинe изнoс oд 100.000,00; 

� 20.06.2017.гoдинe изнoс oд 45.280,00. 

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

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

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

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. MЗ Грaчaц je aнгaжoвaлa „AПР Вeсeлинoвић“ из Грaчaцa дa 

изврши чишћeњe, прoдубљивaњe и кaнaлисaњe Грaчaчкe рeкe, узвoднo oд кућa Пршићa у Грaчaцу. 

Нaкoн тих рaдoвa тa рaдњa дoстaвилa рaчун брoj 24/17 oд 19.06.2017.гoдинe нa изнoс oд 216.000,00 

динaрa кao и пoтврду oд стрaнe мeснe кaнцeлaриje Грaчaц дaнас да су рaдoви извршeни кao штo je и у 

рaчуну oписaнo. Схoднo нaпрeд нaвeдeнoм, Штaб je дoнeo Зaкључaк брoj 217-1/17-29 oд 

21.06.2017.гoдинe дa сe нaвeдeни рaчун исплaти нaвeдeнoм предузећу и тo:  

� 21.06.2017.гoдинe у изнoсу oд  55.000,00 динaрa; 

� 23.06.2017.гoдинe у изнoсу oд 100.000,00 динaрa; 

� 12.07.2017.године у износу од  61.000,00  динара. 

        *     Нa oснoву 39. Стaв 2 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, чл.56 Стaтутa oпштинe Врњaчкa Бaњa, дoнeтa 

je Oдлукa o издaвaњу нaруџбeницe, брoj 400-2619/16 дo 30.11.20176.гoдинe чиjи je прeдмeт услугa 

рeмoнтa систeмa зa jaвнo узбуњивaњe oпштинe Врњaчкa Бaњa, нa лoкaциjaмa: Дeпaндaн дрaвa, згрaдa 

MУПA, Eлeктрoдистрибуциja и бившa пeкaрa Шумaдиja, зa пoтрeбe Oпштинe Врњaчкa Бaњa у кoмe je 

нaвeдeнo дa je кao нajпoвoљниjи пoнуђaч изaдбрaн Рaдиo клуб цeнтaр, Крaљeвo. Нaкoн тoгa, дoстaвљeн 

je рaчун Рaдиo клубa цeнтaр, брoj 001/2017 нa изнoс oд 146.000,00 динaрa o извршeнoj прeдмeтнoj jaвнoj 

нaбaвци. Кoмисиja фoрмирaнa Рeшeњeм Шeфa Службe зa приврeду, ЛEР и друштвeнe дeлaтнoсти брoj 

400-2619/16 oд 06.12.2016.г.  je урaдилa Зaписник o извeдeним рaдoвимa брoj 400-596/17, 

09.03.2017.гoдинe. Нa oснoву нaпрeд нaвeдeнoг, пo испoстaвљeнoм рaчуну je исплaћeнo: 

� 24.05.2017.гoдинe изнoс oд 36.000,00 динaрa; 

� 01.08.2017.године износ од 30.000,00 динара; 

� 18.09.2017.године износ од 50.000,00 динара; 

� 03.11.2017.године износ од 30.000,00 динара.  

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

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

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

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Штaб je у сaрaдњи сa MЗ-a  и стaнoвништвoм , oргaнизoвao 

сaнaциje штeтa нa инфрaструктуриним oбjeктимa , пoслoвним и стaмбeним oбjeктимa, пoљoприврeдним 

пoвршинaмa и спрeчaвaњa нaстaнкa тeжих пoслeдицa пo сyстeм функциoнисaњa живoтa грaђaнa a за тe 

нaмeнскe зaдaткe нeoпхoднo je пoгoнскo гoривo зa aнгaжoвaнe мaшинe. MЗ Грaчaц je штaбу упутилa 

зaхтeв зa oбeзбeђeњe 500 l пoгoнскoг гoривa зa мaшинe кoje су aнгaжoвaнe нa рaшчишћaвaњу и 

пoпрaвци инфрaструктурних oбjeкaтa и др. aктивнoсти нa сaнaциjи штeтa. Схoднo тoмe, Штaб je дoнeo 

Зaкључaк брoj 217-1/17-27 oд 15.06.2017.гoдинe дa сe oбeзбeди пoгoнскo гoривo уплaтoм Дaки пeтрoлу, 

пo испoстaвљeнoм прeдрaчуну брoj 28 у изнoсу 74.450,00 динaрa a пo истoм je извршeнa уплaтa дaнa 

15.06.2017.гoдинe. Дана 12.12.2017. године, извршен је повраћај средстава од стране Даки петрола у 

износу од 20.671,08  динара из разлога неиспорученог погонског горива по испостављеном предрачуну 

број 28- МЗ Грачац. 



