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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

 
159. 
 Скупштина општине Врњачка Бања , на 
21. седници одржаној дана 8.6.2011.године, на 
основу чл. 20.  и  32.  Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/2007), 
чл. 2. став 1. тачка 53., чл. 77., 78., 79. и  101. 
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 
бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), чл. 6. и  7. 
Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. 
гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и чл. 14. и 
36. Статута општине Врњачка Бања 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" 
бр.13/10-пречишћен текст), на предлог 
извршног органа - Општинског већа, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2010.Г. 
 
I Општи део 
 

Члан 1. 
 Буџет Општине Врњачка Бања за 
2010.г. је остварен и извршен према следећим 
основним подацима, на нивоу консолидованог 
завршног рачуна и извршења буџета и то: 

 
 
 
 

    - у 000 динара -

Ред. О п и с 

Консолидовани 
финансијски 
извештај 

Извештај о 
извршењу 
буџета 

бр.   Износ Износ 
        

1. Укупна примања (класе конта 7 + 8) 596.035 518.201
        

2. Укупни издаци (класе конта 4 + 5) 619.334 540.824
        

3. Буџетски дефицит (2 - 1)  23.299 22.623
        

 
Члан 2.

 Примања и издаци буџета као и 
утврђивање и исказивање финансијског 
резултата приказују се на свим нивоима власти  
на јединствен начин у складу са методологијом 
коју је прописао ММФ (Govrenment Finance 
Statistics-Статистика државних финансија 

 

која је инкорпорирана у законску регулативу. 
Финансијко пословање за Општину Врњачка 
Бања за 2010.г., применом напред наведене 
методологије даје следеће резултате (у 
динарима), и то: 

 

     - у 000 динара - 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  

Конслолидован
и финансијски 

извештај 
Извештај о 

извршење буџета
  Износ Износ 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине (кл. 7+8) 596.035 518.201
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1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:  595.914 518.080
-буџетска средства 532.382 518.080
-сопствени приходи 63.532  
-донације    
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
( класа 8) 121 121
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 619.334 540.824
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4 ) у чему: 563.311 514.804
-текући буџетски расходи 499.093 514.804
-расходи из сопствених прихода 64.218  
-донације    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему: 56.023 26.020
-текући буџетски издаци 51.904 26.020
-издаци из сопствених прихода 4.119  
-донације    
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ( кл.7+8) - (кл.4+5) -23.299 -22.623
Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења 
јавних политика) категорија 62 0 0 
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 
9211,9221,9219,9227,9228) 0 0 
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) + (92-62) -23.299 -22.623
 

Члан 3. 

 Буџетски дефицит као разлика између 
укупног износа прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине и 
укупног износа расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине утврђен је у износу од 
23.299 хиљада динара у консолидованом 
завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 
2010.г.,  односно 22.623 хиљаде динара у 
Извештају о извршењу буџета за 2010.г. 

 Укупни фискални дефицит је 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 
консолидованом завршном рачуну Општине 
Врњачка Бања за 2010.г. укупни фискални 
дефицит износи 23.299 хиљада динара, односно 
укупни фискални дефицит на основу Извештаја 
о извршењу буџета за 2010.г. износи 22.623 
хиљаде динара. 
 Исказани финансијски резултат 
буџетског дефицита финансиран је из следећих 
извора финансирања датим у табели која следи:

          - у 000 динара - 

ОПИС Извор 

Конслолидовани 
финансијски 
извештај 

Извештај о 
извршење 
буџета  

  финансирања Износ Износ 
Кредитно задужење 10 16.062 16.062
Пренети вишак из ранијих година 13 28.176 26.864
Приходи од приватизације 14 29 29
Дотације и донације 07 8.153 8.153
 Укупно: 52.420 51.108
    
Утрошена средства текућих прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине 
за отплату обавеза по кредитима   6.909 6.909
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Корекција за суфицит исказан као разлика       
између текућих прихода и текућих расхода   22.212 21.576
2010.год. (без издатака за отплату главнице)       
       
 Дефицит 23.299 22.623

 

Члан 4. 

 Рачун финансирања буџета општине Врњачка Бања у 2010.г. укупно износи: 

 

             - у 000 динара 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Конслолидован
и финансијски 

извештај 
Извештај о 

извршење буџета 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 
9211,9221,9219,9227,9228) 0 0 
Примања од задуживања ( категорија 91) 37 37
Неутрошена средства из претходних година 119.813 111.446
Издаци за отплату главнице дуга (61) 6.909 6.909
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62) 0 0 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 23.299 22.623
 

ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ -30.171 -29.494
 

* Напомена: промена стања на консолидованом рачуну трезора већа је за иснос од 1.277 хиљада 
динара што је последица пословних промена код индиректних буџетских корисника који су у систему 
пореза на додату вредност. 

 

Члан 5. 
 Примања од продаје капитала 
(приватизациони приходи) у поступку привати-
зације остварена у 2010.г. у износу од 27.407 
динара, стање на дан 31.12.2010.г. 
 Неутрошена средства из ранијих година 
по основу примања од продаје капитала на дан 
01.01.2010.г. износила су 29.547 динара и у 
потпуности су наменски утрошена током 
2010.г. у складу са чланом 60. Закона о 

приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 
18/2003 и 45/2005). 
  

Члан 6. 
  Стање на рачуну извршења буџета на 
дан 31.12.2010.г. износи 81.952.294,12 динара, 
стање на рачуну консолидованог рачуна 
трезора Општине Врњачка Бања на дан 
31.12.2010.г износи  88.365.499,93 динара, а 
структура нераспоређеног вишка прихода и 
примања по изворима финансирања је следећа:  

 

  Извор   
ОПИС финансирања Износ 

Приходи буџета 2010.г. 01 4.791.879,65 
Месни самодопринос 01 12.054.172,73 
Кредитна средства 10 60.107.238,60 
Наменска средства      
Комесаријата за избеглице 07 2.181.892,00 
Средства од приватизације 14 27.407,50 
Наменска средства елем. Неп. 07 241,74 
Наменска средства фондова 04 2.789.461,90 
Стање на дан 31.12.2010.    
Извршење буџета  81.952.294,12 
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Сопствени приходи корисника 04 6.413.205,81 
Стање консолидованог рачуна     
трезора на дан 31.12.2010.   88.365.499,93 

 
 Напред наведене категорије пренетих 
средстава биће кориговане у Одлуци о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.г.  ("Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10), 
Ребалансом одлуке о буџету за 2011.г.  
 