      *  Штаб за ванредне ситуације је упознат са Захтевом MЗ Врaнeши  брoj 104/15 зa пoмoћ у сaнaциjи 

пoслeдицa eлeмeнтaрнe нeпoгoдe кoja je зaхвaтилa oву MЗ тoкoм 2014.гoдинe и нeoпхoднoсти дa сe 

прoкoпajу нoви и прoдубe и oчистe пoстojeћи oдвoдни кaнaли у приoбaљу рeкe зaпaднe Moрaвe у дeлу 

звaнoм Шeвaри и Tрнoвaчa. Штaб зa вaнрeднe ситуaциje зa тeритoриjу oпштинe Врњaчкa Бaњa нa свojoj 

37-oj сeдници oдржaнoj дaнa 16.05.2014.гoдинe, дoнeo je зaкључaк брoj 217-1/14-36 кojим je нaлoжиo 

рукoвoдствимa MЗ дa нeпрeкиднo прaтe ситуaциjу и oдмaх интeрвeнишу у случajу угрoжeнoсти 

људских живoтa и сaнaциjи штeтe. MЗ Врaнeши je извршилa прoкoпaвaњe нoвих кaнaлa a пoстojeћe су 

прoдубили и oчистили oд рaстињa и oтпaднoг мaтeриjaлa. Рaди рeгулисaњa oтицaњa вoдe испoд путa и 

изрaдa улaзa у дoмaћинствa и пojeдинe пaрцeлe, извршeнa je купoвинa бeтoнских цeви у „СTКЗПР 

Mиркић“, а oд њих je испoстaвљeнa фaктурa бoj 317 oд 19.06.2015.гoдинe нa изнoс oд 98.000,00 динaрa. 

Из тeхничкoг Извeштaja JП Дирeкциje зa плaнирaњe и изгрaдњу, пoтврђeнo je дa су бeтoнскe цeви 

угрaђeнe нa прeдвиђeним мeстимa. Схoднo тoмe, Штaб je дoнeo Зaкључaк брoj 217-1/17-20 oд 

02.06.2017.гoдинe дa сe нaвeдeнo прeдузeћу исплaти изнoс пo испoстaвљeнoj фaктури, штo je извршено 

дaнa 26.06.2017.гoдинe. 

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

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

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

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

пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања 

живота и рада грађана. У складу са наведеним, МЗ Грачац је извршила набавку и уградњу 6 бетонских 

армираних цеви  ради санације путне инфраструктуре од последица бујичних поплава о чему је МЗ 

Грачац доставила Извештај бр.167/17 од 27.07.2017.године о уградњи поменутих цеви на месту 

Оташевске колибе. Предузеће „Vatimex“ д.о.о. Врњачка Бања је испоставило рачун број 20-2017 од 

25.07.2017.године на износ од 39.600,00 динара за испоручене цеви , и у складу са тим донет је 

Закључак број 217-1/17-35 од 28.07.2017.године да се наведеном предузећу исплати по достављеној 

фактури што је и извршено дана 31.07.2017.године. 

 

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

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

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

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

пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања 

живота и рада грађана. Једна од угрожених ситуација је Српска православна црквена општина Храма 

Светог Саве у Грачацу , чији објекти су оштећени јер је вода продрла у црквену порту, поткопала 

потпорни зид ка реци и том приликом направиле рупе дубине и до 3 m  дужином око 10 m, чиме је 

угрозила гробна места и темеље храма, па се тим поводом обратила Штабу за помоћ у санацији штете. 

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Предмер и предрачун радова потребних за 

санацију наведених објекта број 350-1367/17 од 09.06.2017.год. којим су обухваћени изградња крилног 

зида, пешачког моста, подбетонирање потпорног зида и уграђивање шљунка иза потпорног зида са 

уређењем терена у порти на износ од 222.936,00 динара. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне 

непогоде је донео Закључак број 217-1/17-38 од 10.08.2017.године да се Српској православној црквеној 

општини Храма Светог Саве Грачац уплате средства у износу  од 222.936,00 динара за извођење горе 

наведених санација. У наведеном Закључку се и обавезује Општинска стамбена агенција Врњачка Бања 

да врши стручни надзор приликом извођења радова и да се након санације Штабу достави писмени 

извештај о изведеним радовима. Нa oснoву нaпрeд нaвeдeнoг, исплате су извршене по следећој 

динамици: 

� 15.08.2017.године износ од 60.000,00 динара; 

� 16.08.2017.године износ од 60.000,00 динара; 

� 17.08.2017.године износ од 60.000,00 динара; 

� 18.08.2017.године износ од 42.936,00 динара. 

 

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

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

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

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

путева МЗ Грачац, Рсавци и Отроци  а једнo од предузећа која је обављало радове је АПР 

„Веселиновић“ из Грачаца која је извела санацију путева и регулацију речног корита и пропуста о чему 

је доставила рачун број 32 од 17.07.2017.године на износ од 596.160,00 динара. Општинска стамбена 



агенција  Врњачка Бања доставила је Извештај број 350-1428/17 од 16.08.2017. године којим је 

потврђено да су извршени радови сагласни  наведеном  новчаном износу. Сходно напред наведеном , 

Штаб  је донео Закључак број 217-1/17-41 од 17.08.2017.године да се АПР „Веселиновић“ исплате 

средстава по испостављеном рачуну, и исплате су извршене по следећој динамици: 

� 17.08.2017.године износ од 300.000,00 динара; 

� 22.08.2017.године износ од 200.000,00 динара; 

� 24.08.2017.године износ од 96.160,00 динара. 

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

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

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

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

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

Бабић“ из Новог Села  које је извела копање орничког камена потребног за насипање путева оштећених 

поплавама о чему је достављен рачун  број 34 од 01.07.2017.године на износ од 374.617,00 динара који 

је оверен од стране одговорног лица МЗ Грачац. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила 

је Извештај број 350-1427/17 од 16.08.2017.године којим је потврђено да су извршени радови како је и 

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

17.08.2017.године да се предузећу „Кипер транс Бабић“ из Новог Села  исплате средства по 

испостављеном рачуну.  По наведеном Закључку  пренето је: 

� 15.09.2017.године износ од 100.000,00 динара; 

� 13.10.2017.године износ од 100.000,00 динара; 

� 27.10.2017.године износ од  40.000,00 динара; 

� 14.11.2017.године износ од  67.308,00 динара. 

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

Заједнице Ново Село за наплату радова на чишћењу снега у јануару 2016.године на подручју територије 

ове МЗ. У том периоду велика количина снега и олујни ветар који је стварао сметове условили су 

константно чишћење путне инфраструктуре, па је Председник општине Врњачка Бања дана 

04.01.2016.године је одржао састанак са свим Председницима савета месних заједница са територије 

целе општине и тада је закључено да постоји проблем у недостатку довољних количина погонског 

горива потребног за рад машина намењених за чишћење путева од снежних наноса. МЗ Ново Село је 

организовала чишћење снега на простору своје МЗ, а радове је изводила машином Skip Terex о чему је 

испоставила рачун број 24/2016 од 10.02.2016.год. на износ од 138.000,00 динара, као и радни налог број 

4/16, ма основу кога је и донет Закључак број  217-1/17-44 од 22.09.2017.године. По наведеном 

Закључку пренето је: 

• 28.09.2017.године износ од 69.000,00 динара; 

• 29.09.2017.године износ од 69.000,00 динара. 

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

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

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

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Током  обилних кишних падавина дана 11.06.2017.године, 

наиласком велике количине воде, дошло је продубљивања речног корита Отрочке реке, чиме је 

онемогућен саобраћај преко ње. Ради поновног успостављања саобраћаја на тој комуникацији, 

неопходна је била уградња бетонских пропуста, па је АПР Веселиновић из Грачаца, извршила набавку, 

допремање и уградњу 7 комада цевастих пропуста ф 1600, L-2500 до Отрочке реке. Општинска 

стамбена агенција  Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-1577/17 од 08.09.2017. 

године којим је потврђено да су извршени радови сагласни са фактуром број 41, од 06.09.2017.год. на 

износ од 599.970,00 динара. Сходно напред наведеном , Штаб  је донео Закључак број 217-1/17-43 од 

22.09.2017.године да се АПР „Веселиновић“ исплате средстава по испостављеном рачуну, што је и 

завршено дана 02.10.2017.године. 

 

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

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

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

Meснe зajeдницe Грaчaц, Рсoвци и Oтрoци. Током  обилних кишних падавина дана 11.06.2017.године, 

наиласком обилне количине воде, дошло је до великих оштећења на путној инфраструктури и речним 



обалама. МЗ Отроци је ангажовала АПР Веселиновић из Грачаца за прочишћавање и насипање путева, 

рашчишћавање речног корита и околног терена и санацију штета. Приликом те санације извршена је 

набавка, превоз и уградња шљунка са разастирањем и ваљањем, набавка, превоз и уградња бетонских 

цеви ф 1000мм на делу комуникације поред куће Саје Марића, ископ канала са одвозом земље и рад 

багера. О наведеним радовима АПР Веселиновић је доставило рачун број 64 од 02.10.2017.године на 

износ од 535.680,00 динара. Општинска стамбена агенција  Врњачка Бања доставила је Технички 

извештај број 350-2058/17 од 30.11.2017. године којим је потврђено да су извршени радови сагласни са 

фактуром број 64. Сходно напред наведеном , Штаб  је донео Закључак број 217-1/17-53 од 

04.12.2017.године да се АПР „Веселиновић“ исплате средстава и то следећом динамиком: 

• 04.12.2017.године износ од 200.000,00 динара; 

• 18.12.2017.године износ од 335.680,00 динара. 