Члан 7. 
 Завршни рачун припрема се у складу са 
чланом 43. Закона о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник РС'', бр. 73/10), и садржи:  
 1) биланс стања;  
 2) биланс прихода и расхода;  
 3) извештај о издацима за набавку 
нефинансијске имовине и примањима од 
продаје нефинансијске имовине;  
 4) биланс финансирања;  
 5) извештај о извршењу буџета, сачињен 
тако да приказује разлику између одобрених 
средстава и извршења;  
 6) образложење одступања између 
одобрених средстава и извршења;  
 7) извештај о примљеним донацијама и 
задужењу на домаћем и страном тржишту 
новца и капитала и извршеним    отплатама 
дугова;  
 8) извештај о коришћењу средстава из 
текуће и сталне буџетске резерве;  
 9) извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године;  
 10) извештај екстерне ревизије о 
финансијским извештајима из тач. 1)-9) овог 
члана у складу са чланом 91. Закона о 
буџетском систему;  
 

 11) извештај о излазним резултатима 
програмског дела буџета;  
 12) детаљан извештај о реализацији 
средстава програма и пројеката који се 
финансирају из буџета, који се односе на:  
 - субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама и приватним 
предузећима;  
 - нефинансијску имовину која се 
финансира из средстава за реализацију 
Националног инвестиционог плана;  
 - трошење наменских јавних прихода и 
сопствених прихода;  
 - коришћење средстава из одобрених 
пројектних зајмова;  
 - коришћење средстава за набавку 
финансијске имовине;  
 13) напомене о рачуноводственим 
политикама и додатним анализама, образло-
жењима и сравњивању ставки извода и 
извештаја обухваћених завршним рачуном.  
 Сви наведени елементи чине саставни 
део завршног рачуна. 
 

Члан 8. 
 У Завршном рачуну буџета Општине 
Врњачка Бања ( у даљем тексту: Завршни 
рачун) у консолидованом  Билансу стања 
(образац 1) на дан 31.12.2010.г. утврђена је 
укупна актива у износу од 810.854 хиљада 
динара, као и пасива у износу од 810.854 
хиљада динара (извод из обрасца) и то: 
 
 

 
 

Износ из 
претходне 
године 

Износ текуће године 

Нето 

Ознака 
ОП 

Број 
конта Опис 

(почетно 
стање) Бруто Исправка 

вредности (5 – 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
    АКТИВА         

1001 000000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1002 + 1020) 495.055 726.339 139.702 586.637

1002 010000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА  
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 

494.235 724.787 139.637 585.150

1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  
(од 1004 до 1006) 476.994 700.648 139.637 561.011

1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 0 0 0 0



 Страна 5     -   Број 9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    9.6.2011. године 
  

1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 0 0 0 0

1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА  
(од 1012 до 1014) 14.721 21.619 0 21.619

1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) 2.107 2.107 0 2.107

1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 413 413 0 413

1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 820 1.552 65 1.487

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 88 820 65 755

1025 022000 
ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И 
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(1026 + 1027) 

732 732 0 732

1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1029 + 1049 + 1067) 242.573 224.217 0 224.217

1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА (1030 + 1040) 0 0 0 0

1030 111000 
ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА  
(од 1031 до 1039) 

0 0 0 0

1040 112000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА (од 1041 до 1048) 0 0 0 0

1049 120000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, 
ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) 

125.267 94.815 0 94.815

1050 121000 
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 
1051 до 1059) 

119.813 88.365 0 88.365

1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 5.428 6.442 0 6.442

1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
(од 1063 до 1066) 26 8 0 8

1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 117.306 129.402 0 129.402

1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 117.306 129.402 0 129.402

1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 737.628 950.556 139.702 810.854

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА       0

       
       
         

Износ Ознака 
ОП 

Број 
конта Опис Претходна 

година 
Текућа 
година 

1 2 3 4 5 

    ПАСИВА     

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 292.125 298.744

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) 170.097 164.117
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1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 170.097 164.117

1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) 0 0

1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) 0 0

1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112) 3.669 2.268

1096 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) 0 0

1105 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111) 0 0

1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) 3.669 2.268

1114 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 
1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 3.867 3.655

1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) 3.051 2.897

1121 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 
до 1126) 3 3

1127 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 
1128 до 1132) 262 232

1133 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136) 548 520

1137 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) 3 3

1143 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 
ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) 0 0

1149 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 
1156) 0 0

1157 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ  ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 
до 1162) 0 0

1163 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ  СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 
1168) 0 0

1169 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ 
РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 98.335 100.966

1170 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ 
ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) 98.190 100.493

1175 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179) 25 25

1180 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И 
ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) 0 0

1185 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( 1186  + 1187) 0 0

1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) 120 448

1194 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 11.532 21.939

1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 
1198) 11.178 0

1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) 0 21.401

1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) 0 0

1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207) 354 538

1208 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) 4.625 5.799
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1209 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) 4.625 5.799

1214 300000 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
(1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230) 

445.503 512.110

1215 310000 КАПИТАЛ (1216) 404.027 487.394

1216 311000 КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224) 404.027 487.394

1225 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 29.512 22.212

1226 321122 Мањак прихода и примања – дефицит     

1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година 11.964 2.835

1228 321312 Дефицит из ранијих година   331

1235   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 737.628 810.854

1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА      
 
 
 

Члан 10. 
 У Билансу прихода и расхода – 
конслолидованом у периоду од 01.01. до  

 
31.12.2010.г. (образац 2) утврђено је следеће 
стање (извод из обрасца): 

 

Износ Ознака 
ОП Конто Опис 

Претходна година Текућа година

2001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(2002 + 2104) 

892.657 596.035

2002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                          
(2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 
+ 2097 + 2101) 

889.324 595.914

2104 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(2105 + 2112 + 2119 + 2122) 

3.333 121

2129   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (2130 + 2298) 

1.005.045 619.334

2130 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ  (2131 + 2153 
+ 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 
+ 2281) 

856.025 563.311

2298 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 
2333 + 2341) 

149.020 56.023

    УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА     

2344   
Вишак прихода и примања - 
буџетски суфицит (2001 - 2129)  
(ОП 5434) 

0 0

2345   
Мањак прихода и примања - 
буџетски дефицит (2129 - 2001) 
(ОП 5435) 

112.388 23.299
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2346   

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, 
ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА  (2347 + 2348 + 2349 + 
2350 + 2351) 

149.023 52.420

2347   

Део нераспоређеног вишка 
прихода и примања из ранијих 
година који је коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће 
године 

85.485 1.082

2348   
Део новчаних средстава 
амортизације који је коришћен за 
набавку нефинансијске имовине 

   

2349   

Део пренетих неутрошених 
средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 

5.652 35.247

2350   
Износ расхода и издатака за 
нефинансијску имовину,  
финансираних из кредита 

53.830 16.062

2351   
Износ приватизационих примања 
коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године 

4.056 29

2352   

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ 
ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 
2354) 

7.123 6.909

2353   

Утрошена средства текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату 
обавеза по кредитима 

7.123 6.909

2354   

Утрошена средства текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине 

   

2355 321121 

ВИШАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 
2346 - 2352) или
 (2346 - 2345 - 2352) 

29.512 22.212

2356 321122 
МАЊАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 
2346)  

0 0

2357   

ВИШАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА 
ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) 
(2358 + 2359 = 2355) 

29.512 22.212

2358   
Део вишка прихода и примања 
наменски опредељен за наредну 
годину 

   

2359   
Нераспоређени део вишка прихода 
и примања за пренос у наредну 
годину  

29.512 22.212

 
 
 

Члан 11. 
 У извештају о примањима буџета и  
капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 01.01. до 31.12.2010.г. утврђени су 
укупни издаци (класа 5 + класа 6) у износу од  
62.932 хиљаде динара, а са друге стране укупни 
извори финансирања (класа 8 + класа 9) у 
износу од 158 хиљада динара, за те капиталне 
издатке односно исказан је мањак новчаних 
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примања у износу од 62.774 хиљаде динара који је финансиран из текућих прихода буџета. 
 