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

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

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

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

пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања 

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

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

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

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

испорученим бетонским цевима ф300мм, комада 23 предузеће Тара  доставило је рачун бр.12 од 

25.08.2017. на износ од 19.550,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је 

Технички извештај број 350-2094/17 од 06.12.2017.године у којем су потврдили набавку и уградњу 23 

комада цевастих бетонских пропуста ф300мм, и да су сагласни са рачуном 12 од 25.08.2017.године на 

износ од 19.550,00 динара. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак 

број 217-1/17-55 од 11.12.2017.године да се наведена фактура исплати, што је и одрађено дана 

11.12.2017.године. 

 

       * Штаб за ванредне ситуације је упознат да је дана 11.06.2017.године на 117. Седници штаба 

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

територије општине Врњачка Бања које обухвата МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са 

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

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

функционисања живота и рада грађана. Током обилних кишних падавина, наиласком обилне количине 

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

ангажовала предузеће АПР Веселиновић из Грачаца за прочишћавање и насипање путева, 

рашчишћавање речног корита и околног терена и санацију штета. Приликом те санације извршена је 

набавка, превоз и уградња шљунка са разастирањем и ваљањем. О изведеним радовима АПР 

Веселиновић је доставило рачун бр.66, на износ од 1.687.560,00 динара. Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2058/17 од 11.12.2017.године у којем су 

потврдили да је извршена набавка, превоз и уградња шљунка са разастирањем и ваљањем и да су 

сагласни са рачуном бр.66. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак 

број 217-1/17-58 од 11.12.2017.године да се АПР Веселиновић изврши исплата по наведеној фактури, 

што је и урађено следећом динамиком: 

• 15.12.2017.године износ од 1.000.000,00 динара; 

• 18.12.2017.године износ од  687.560,00 динара. 

     * Општинска управа општине Врњачка Бања на основу Одлуке о проглашењу елементарне непогоде 

(„Сл. Гласник РС“, БР.60/17 И 71/17), Члана 6. И Члана 30. Закона о обнови након елементарне и друге 

непогоде („Сл.Гласник РС“, БР. 112/15),  Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије 

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

на делу територије општине Врњачка Бања бр.217-57/17 од 11.06.2017.године, Програма помоћи за 

обнову објеката, односно добара оштећених и уништених у поплавама јуна 2017.године на територији 

општине Врњачка Бања(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.34/17), Предлога за доделу сразмерне 

помоћи грађанима и привредним субјектима бр.217-206/17 од 08.12.2017.године,  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 

33/17) и члана 39.  и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр.18/16), 



донето је Решење о исплати новчане помоћи Ћурчић Радету из Грачаца бр.217-92/17 од 

20.12.2017.године, на име помоћи за обнову и санацију материјалне штете на добрима која је настала 

услед поплава у јуну 2017.године у износу од 29.954,95 динара, и иста исплаћена 27.12.2017.године. 

 

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

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

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

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

пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања 

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

великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама па је МЗ Отроци  је ангажовала 

предузеће АПР Веселиновић из Грачаца за хитну санацију путева. Приликом те санације која је 

спровођена током ванредне ситуације, ова фирма је извела ископ канала са одвозом земље за набавку, 

превоз и уградњу бетонских цеви ф1000мм. О изведеним радовима АПР Веселиновић доставило је 

рачун бр.63 од 02.10.2017.године са отпремницом бр.155, на износ од 368.640,00 динара и рачун број 65 

од 02.10.2018.године. са отпремницом бр.153, на износ од 36.900,00 динара. Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2058/17- у којем су потврдили набавку 

и уградњу 5м дужних префабрикованих бетонских цеви ф1000мм као и продубљивање и расчишћавање 

канала за одвођење атмосферских вода и одвоз ископаног материјала и да су сагласни са рачуном бр.63 

и бр.65. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/17-65 од 

26.12.2017.године да се наведене фактура исплате, што је и одрађено дана 27.12.2017.године. 
         

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 29.12.2017.г. 

План Извор Извршење Остатак 

8.348.000,00 01 6.306.737,87 2.041.262,13 

               

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

корисника буџета) према добављачима износе 174.843 хиљада динара, за главицу кредита 186.319 

хиљада динара, обавезе за камату и пратеће трошкове задуживања 12.459 хиљада динара (дате су само 

највеће ставке из Биланса стања).  

 

ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И ИНДИРЕКТНИХ 

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

у хиљадама 

КОНТО Општина Турист.орг 

Спортски 

центар 

Културни 

центар ПУ "Радост" 

1221 462.054 751 4.606 312 15.292 

1231 101         

1232     98     

1233           

1239     2     

462.155 751 4.706 312 15.292 

УКУПНО   483.216 

 

           

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

преглед по приходима које администрира локална пореска администрација: 
 

Број 

рачуна 
Назив рачуна 

Дуг из 

претходне 

године 

Камата из 

претходне 

године 

Претплата 
Стање на дан 

30.12.2016.г. 

 

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

711184 Самодопринос из прихода         

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

 

  самосталном делатношћу         



711185 Самодопринос од имовине 17.597.796,86 5.600.271,38 946.399,14 22.251.669,10 

713121 Порез на имовину (осим на         

  земљиште, акције и уделе) 89.406.800,40 47.779.238,13 6.583.109,76 130.602.928,77 

  од физичких лица         

 

713122 Порез на имовину (осим на         

  земљиште, акције и уделе) 99.132.263,82 99.811.204,46 2.334.834,19 196.608.634,09 

  од правних лица         

 

714562 Посебна накнада за заштиту и  8.230.387,45 1.397.626,93 2.950.188,25 6.677.826,13 

 

  унапређење животне средине         

716111 Комунална такса за истицање 22.331.742,19 10.693.160,09 4.148.449,32 28.876.452,96 

  фирме на пословном простору         

 

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

  рекламних паноа         

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

 

  средстава за игру         

  Комунална такса за коришћење         

741531 простора на јавним површинама 6.063.614,38 3.882.781,89 525.110,02 9.421.286,25 

  или испред пословног простора         

 

  у пословне сврхе, осим ради         

  продаје штампе, књига и других         

  публикација,производа старих         

  и уметничких заната и домаће         

  радиности         

741532 Комунална такса за коришћење         

  простора за паркирање друмских 1.853.630,00 1.091.919,79   2.945.549,79 

  моторних и прикључних возила          

  на уређеним и обележеним местима         

741534 Накнада за коришћење  17.999.353,10 23.458.608,78 1.848.014,77 39.609.947,11 

  грађевинског земљишта         

 

741536 Накнада за коришћење          

 

  грађевинског земљишта 2.300,23 248,15 10.929,96 0,00 

  од правних лица         

743924 Приходи од увећања целокупног  1.234.162,70 301.595,20 29.770,35 1.505.987,55 

 

  пореског дуга који је предмет          

 

  принудне наплате за 5% на дан         

  почетка поступка принудне наплате         

Укупно: 267.550.298,82 199.616.751,41 19.429.462,50 447.745.969,31 

 

 

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

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

локалне пореске администрације. 

 

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

доставило је извештај о поступцима који се воде пред овим органом број ОП.бр.61/2018. Укупан износ 

спорних потраживања Општине Врњачка Бања према наведеном извештају износи 14.258.286,31 

динара. 

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

29.12.2017.г. износе 462.054 хиљада динара (податак преузет из биланса стања).  

 У 2017.г. нису инвестирана слободна средства КРТ-а на банкарском тржишту као депозити по 

виђењу из разлога што је најнижа камата по којој је могуће пласирати ова средства у висини референтне 

каматне стопе која је била виша од камата на а виста депозите на банкарском тржишту у 2017.г. из ког 

разлога није постојао интерес банака за оваквим пласманима.  

Биланс стања на дан 29.12.2017.г. Општине Врњачка Бања не садржи потпуне податке о имовини 

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

вредности ове имовине. 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 

2017.г. ГОДИНУ 

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

програмске информације о реализацији усвојеног програмског буџета у 2017.г. - Извештај о излазним 

резултатима програмског дела буџета у складу са чланом 7 став 1 тачка 11) Одлуке  о завршном рачуну 

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

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

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника 

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

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

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

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

планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне 

равноправности. 

 



У наставку дајемо рекапитулацију програмских информација-информација о учинку програма буџета у 2017.г.: 

Шиф 

прогр 

Назив 

програма 
Шиф 

програм 

актив 

Назив програмске 

активности 
Општи циљ Посебан циљ Индикатор исхода Извештај о остварењу 

циља за период 01.01.-

29.12.2017.г. 