 

Глобална структура капиталних издатака и извора финансирања – образац 3 
 

Износ Ознака 
ОП Конто Опис Претходна 

година 
Текућа 
година 

3001   ПРИМАЊА (3002 + 3027) 133.384 158

3002 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(3003 + 3010 + 3017 + 3020) 

3.333 121

3003 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
(3004 + 3006 + 3008) 

435 121

3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
(3011 + 3013 + 3015) 2.898 0

3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДРАГОЦЕНОСТИ (3018) 0 0

3020 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
(3021 + 3023 + 3025) 

0 0

3027 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 

130.051 37

3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(3029 + 3039) 130.000 0

3047 920000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(3048 + 3058) 

51 37

3067   ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 158.257 62.932

3068 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ  
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 

149.020 56.023

3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
(3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 145.250 49.044

3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) 1.446 606

3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
(3104 + 3106 + 3108) 2.324 6.373

3111 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА (3112) 

0 0

3114 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (3115 + 3138) 

9.237 6.909

3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
(3116 + 3126 + 3134 + 3136) 9.237 6.909

3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 9.237 6.909

3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 5.023 5.349
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3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим 
кредиторима 4.214 1.560

3138 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158) 0 0

3160   ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) 0 0

3161   МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) 24.873 62.774

 
 

Члан 12. 
 У извештају о новчаним токовима у 
периоду од 01.01. до 31.12.2010.г., утврђени су 

укупни новчани приливи у износу од 596.072 
хиљада динара, укупни новчани одливи у 
износу од 626.243 хиљада динара. 

 
 

Глобална структура  
Новчаних прилива и новчаних одлива – Образац 4 

 

Износ Ознака 
ОП Конто Опис Претходна 

година 
Текућа 
година 

4001   Н О В Ч А Н И  П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129) 1.022.708 596.072

4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 
4092 + 4097 + 4101) 889.324 595.914

4104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 3.333 121

4129 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149) 130.051 37

4169   НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384) 1.014.282 626.243

4170 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 
4277 + 4290 + 4306 + 4321) 856.025 563.311

4338 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381) 149.020 56.023

4384 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4385 + 
4408) 

9.237 6.909

4430   ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4169) 8.426 0

4431   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169 – 4001) 0 30.171

4432   САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 113.913 119.813

4433   КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА 
СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434) 1.022.826 597.320

4434   
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства 
којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 
900000 

118 1.248

4435   КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА 
СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 – 4436 + 4437) 1.016.926 628.768

4436   Корекција новчаних одлива за износ обрачунате 
амортизације књижене на терет сопствених прихода    

4437   
Корекција новчаних одлива за износ плаћених 
расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 
500000 и 600000 

2.644 2.525
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4438   САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 
4433 – 4435) 119.813 88.365

 
 

Члан 13. 
 У поступку консолидације у извештају 
о извршењу буџета у периоду од 01.01. до 
31.12.2010.г. (образац 5) утврђени су следећи 
показатељи (извод из обрасца) и то: 
 

 
 
 
 
 
 

Износ остварених прихода и примања 
Приходи из буџета 

Ознака 
ОП 

Број 
конта Опис Укупно 

(од 6 до 
11) 

Републике Општине 
града 

Из  
осталих 
извора 

1 2 3 5 6 8 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5002 + 5104) 

596.035 22.447 512.130 61.458

5002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  
(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 
5097 + 5101) 

595.914 22.447 512.009 61.458

5104 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5105 + 5112 + 5119 + 5122) 

121 0 121 0

5129 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5130 + 5149) 

37 0 37 0

5130 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(5131 + 5141) 37 0 37 0

5169   УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА (5001 + 5129) 596.072 22.447 512.167 61.458

5170   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5171 + 5339) 

619.334 20.219 536.915 62.200

5171 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 
+ 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 
+ 5322) 

563.311 15.819 489.411 58.081

5339 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 
5374 + 5382) 

56.023 4.400 47.504 4.119

5385 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5386 + 5409) 

6.909 0 6.909 0

5431   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
(5170 + 5385) 626.243 20.219 543.824 62.200

5432   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5001) 

596.035 22.447 512.130 61.458

5433   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (5170) 

619.334 20.219 536.915 62.200



 Страна 12     -   Број 9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    9.6.2011. године 
  

5434   Вишак прихода и примања – 
буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0 0 2.228 0 0

5435   Мањак прихода и примања – 
буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0 23.299 0 24.785 742

5436 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5129) 

37 0 37 0

5437 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5385) 

6.909 0 6.909 0

5438   ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) 
> 0 0 0 0 0

5439   МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 
5436) > 0 6.872 0 6.872 0

5440   ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 
(5169 - 5431) > 0 0 2.228 0 0

5441   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 
(5431 - 5169) > 0 30.171 0 31.657 742

 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 14. 
 Укупно планирани и остварени текући 
приходи и примања као и планирани и 
остварени текући расходи и                                                                                                                 
издаци у завршном рачуну према свим 
класификацијама (економска, функционална, 
организациона) приказани су у билансу 
прихода и расхода Општине Врњачка Бања за 
2010.г. (Извештај о извршењу буџета Општине 
Врњачка Бања за 2010.г.) који је саставни део 
ове одлуке (Прилог 1). 
 Елементи Завршног рачуна из члана 7, 
става 1, тачке 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12. и 13. ове 
Одлуке дате у прилогу ове одлуке и чине њен 
саставни део (Прилог 2). 
 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 Завршни рачун буџета Општине 
Врњачка Бања за 2010.г. не садржи извештај 
екстерне ревизије, обзиром да иста није 
извршена од стране Државне ревизорске 
институције у чијој је надлежности обављање 
исте, у складу са чланом 92. Закона о 
буџетском систему ("Службени гласник РС" 
број 54/09, 73/10 и 101/10), у периоду у коме 
вршена израда завршног рачуна у складу са 
календаром за подношење годишњих 
финансијских извештаја, прописаним у члану 
78. истог Закона. 

 
 
 
 

Члан 16. 
 Одлуку о завршном рачуну буџета 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. заједно са 
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. доставити 
Министарству финансија Републике Србије, до 
15 јуна 2011.године. 
 

Члан 17. 
 Ова одлука ће се објавити у 
''Службеном листу Општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

 
Број: 400-782/11 од 8.6.2011.године  
 

      
          ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Петар Арсић,с.р. 
 
 

 

ПРИЛОГ 1. одштампан је уз овај Сл.лист, као 
посебан додатак 
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ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА  

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 
(члан 7 став 1 тачка 6 Одлуке) 

 
 Буџет за 2010.г. остварио се са 96,6% односно у 
том проценту остварени су укупни приходи и примања 
буџета. Укупни расходи и издаци извршени су просечно са 
91,9%. Циљно остварење расхода било је 90% на нивоу 
раздела корисника.  

Већина апропријација по корисницима буџета 
извршена је око просека, а неке имају остварење близу 
100%, тако да нема великих одступања у извршењу буџета 
од одобрених апропријација. У наставку дајемо објашњења 
за одступања већа од 15% од циљаног извршења 
апропријација у 2010.г. Код корисника буџетких средстава, 
без месних заједница, просечно извршење расхода је 94,4%. 
У разделу 1 Скупштина општине, Председник општине, 
Општинско веће и њихова радна тела укупно  извршење 
расхода у разделима 1.01., 1.02. и 1.03. износи 89,9%.  У 
оквиру овог раздела нема већих одступања изузев на 
апропријацији 422 Трошкови путовања у разделу 1.01. 
Средства за рад СО који су планирани у износу од 100.000 
динара и извршени у износу од 66.813 осносно са 66,8%. 
Разлог пре свега лежи у чињеници да је ова апропријација 
рационално коришћена током године. Апропријација 422 
Трошкови путовања у разделу 1.02. Средства за рад 
председника општине, општинског већа и њихових радних 
тела који су планирани у износу од 900.000 динара и 
извршени у износу од 657.222 осносно са 73% из истих 
разлога. Апропријација 421 Стални трошкови у разделу 
1.03. Остали трошкови код СО извршена је са 74,6%. 
Основни разлог за мање извршење је изостанак обавеза за 
плаћање закупа простора за Економски факултет 
Крагујевац – одељење у Врњачкој Бањи у згради 
Енерготехника, као и делимично неизвршење обавеза по 
основу чланарине „Регионалној развојној агенцији Рашког 
и Моравичког округа“ д.о.о. у износу од 6.000 ЕУР- а, као и 
изостанак обавезе по основу закупа пословног простора ТЦ 
Пијаца за рад Омладинског центра Врњачка Бања. 

Раздео 1.22. Фонд за развој пољопривреде, 
апропријација економске класификације 45114 Текуће 
субвенције за пољопривреду који се финансирасјуу из 
наменских прихода фонда планирана је из извора 
финансирања 01 у износу од 5.610.000 динара и извршена у 
износу од 1.318.033 динара односно са 23,5%. Ниско 
извршење ових апропријација лежи у чињеници да су 
неутрошена средства била резервисана за учешће Општине 
Врњачка Бања у финанирању чији је носилац требало да 
буде Министарство пољопривреде, водопривреде и 
шумарства али како најављивана уредба није донета до 
краја 2010.г. ова средства нису активирана. 

Раздео 1.24. Заштита животне средине, 
апропријација економске класификације 424 
Специјалозоване услуге планирана је у износу од 1.260.000 
динара и извршена са 628.515 динара или 49,9%. Обзиром 
да планом средства покривају уговор за мониторинг 
ваздуха који је закључен у мају месецу 2010.г. и важи до 
маја 2011.г. извршено је плаћање половине ове обавезе. 

Раздео 1.26. Међународна сарадња, апропријација 
економске класификације 422 Трошкови путовања 
планирана је у износу од 855.000 динара и извршена са 
237.582 динара или 27,8%. У вези са овом апропријацијом 
не постоје не измирене обавезе. 

Раздео 2 – Општинска управа има извршење 
раздела 98,6% што је изнад просечно извршење, а разлог 
пре свега лежи у чињеници да је овај буџетски корисник 
извршио рационализацију броја запослених која је 
финансирана са 2.515.599 динара из извора финансирања 01 
и 4.182.940 динара из извора финансирања 13 које су 
извршене са 100% као и расходи за машине и опрему а што 
је утицало на укупно извршење раздела. 

Раздео 3 – Културни центар има извршење око 
просечног 92%, а апропријације које су испод просечно 
извршене су следеће: апропријација економске 
калсификације 423 Услуге по уговору планирана у износу 
од 1.800.000 динара и извршена у износу од 1.312.906 
динара или 72,6%. Основни разлог за мање извршење ове 
апропријације је не измиривање обавеза по основу смештаја 
према Предузећу Фонтана Врњачка Бања у износу  од 
заокужено 500.000 динара поводом одржавања Филмског 
фестивала 2010 као последице великих обавеза које ово 
предузеће има према буџету Oпштине Врњачка Бања и 
јавним предузећима; апропријација 425 Текуће поправке и 
одржавање планирана у износу од 900.000 динара и 
извршена у износу од 669.702 динара или 74,4%. Један од 
основних разлога за мање извршење ове апропријације је не 
реализација обавеза по основу довођења и прикључка на 
гасоводну мрежу 132.264 динара; апропријација економске 
класификације 426 Материјал планирана у износу од 90.000 
динара и извршена у износу од 53.034 динара или 58,9%, а 
у служби трезора нема примљених и неизвршених захтева 
за плаћање и трансфер по овом основу; Апропријација 512 
машине и опрема планирана у износу од 60.000 динара и 
извршена у износу од 0 динара или 0%. Није било 
примљених захтева за плаћање и трансфер по овом основу.              

Раздео 4 – Библиотека „Др. Душан Радић“ има 
просечно извршење 95,2% а апропријације које имају испод 
просечно остварење су следеће: апропријација економске 
калсификације 424 Специјализоване услуге планирана у 
износу од 300.000 динара и извршена у износу од 194.419 
динара или 73%, апропријација 425 Текуће поправке и 
одржавање планирана у износу од 100.000 динара и 
извршена у износу од 40.908 динара или 41%, 
апропријација 512 машине и опрема планирана у износу од 
100.000 динара и извршена у износу од 57.088 динара или 
57%. За напред наведене апропријације непостоје 
неизвршене обавезе а извршење ових апропријација 
условљавало је и циљано извршење буџета као и 
утврђивање приоритета од стране овог индиректног 
корисника. 

Раздео 5 – Дечија установа „Радост“ има просечно 
остварење 94,1% а апријације које су се исподпросечно 
извршиле су следеће: апропријација економске 
калсификације 422 Трошкови путовања планирана у износу 
од 40.000 динара и извршена у износу од 0 динара или 0%, 
а активности које се финансирају са ове апропријације 
финансиране су из сопствених средстава; апропријација 

������ 2
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економске калсификације 423 Услуге по уговору планирана 
у износу од 300.000 динара и извршена у износу од 174.934 
динара или 58,3%, не постоје поднети а нереализовни 
захтеви за плаћање и трансфер са ове апропријације; 
Апропријација економске калсификације 425 Текуће 
поправке и одржавање планирана у износу од 454.000 
динара и извршена у износу од 113.871 динара или 25%, не 
постоје поднети а нереализовни захтеви за плаћање и 
трансфер са ове апропријације; апропријација економске 
калсификације 426 Материјал планирана у износу од 
4.600.000 динара и извршена у износу од 3.050.576 динара 
или 66,3%, постоје не реализовани захтеви у износу од 
600.000 динара. Извршење ових апропријација условљавало 
је циљано извршење буџета као и утврђивање приоритета 
од стране овог индиректног корисника. 

Раздео – 6 Туристичка организација има изнад 
просечно извршење од 98,6% а једина апропријација која 
одступа је економске класификације 482 Отплате домаћих 
камата која је планирана у износу од 48.000 динара и 
извршена у износу од 33.390 динара или 69,9%, али 
доспелих обавеза по овој апропријацији нема. 