  

1101-

0002 

Провођење 

урбанистичких 

просторних планова 

5.4. Унапређење 

организационе структуре 

локалних институција 

5.4.1. Ефикасно 

администрирање 

захтева за издавање 

грађевинских дозвола 

-Просечно потребно 

време за издавање 

грађевинске дозволе   

        
-дужина коловоза који 

је одржаван 

Није документовано 

остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

1101 

Урбанизам и 

просторно 

планирање 

1101-

0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 

2.3. Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре у Општини   

-одржавање постојећег 

система јавне расвете 

(6.700 сијаличних 

места) 

Према достављеном 

извештају, у извештајном 

периоду је урађено око 2200 

интервенција на одржавању 

постојеће инфраструктуре 

где су средства која су 

опредељена Одлуком о 

буџету Општине Врњачка 

Бања за 2017.годину на 

позицији одржавање јавне 

расвете утрошена. Од 

наведеног броја 

интервенција, замењено је 

1933 сијалица различитих 

извора светлости и то: 222 

комада живиних сијалица и 

388 комада ЛЕД сијалица и 

1274 комада натријумових 

сијалица, 11 рефлекторских 

сијалица и 38 комада 

штедљивих сијалица. Такође, 

утрошено је 526 комада 

пригушница, 789 комада 

упаљача за натријумове 

сијалице, 422 комада 

керамичких грла, 181 комада 

бистрог заштитног стакла, 1 

комада контактора, 6 комада 

лимитатора (25А), 8 

осигурача, 587 затезних 

спона, 60 носних спона и 

7930m кабла. За радове на 

изградњи јавне расвете на 

територији општине Врњачка 

Бања утрошено је 2000 м 

снопа, 146 фидос клема и 68 

комплета натријумових 



сијалица. 

    

1102-

0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене       

1102 

Комуналне 

делатности 

1102-

0009 

Остале комуналне 

делатности 

5.8. Унапређење рада 

комуналних предузећа 

5.8.3. Ефикасно и 

рационално спровођење 

комуналне делатности 

Степен наплате 

комуналних услуга 

(изражен у %) 

Према достављеном 

извештају,  у извештајном 

периоду, степен наплате 

комуналних услуга износио 

је 71,14%. 

1501 

Локални 

економски 

развој 

1501-

0002 

Мере активне политике 

запошљавања 

1.8. Повећање запослености на 

територији општине 

Смањење броја 

незапослених на 

евиденције НСЗ 

У наведеном периоду 65 

приправника-волонтера 

обављало је стручну праксу,  

од тога су закључно са 

29.12.2017. године активних 

42 приправника-волонтера. 

Од укупног броја 

приправника-волонтера 15 

приправника волонтера 

имало je уговоре закључене у 

претходној години. 

    

1502-

0001 

Управљање развојем 

туризма 

1.4.1. Подизање нивоа 

туристичке понуде 

-Број уређених и на 

адекватан начин 

обележених 

Није документовано 

остварење циља од стране 

буџетског корисника. 



(туристичка 

сигнализација) 

туристичких 

локалитета у општини 

1502 Развој туризма 

1502-

0002 

Промоција туристичке 

понуде 

1.4. Унапређење услова за 

развој туризма 

1.4.6. Повећање 

препознатљивости 

туристичке понуде 

општине на циљаним 

тржиштима 

-Број сајмова на 

којима је учествовала 

Установа Туристичка 

организација 

Није документовано 

остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

          

-број одобрених 

решења за 

субвенционисање 

камата за 

пољопривредне 

субјекте   

  

Развој 

пољопривреде   

1.5. Унапређење услова за 

развој пољопривреде   

-број одобрених 

регреса за вештачко 

осемењавање   

    
0101-

0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике 

у локалној заједници   

1.5.1. Спровођење 

пољопривредне 

политике и политике 

руралног развоја на 

подручју општине 

-број одобрених 

регреса за 

суфинансирање 

осигурања 

Није документовано 

остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0101   
0101-

0002 

Мере подршке руралном 

развоју   

1.5.4. Одрживи развој 

села и побољшање 

квалитета живота на 

селу 

-дужина 

рехабилитованих 

атарских путева   

    

0401-

0001 

Управљање заштитом 

животне средине   

  

  

Није документовано 

остварење циља од стране 

буџетског корисника. 0401 

Заштита 

животне 

средине 

0401-

0005 

Управљање комуналним 

отпадом 

6.1. Унапређење квалитета 

животне средине 

површина територије 

општине на којој је 

реализован Програм 

заштите животне 

средине 

    

0701-

0001 Управљање саобраћајем 

  

-Дужина коловоза на 

којој је постављена 

нова или замењена 

постојећа вертикална и 

хоризонтална 

сигнализација 

У достављеном извештају, 

није документовано 

остварење циља. 0701 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

0002 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

2.4. Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 

смањење броја саобраћајних 

незгода 

-Број организованих 

едукација/ број 

набављених 

публикација о 

познавању 

саобраћајних прописа 



          

-већи број деце 

обухваћене 

предшколским 

образовањем у 

установи у односу на 

број деце рођене на 

територији општине 

Врњачка Бања (база 

података је јун 

2014.године и износи 

702 уписане деце у 

односу на број 1591 

рођене деце на 

територији Општине 

Врњачка Бања- 

обухват је 44,12% деце 

предшколског узраста. 

Мериће се у односу на 

јун 2017.г.) 