Раздео – 7.01. Спортски центар има просечно 
извршење 93,3% а једина апропријација која одступа је 
економске класификације 426 Материјал која је планирана 
у износу од 700.000 динара и извршена у износу од 503.739 
динара или 72%, али доспелих обавеза по овој 
апропријацији нема. 

Раздео 8.01. – ЈП „Дирекција за планирање и 
изградњу“ има просечно извршење раздела 94,4% % а 
апријације које су се исподпросечно извршиле су следеће: 
апропријација економске калсификације 422 Трошкови 
путовања планирана у износу од 60.000 динара и извршена 
у износу од 24.328 динара или 40,5%, нема не реализовнаих 
захтева за плаћање и трансфер; апропријација економске 
калсификације 424 Специјализоване услуге планирана у 
износу од 285.000 динара и извршена у износу од 152.452 
динара или 53,5%, нема не реализовнаих захтева за плаћање 
и трансфер; апропријација економске класификације 425 
Текуће поправке и одржавање планирана у износу од 
110.000 динара и извршена у износу од 74.744 динара или 
67,9%, нема не реализовнаих захтева за плаћање и 
трансфер; апропријација економске класификације 426 
Материјал планирана у износу од 150.000 динара и 
извршена у износу од 109.090 динара или 72,7%, има не 
реализованих захтева по овом основу до нивоа плана; 
апропријација 512 машине и опрема планирана у износу од 
100.000 динара и извршена у износу од 57.088 динара или 
57%; нема не реализовнаих захтева за плаћање и трансфер. 
Извршење ових апропријација условљавало је циљано 
извршење буџета као и утврђивање приоритета од стране 
овог индиректног корисника. 

Раздео 9 - Месне заједнице има просечно извршење 
од 79,5% укупно је планирано 36.552.000 динара и 
извршено 29.070.956 динара. У оквиру овог износа из 
буџета (без самодоприноса) планирано је 6.650.000 динара 
и извршено  5.701.585,67 динара односно 85,7%. 

Раздео 9.01 – Месна заједница Врњачка Бања, 
просечно извршење износи 76,9%,  а апропријације на 
класи конта 5 планиране су у укупном износу 13.712.000 и 
извршене у укупном износу од 9.483.196 динара или 69,2%. 

Не постоје поднети захтеви за плаћање са ових 
апропријација преко износа који је извршен. Ова месна 
заједница имала је посебно одобрена средства у износу од 
2.000.000 динара која су у потпуности извршена из 
кредитног задужења за реализацију пројекта изградња 
фискултурне хале у Пискавцу. 

Раздео 9.05 – Месна заједница Врњци, просечно 
извршење износи 43,5%, а апропријације на класи конта 4 
планиране су у укупном износу 1.454.900 и извршене у 
укупном износу од 366.867 динара или 25,2%. Овај 
индиректини буџетски корисник није имао поднете захтеве 
до пред крај буџетске године у року у коме су могли бити 
извршени, а извршење наведених износа било је крајем 
године. 

Раздео 9.09 – Месна заједница Рсовци, просечно 
извршење износи 70%, а апропријације на класи конта 4 
планиране су у укупном износу 210.000 и извршене у 
укупном износу од 135.630 динара или 64,6%. Не постоје 
поднети а нереализовани захтеви за плаћање и трансфер 
овог индиректног буџетског корисника.  

Раздео 9.10 – Месна заједница Станишинци, 
просечно извршење износи 64,8%, а апропријације на класи 
конта 4 планиране су у укупном износу 419.000 и извршене 
у укупном износу од 271.436 динара или 64,8%. Не постоје 
поднети а нереализовани захтеви за плаћање и трансфер 
овог индиректног буџетског корисника.  

Раздео 12.01.- Центар за социјални рад  на 
апропријацији економске класификације 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти планирано је 600.000 
динара (79.000 динара је одобрено из текуће буџетске 
резерве за исплату децембарске плате за запосленог чије 
финансирање није предвиђено у 2010.г.) укупно 679.000 
динара и извршено је 452.304 динара или 66,6%. Има 
нереализованих захтева у мањем обиму у односу на 
планирана средства. 

Раздео 12.03. – Допунско материјално обезбеђење у 
области борачко инвалидске заштите на апропријацији 
економске класификације 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета планирано је 500.000 динара и извршено 
369.586 динара односно 73,9%. Ово давање условљено је 
статистичким подацима о просечној месечној заради у 
општини, како се они нису остварили у планираном износу 
и извршење ове апропријације је ниже. Такође исплата за 
новембар у децембру 2010.г. пребачена је у наредну годину. 

Раздео 13.04. – Капиталне субвенције у области 
комуналних јавних расхода на апропријацији економске 
класификације 4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским организацијама није планиран износ из 
извора 01 а у Извештају о извршењу буџета општине 
Врњачка Бања за 2010.г. стоји износ који је одобрен из 
текуће буџетске резерве и који ће бити објашњен у делу у 
коме се обрађује текућа буџетска резерва. 
 Генерално посматрано већа одступања од плана 
последица су циљаног процента извршења буџета и 
одређивања приоритета од стране корисника буџета у 
оквиру сваког раздела.  
 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(члан 7 став 1 тачка 7 Одлуке) 
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I СТАЛНА РЕЗЕРВА 
 У току 2010.г. средства сталне буџетске резерве 
нису коришћена. Чланом 70 Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010) 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, а у 2010.г. 
била је планирана у висини од 1.000.000 динара Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2010.г. ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  17/9 и 11/10). 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 помену планираних апропријација за која су 
средства одобрена. 
 
II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 Текућа буџетака 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 2010.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 17/9 и 
11/10) текућа буџетска резерва планирана је у износу од 
17.1410.000 динара са следећим изворима финансирања и 
то: извор финансирања 01 – приходи буџета 12.141.000 
динара и извор финансирања 13 – нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година у износу од 5.000.000 од чега је 
износ од 5.000.000 динара из извора финансирања 13 
опредељен за социјални програм за решавање вишка 
запослених и износ од 2.000.000 динара из извора 
финансирања 01 опредељења је за финансирање 
приправника. Првобитном Одлуком о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2010.г. планиран је износ од 24.141.000 
динара по следећој стуктури: 10.000.000 динара из извора 
13 и 14.141.000 динара из извора финансирања 01. 
Неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 
31.12.2010.г. износе 1.091.995,27 динара. У Табели 1. која 
следи дајемо преглед коришћења средстава текуће буџетске 
резерве у 2010.г.  
 

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
Ред
. КОРИСНИК СВРХА 

РАЗДЕ
О ФУН. КОНТО У КОРИСТ 

КЊИЖЕН
О ОДОБРЕН 

Бр.       
КЛАС.

    АПРОПРИЈАЦИЈЕ ДАНА ИЗНОС 
  ЈАНУАР             
    Решење бр.400-15/10             

1 
Општинска 
управа 

социјални програм-реш. 
вишка запослених 02 111 414 

Социјална давања 
запосленима 21.01.2010.