Према достављеном 

извештају, у извештајном 

периоду, број уписане деце 

износи 724 у односу на број 

1416 рођене деце на 

територији Општине 

Врњачка Бања- обухват је 

51,12%, тако да се може 

закључити да је број деце 

обухваћене предшколским 

узрастом, у односу на базни 

податак, увећан за 7%. 2001 

Предшколско 

васпитање 

2001-

0001 

Функционисање 

предшколских установа 

3.1. Брига о деци, младима и 

породици   

-смањење броја деце 

на листи чекања 

2002 

Основно 

образовање 

2002-

0001 

Функционисање 

основних школа 

4.2. Подизање ефикасности 

рада образовних и културних 

установа   

Степен реализације 

програма рада и 

финансијских планова 

основних школа 

- ОШ „Попински борци“ је 

доставила извештај у којем је 

наведено да је финансијски 

план ове школе за 2017.г. 

реализован 61%, док је 

рализација буџета 76,4%.   

- ОШ „Бранко Радичевић“ је 

доставила извештај у којем је 

наведено да је финансијски 

план ове школе за 2017.г. 
реализован 84,6%, док је 

рализација буџета 76,4%. 

2003 

Средње 

образовање 

2003-

0001 

Функционисање средњих 

школа 

4.6. Усклађивање образовања 

са потребама тржишта   

Степен реализације 

програма рада и 

финансијских планова 

средњих школа 

- Угоститељско туристичка 

школа је доставила извештај 

у којем је наведено да је 

финансијски план ове школе 

за 2017.г. реализован 91,7%, 

док је рализација буџета 

76,4%. 

- Гимназија је доставила 

извештај у којем је наведено 

да је финансијски план ове 

школе за 2017.г. реализован 

57,6%, док је рализација 

буџета 76,4%. 

  
Социјална и 

дечја заштита 

0901-

0001 Социјалне помоћи   

-Број корисника 

социјалне помоћи 

Према достављеном 

извештају Центра за 

социјални рад, у извештајном 

периоду је обрађено 234 

захтева за новчану социјалну 



помоћ (којима је обухваћено 

539 корисника) а 643 захтева 

за једнократну помоћ. 

0901 

0901-

0005 

Активности Црвеног 

крста    

3.7.3. Унапређење 

положаја грађана који 

припадају угроженим 

групама обезбеђивањем 

мера материјалне 

подршке 

- Број акција на 

прикупљању 

различитих  врста  

помоћи укључујући и 

акције добровољног 

давања крви 

Није документовано 

остварење циља од стране 

буџетског корисника. 

0901-

0006 

Подршка деци и  

породици са децом 

3.7. Унапређење социјалне и 

дечја заштите       

0901-

0007 

Подршка старијим 

лицима и/или особама са 

инвалидитетом 

 

      

  

Здравствена 

заштита 

1801-

0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите   

Подаци којима се 

презентује степен 

реализације годишњег 

Програма рада Дома 

здравља „Др Никола 

Џамић“ Врњачка Бања 

и финансијског плана 

У извештају достављеном од 

стране буџетског корисника 

није документована 

реализација циљева. 1801 

1801-

0002 Мртвозорство 3.8. Унапређење здравства 

3.8.3. Унапређење 

безбедности и 

квалитета здравствене 

заштите 

    

1201-

0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе       

    

1201-

0002 

Јачање културне 

продукције и уметничног 

стваралаштва   

-Укупан број 

посетилаца на свим 

културним догађајима 

који су одржани 

Није документована 

реализација циља од стране 

корисника буџета. 

    

1201-

0003 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа   

-Број набављених 

монографских и 

серијских публикација 

(1.600 монографских и 

10 серијских 

публикација) 

Према достављеном 

извештају Библиотеке „Др 

Душан Радић“, у 

извештајном периоду је 

набављено 15 монографских 

публикација из сопствених 

извора, 222 из буџетских 

средстава и 552 монографске 

публикације из откупа 

Министарства културе, 1 

обавезни примерак и 6 

сопствених издања. Током 

2017.године, примљено је у 

виду поклона још 319 књига, 

што је укупно 1115. 

1201 Развој културе 

1201-

0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

4.7. Подизање културног 

нивоа заједнице 

4.4.4. Повећање 

интересовања грађана 

за развој културе 

-Број уписаних 

чланова (1.600 

мештана, 300 гостију) 

У извештајном периоду, 

уписано је укупно 1130 

чланова, од чега 955 мештана 

и 175 гостију.  

    

1301-

0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама,     

 -Повећање обима 

понуде у спортским 

објектима за најмање 

У извештају достављеном од 

стране буџетског корисника 

није документована 



удружењима и савезима два нова или 

реновирана садржаја у 

односу на 2015.г. 

реализација циља.  

    

1301-

0002 

Подршка предшколском 

и школском спорту     

-Повећан број 

корисника услуга 

спортских објеката за 

најмање 10% у односу 

на 2015.г., са посебним 

освртом на број 

мушкараца/жена, 

односно 

дечака/девојчица 

1301 

Развој спорта и 

омладине 

1301-

0004 

Функционисање 

локалних спортских 

установа 

4.8. Унапређење услова за 

развијање спорта     

    

0602-

0001 

Функционисање локалне 

самоуправе 

  

    

    

-Израђена база 

података о 

расположивим 

људским ресурсима у 

Општинској управи, 

јавним установама и 

јавним предузећима 

Према достављеном 

извештају, Одсек за општу 

управу и заједничке послове 

Општинске управе, води 

евиденцију о расположивим 

људским ресурсима у 

Општинској управи, о чему 

постоје табеларни прикази 

који се ажурирају сваког 

месеца. 

    

-Закључен Споразум о 

интерној и екстерној 

комуникацији унутар и 

између Општинске 

управе, јавних 

установа и јавних 

предузећа 

У извештајном периоду, није 

закључен Споразум о 

интерној и екстерној 

комуникацији унутар и 

између Општинске управе, 

јавних установа и јавних 

предузећа 

    

-Закључен Споразум о 

сарадњи и 

координацији рада 

Општинске управе, 

јавних установа и 

јавних предузећа 

У извештајном периоду, није 

закључен Споразум о 

сарадњи и координацији рада 

Општинске управе, јавних 

установа и јавних предузећа 

    

- Извршена 

реконструкција и 

уређење фасада на 

непокретностима које 

су у власништву 

општине 

У извештајном периоду није 

извршена реконструкција 

фасаде седишта општинских 

органа. 

        

        

    

0602-

0002 

Функционисање месних 

заједница     



0602 

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

0602-

0003 Сервисирање јавног дуга 

5.2. Унапређење људских 

ресурса     

    
0602-

0004 

Општинско 

правобранилаштво 

5.3. Унапређење просторних 

капацитета локалних 

институција 

    

    
0602-

0006 Инспекцијски послови     

    
0602-

0009 Текућа буџетска резерва     

    
0602-

0010 Стална буџетска резерва 

 

    

    
0602-

0013 

Администрирање 

локалних прихода 

локалне самоуправе     

    
0602-

0014 Ванредне ситуације     

    

2101-

0001 

Функционисање 

скупштине   

Функционисање 

локалне скупштине 

-број седница 

скупштине 

У извештајном периоду, 

одржано је 7 редовних 

седнице Скупштине општине 

и 1 седница Скупштина 

општине по хитном 

поступку.   

2101 

Политички 

систем локалне 

самоуправе 

2101-

0002 

Функционисање 

извршних органа   

Функционисање 

извршних органа 

-број седница 

извршних органа 

У извештајном периоду, 

одржано је укупно 53 

седница Општинског већа, од 

чега 7 редовне, 6 ванредних и  

40 телефонских седница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI ЗАКЉУЧАК 

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

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

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

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

привремено слободна наменска средства, и то у износу од око 50.000.000 динара током године. Сва 

нереализована средства која су коришћена за финансирање дефицита текуће ликвидности односно 

расходи који се финансирају из ових средстава, који нису реализовани у 2017.г., предвиђени су за 

финансирање Одлуком о буџету за 2018.г. из текућих прихода 2018.г. у највећој мери, а коначно ће се 

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

општине Врњачка Бања за 2017.г. 

Буџет Општине Врњачка Бања је у 2017.г. извршио рефинансирање постојећих кредита у 

укупном износу од 185.523.674 динара, и тиме је значајно умањен трошак кредита. Није било нових 

кредитних задужења већ се сервисиране постојеће обавезе према банкама и то у износу од 50.447.441 на 

име враћања главнице дуга и 10.366.999 динара на име камата. Обавезе по ануитетима су редовно 

исплаћиване са мањим кашњењима током године. 

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

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

земљиште. Ова чињеница за последицу има да се одређен износ обавеза који је створен у текућој години 

преноси у наредну буџетску годину, и исте ће се финансирати из буџета за 2018.г. што ће допринети и 

одређеном финансијском оптерећењу пословања буџета у 2018. години. Последично ове чињенице 

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

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

избегао ризик недостатка ликвидности и солвентности са аспекта принципа финансијског пословања у 

јавном сектору. 

 

VII БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

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

„2) Календар завршних рачуна буџета локалне власти: 

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

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

средстава буџета локалне власти; 

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

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

буџетску годину и подносе га надлежном органу локалне власти; 

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

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

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

надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти контролишу, сравњују 

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

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

који подносе локалном органу управе надлежном за финансије; 

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

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

годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти; 

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

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

завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку 

програма за претходну годину; 