4.023.940,2
8

    Решење бр.11-325/09         

2 
Културни 
центар 

исплата отпремнине за 
Топаловић Милосија 03 820 414 

Социјална давања 
запосленима 20.01.2010. 86.000,00

    Решење бр.400-160/10           

3 
Спортски 
центар 

исплата доприноса за 
Перовић Миломира 7.01. 810 412 

Социјални допри.на 
терет послодав. 29.01.2010. 465.783,56

  ФЕБРУАР             
    Решење бр.400-91/10           

4 ЈП"Борјак" 
Посебне основе 
газ.шумама Гоч-Сел. 13.04. 410 4512 Капиталне субвенције 17.02.2010. 500.000,00

    Решење бр.400-225/10          

5 СО 
по закључку 
Општинског већа 1.05. 133 4819 

Дотације осталим 
непроф.институц. 17.02.2010. 95.000,00

   Решење бр.400-310/10          

6 
Центар за 

социјали рад 
Исплата зараде Гордани 
Кицошић 12.01. 070 463 

Донације и 
транс.остал.нив.власт
и 25.02.2010. 79.000,00

  МАРТ             
    Решење бр.403-233/10           

7 СО 
за радове изведене на 
Спортској хали 1.03. 112 511 

Зграде и грађевински 
објекти 10.03.2010. 123.150,00
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   Решење бр.400-440/10        

8 
Спортски 
центар 

исплата отпремнине за 
Миланку Ђуровић 7.01. 810 414 

Социјална давања 
запосленима 16.03.2010. 153.345,00

   Решење бр.400-296/10           

9 СО 
за израду док.дисерт.по 
захтеву Милетић Дал. 1.03. 112 424 

Специјализоване 
услуге 16.03.2010. 30.000,00

   Решење бр.400-401/10        

10 
Спортски 
центар 

набавка основних 
средстава 7.01. 810 512 Машине и опрема 22.03.2010. 684.636,89

   Решење бр.400-370/10         

11 
Туристичка 
организација Исплата отпремнине 06 410 414 

Социјална давања 
запосленима 22.03.2010. 911.764,00

   Решење бр.400-370/10        

12 
Туристичка 
организација Исплата отпремнине 06 410 414 

Социјална давања 
запосленима 22.03.2010. 111.931,00

   Решење бр.400-496/10         

13 СО 
дугорочно кредитирање 
пољ.производње 1.22. 421 45114 

Текуће субвенције за 
пољоприв. 22.03.2010.

2.000.000,0
0

   Решење бр.400-502/10        

14 
Туристичка 
организација 

доплата за ПИО за 
Миланку Ђуровић 06 410 412 

Социјални доприн,на 
терет послод. 

116.03.2010
. 11.000,00

  АПРИЛ             
   Решење бр.400-664/10        

15 
Туристичка 
организација 

недост.средства за 
исплату рачуна 06 410 423 Услуге по уговору 28.04.2010. 9.000,00

    Решење бр.400-648/10        

16 Црвени крст 
акција добровољног 
давања крви 1.21. 130 481 

Дотације невладиним 
организац. 28.04.2010. 15.000,00

   Решење бр.400-645/10        

17 ЈП"Бели извор" 
изградња платоа за 
прераду смећа 13.04. 410 4512 Капиталне субвенције 23.04.2010. 960.000,00

  МАЈ             
   Решење бр.400-695/10          

18 
Спортски 
центар 

исплата помоћи за 
случај смрти 7.01. 810 414 

Социјална давања 
запосленима 11.05.2010. 32.000,00

    Решење бр.400-760/10           

19 СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 25.05.2010. 25.960,00

   Решење бр.400-782/10        

20 СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 31.05.2010 15.000,00

  ЈУН             
    Решење бр.400-94/10         

21 ОШ"Младост" 
ангажовања две 
учитиљеце 10.02. 912 463 

Донације и 
тран.остал.нив.власти 01.06.2010. 176.800,00

    Решење бр.400-831/10           

22 СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 04.06.2010. 20.000,00

   Решење бр.400-807/10          

23 СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 10.06.2010. 5.000,00

   Решење бр.400-837/10          

24 СО 
студијско путовање у 
Немачку 1.02. 112 416 

накнада из буџ.за 
образовање 10.06.2010 25.000,00

   Решење бр.400-852/10          

25 СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 09.06.2010. 5.000,00
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    Решење бр.400-895/10          

26 СО 
Једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 22.06.2010. 30.000,00

   Решење бр.400-898/10        

27 СО 
Једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 23.06.2010. 20.000,00

   Решење бр.400-885/10           

28 СО 
Једнократна новчана 
помоћ О2 111 414 

Социјална давања 
запосленима 23.06.2010 26.000,00

    Решење бр.400-910/10         

29 СО 
помоћ раднику Симиџић 
Сузана О2 111 414 

Социјална давања 
запосленима 25.06.2010. 46.000,00

   Решење бр.400-943/10         

30 СО 
Једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 30.06.2010 20.000,00

       
       
  ЈУЛ             

31  Решење бр.400-889/10          

  СО 
Рсовац Стојан -ујед пса 
луталице 1.03. 112 482 

Порези, обавезне 
таксе и казне 01.07.2010. 30.000,00

32   Решење бр.400-961/10         

  СО 
Једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 06.07.2010. 10.000,00

33  Решење бр.400-973/10        

  СО 
Новичић Војислав -ујед 
пса луталице 1.04. 112 482 

Порези, обавезне 
таксе и казне 06.07.2010. 30.000,00

34  Решење бр.400-864/10        

  СО Ђинђићеве награде 1.02. 112 416 
Награде,бонуси и 
ост.посеб.рас. 09.07.2010. 63.000,00

35  Решење бр.9-288/10        

  СО 
награда Јелени 
Црноглавац 1.03. 112 416 

Награде,бонуси и 
ост.посеб.рас. 13.07.2010. 15.000,00

36  Решење бр.400-973/10        

  СО 
Радичевић Милорад -
ујед пса луталице 1.03. 112 482 

Порези, обавезне 
таксе и казне 09.07.2010. 30.000,00

37  Решење бр.400-952/10        

  СО недостајућа средства 1.03. 810 48191 
Дотације спортс.и 
омлад.организ. 09.07.2010. 18.000,00

38  Решење бр.400-858/10         

  СО   1.03. 112 424 
Специјализоване 
услуге 21.07.2010. 50.000,00

39  Решење бр.400-1027/10          

  СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 21.07.2010. 15.000,00

40  Решење бр.400-1029/10         

  СО 
Исплата солидарне 
помоћи 2 111 414 

Социјални давања 
запосленима 23.07.2010. 15.000,00

41  Решење бр.400-856/10        

  СО 
награда противградним 
стрелцима 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 20.07.2010 142.500,00

42  Решење бр.400-1009/10         

  СО 
турнир у малом 
фудбалу-Вранеши 2010. 7.02. 810 4819 

Дотације спортским 
организациј. 23.07.2010. 20.000,00

43  Решење бр.400-992/10        

  СО 
Рајковић Миланка -ујед 
пса луталице 1.03. 112 482 

Порези, обавезне 
таксе и казне 09.07.2010. 30.000,00
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    АВГУСТ           
44  Решење бр.11-70/10         

  СО 
отпремнина за Ану 
Благојевић 2 111 414 

Социјална давања 
запосленима 02.08.2010 159.000,00

45  Решење бр.400-/1078/10          

  СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 05.08.2010. 20.000,00

46  Решење бр.400-/1086/10           

  СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 05.08.2010. 20.000,00

47  Решење бр.400-/1099/10           

  СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 11.08.2010. 10.000,00

48 Теквондо клуб Решење бр.40-1607/10        

 Меркур 
међународни теквондо 
камп 7.02. 810 481911 

Дотације спортским 
организациј. 11.08.2010. 20.000,00

49 СО Решење бр.400-/1105/10        

    
награда за посебне 
резултате рада 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 13.08.2010. 6.000,00

50  Решење бр.400-1098/10          

  СО 
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 16.08.2010. 30.000,00

51 СО Решење бр.400-1148/10        

   

награда за 
посеб.резултате рада 
инспек. 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 20.08.2010. 45.000,00

52 ННН Рома Решење бр.400-1101/10         

   
организ.фудбалске 
утакмице у Јагодини 7.02. 810 481911 

Дотације спортским 
организациј. 23.08.2010. 10.000,00

53 Шах клуб Гоч Решење бр.400-1146/10        

   

измирење 
трош.електричну 
енергије 7.02. 810 481911 

Дотације спортским 
организациј. 23.08.2010. 10.000,00

54 СО Решење бр.400-1535/10        

   
пројекат озелењавања 
центр,парка 1.18. 474 5114 Пројектно планирање 24.08.2010. 26.000,00

55 СО Решење бр.400-1078/10          

    
Чомагић - адаптација 
стамб.простора 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 24.08.2010. 73.750,00

       
56 СО Решење бр.400-1150/10          

   
решавање стамбених 
проблема 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 25.08.2010. 5.000,00

57 СО Решење бр.400-635/10         

    
регулисање статуса 
Економ.факултета 1.03. 112 423 Услуге по уговору 27.08.2010 140.000,00

  СЕПТЕМБАР             
58  Решење бр.400-1200/10         

  СО 
Исплата солидарне 
помоћи 2 111 414 

Социјални давања 
запосленима 03.09.2010. 26.000,00

59 СО Решење бр.400-1222/10          

   
решавање стамбених 
проблема 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 07.09.2010. 5.000,00

60 СО Решење бр.400-1331/10          

    
решавање стамбених 
проблема-Лазовић 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 27.09.2010. 10.000,00

61 СО Решење бр.400-1231/10          
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решавање стамбених 
проблема-Црноглавац 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 27.09.2010. 20.000,00

62 СО Решење бр.400-1220/10          

    
решавање стамбених 
проблема-Пантић 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 27.09.2010. 15.000,00

63 СО Решење бр.400-1317/10          

    
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 27.09.2010. 25.000,00

64 СО Решење бр.400-1226/10          

    
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 27.09.2010. 30.000,00

65 СО Решење бр.400-1131/10          

    
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 29.09.2010. 15.000,00

66   Решење бр.400-648/10        

 Црвени крст 
акција добровољног 
давања крви 1.21. 130 481 

Дотације невладиним 
организац. 30.09.2010. 10.000,00

  ОКТОБАР             
67 СО Решење бр.400-1431/10          

    
једнократна новчана 
помоћ у огреву 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 06.10.2010 155.000,00

68 ОШ"Младост" Решење бр.400-1418/10        

   набавка угља 10.02. 912 463 
Донације и 
тран.остал.нив.власти 06.10.2010. 160.000,00

69 СО Решење бр.1442/10          

   
исплата нематер.штета-
ујед пса-Рафаиловић 1.03. 112 482 

Порези, обавезне 
таксе и казне 11.10.2010. 30.000,00

70 СО Решење бр.1424/10        

   
исплата нематер.штета-
ујед пса-Перковић 1.03. 112 482 

Порези, обавезне 
таксе и казне 06.10.2010. 30.000,00

71  Решење бр.400-1580/10         

  СО 
награда противградним 
стрелцима 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 06.10.2010. 136.500,00

       
72  Решење бр.400-1459/10          

  СО солидарна помоћ 2 111 414 
Социјална давања 
запосленима 15.10.2010. 14.000,00

73   Решење бр.400-1321/10          

 СО солидарна помоћ 2 111 414 
Социјална давања 
запосленима 15.10.2010. 19.000,00

74  Решење бр.403-1543/10         

  СО 
дани Данила Бате 
Стојковића 1.03. 112 424 

Специјализоване 
услуге 25.10.2010. 216.500,00

75 МЗ Подунавци Решење бр.400-1522/10        

   
измештање постојећи 
мерних места 09.07. 421 494 Текући расходи 21.10.2010. 50.000,00

76 МЗ Подунавци Решење бр.400-1510/10           

    
измештање постојећи 
линија 09.07. 421 494 Текући расходи 21.10.2010. 200.000,00

77 МЗ Вранеши Решење бр.400-1587/10         

    
текуће поправке 
водовода у Вранешима 09.04. 421 494 Текући расходи 26.10.2010. 197.000,00

78 
Културни 
центар Решење бр.400-1502/10         

   
за набавку музејских 
експоната 3 820 515 

Наматеријална 
имовина 18.10.2010. 48.200,00

79 Црвени крст Решење бр.400-1574/10         
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трошкови сахране и 
прев.Лазаревић Славка 01.21. 130 481 

Дотације невладиним 
организац. 25.10.2010 300.000,00

80 СО Решење бр.400-1464/10         

   
Пројекат запошљавања 
приправника 01.27. 112 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти 27.10.2010. 197.000,00

81 СО Решење бр.400-1396/10        

   
једнократна новчана 
помоћ 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 28.10.2010. 20.000,00

  НОВЕМБАР             

82 
ОШ "Бранко 
Радич." Решење бр.400-1652/10         

   
Изградња отвореног 
спортског терена 10.02. 912 463 Донације и трансфери 04.11.2010. 100.500,00

83 СО Решење бр.217-38/10         

   
помоћ у санацији штете 
настале земљотр. 1.03. 112 426 Материјал 08.11.2010 30.000,00

84 СО Решење бр.217/38/10        

   
помоћ Агенсу за 
санацију штете 1.07. 160 484 

Накнада штете услед 
елемент. 08.11.2010 30.000,00

85 СО Решење бр.403-1359/10         

   
набавка књига ђацима 
основ.школа 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 28.09.2010 34.940,00

86 СО Решење бр.110-203/09        

   
награда за 
реал.прој.рек.вод.мреже 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 08.11.2010. 31.000,00

87 СО  Решење бр.400-1721/10        

   
Пројекат запошљавања 
приправника 1.27. 112 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти 17.11.2010. 444.500,00

88 СО Решење бр.400-1730/10         

   
недостајућа средства за 
одбор.дневнице 1.01. 112 4171 Одборнички додатак 16.11.2010. 10.000,00

89 СО Решење бр.400-1516/10       

   
недостајућа средства за 
исплату ужине 10.03. 912 463 

Донације и 
тран.остал.нив.власти 22.11.2010 1.000,00

90 СО Решење бр.400-1756/10         

   
награда Петровић Јакову 
и Штрбановић 1.02. 112 416 

Награде, бонуси и 
остали пос.рас. 22.11.2010. 34.100,00

91 СО Решење бр.400-1722/10        

   
реализација Одлуке 
бр.11-326/09 2 111 414 

Социјална давања 
запосленима 24.11.2010 71.090,00

92 СО Решење бр.400-1672/10          

   једнократна новч.помоћ 1.15. О90 472 
Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 23.11.2010. 20.000,00

       
93 СО Решење бр.400-177/10        

   
Пројекат запошљавања 
приправника 01.27. 112 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти 26.11.2010. 129.441,00

  ДЕЦЕМБАР             
94 СО Решење бр.400-1805/10        

   
по захтеву Драгане 
Јоковић 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 01.12.2010. 35.500,00

95 Црвени крст Решење бр.400-1473/10        

   
по захтеву Удруж. 
Пензионера 1.21. 130 481 

Дотације невладиним 
организац. 10.12.2010. 30.000,00

96 СО Решење бр.400-1672/10        

    
акредитација факултета 
за туриз.и хотелиј. 1.03. 112 423 Услуге по уговору 23.11.2010. 35.400,00
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97 
Туристичка 
организација Решење бр.400-1757/10        

   
доплата за ПИО за 
Стрменичанин 6 410 412 

Социјални доприноси 
на терет посл. 13.12.2010. 28.011,00

98 СО Решење бр.400-1907        

    
помоћ запосленом због 
смрти мајке 2 111 414 

Социјална давања 
запосленима 15.12.2010 45.500,00

99 СО Решење бр.400-86/10           

    
на име недос. Стред.за 
соц.угрожене 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 17.12.2010. 80.000,00

100 
КУД 

"Абрашевић" Решење бр.400-1523/10         

   такмич.деч.фолкл.у Бечу 1.10. 820 4819 
Дотације осталим 
непроф.институц. 17.12.2010. 50.000,00

101 СО Решење бр.400-1909/10          

    
Пројекат запошљавања 
приправника 01.27. 112 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти 16.12.2010. 547.249,00

102 СО Решење бр.400-1947/10          

   
Цветановић Мирослава 
помоћ у лечењу 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 27.12.2010. 11.000,00

103 СО Решење бр.400-1357/10          

    
Витковић Славица за 
преваз.тешке мат.сит. 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 25.12.2010. 10.000,00

104 СО  Решење бр.400-1076/10        

   
награда за најбољу 
фотографију 1.03. 112 424 

Специјализоване 
услуге 01.11.2010. 19.000,00

105 СО Решење бр.400-102/10        

   
исплата одборничких 
дневница 1.01. 112 4171 Одборнички додатак 29.12.2010. 130.000,00

106 СО Решење бр.400-156/10        

    
Пројекат запошљавања 
приправника 01.27. 112 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти 27.12.2010. 339.158,00

107 СО Решење бр.400-1899/10          

   
за утрош.воду 
жит.ромског насеља 1.15. О90 472 

Накнаде за 
соц.зашт.из буџета 22.12.2010. 25.200,00

108 СО Решење бр.400-1988/10        

   
недостајућа сред.за 
платни промет 1.08. 411 4211 

Трошкови платног 
промета 31.12.2010. 12.000,00

109 МЗ Штулац Решење бр.400-1987/10        

   
недостајућа средства за 
прог.активности 9.08. 421 494 Текући расходи 31.12.2010. 28.000,00

110 МЗ Штулац Решење бр.400-1987/10           

    
недостајућа средства за 
прог.активности 9.08. 421 495 

Издаци за 
нефинансијску 
имовину 31.12.2010. 7.000,00

 
 
Текућа буџетска резерва – пројекти која је намењена за 
финансирање пројеката, за обезбеђивање средстава за 
суфинансирање пројеката који се финасирају из других 
извора који нису буџет Општине Врњачка Бања утврђена је 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  17/9) у 
износу од 115.000.000 динара из кредитног задужења (извор 
финансирања 10). Одлуком о ребалансу буџета за 2010.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  11/10) 
текућа буџетска резерва утврђена је по следећој структури 

и то: износ 26.700.000 динара из извора финансирања 01- 
приходи буџета (од чега је 21.000.000 динара опредељено за 
финансирање пројеката у путној инфраструктури) и  износ 
од 82.277.678 динара из кредитног задужења (извор 
финансирања 10) и укупно је износила 108.977.678 динара. 
Неутрошена средства текуће буџетске резерве – средства за 
финансирање пројеката на дан 31.12.2010.г. износе 5.593 
динара из извора финансирања 01 и 75.017.678 динара из 
извора финансирања 10. У Табели 2 која следи дајемо 
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преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве - средства за финансирање пројеката у 2010.г. 
 
Табела 2 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ са  
                 извештајем о финансијском извршењу одобрених пројеката 
   
 Извор финансирања 01 – средства буџета –планирана 26.700.000 динара 
РД. КОРИСНИК СВРХА РЕШЕЊЕ  ИЗНОС РЕАЛИЗОВ. ОСТАТАК 
БР.     ДОНЕТО ОДОБРЕН     

1   Решење бр.400-1398/10       
  МЗ ВРАНЕШИ фискултурна сала у Вранешима 06.10.2010. 300.000 300.000 0
2   Решење бр.400-1398/10      
  СО поправка путева 06.10.2010. 17.700.000 17.647.406 52.594
3   Решење бр.400-1398/10     
  СО изградња путева 06.10.2010. 3.300.000 2.575.005 724.995
4   Решење бр.9-327/10       

  
ЈП"БЕЛИ 
ИЗВОР" за набавку бетона 06.10.2010. 2.500.000 1.223.061 1.276.939

5   Решење бр.400-1841/10      
  СО финан.ужине и екскурзије 17.12.2010. 894.407 567.211 327.196
6   Решење бр.400-1943/10       
  ЈП "БОРЈАК" посебне основе за газ.шумама 25.12.2010. 2.000.000 1.000.000 1.000.000

 
 Извор финансирања 10 – кредитно задужење - планирана 82.277.678 динара 
 

РД. КОРИСНИК СВРХА РАЗДЕО КОНТО ПОВЕЋАЊЕ РЕШЕЊЕ ИЗНОС РЕАЛИЗОВ. ОСТАТАК

БР.         
АПРОПРИ 
ЈАЦИЈЕ ДОНЕТО ОДОБРЕН     

1   
Решење бр. 400-
1151/10             

  
ЈП"БЕЛИ 
ИЗВОР" 

за набавку 
ауточистилице 13.04. 4512 

Капиталне 
субвенције 13.05.2010. 300.000 300.000 0

2   
Решење бр. 400-
540/10            

  СО 
Изградња мини-
пич терена 1.03. 511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 13.05.2010. 860.000 857.234 2.766

3   
Решење бр.400-
1398/10          

  
МЗ 
ВРАНЕШИ 

фискултурна 
сала у 
Вранешима 9.04. 495 

Издаци за 
нефинан.имовину 06.10.2010. 100.000 100.000 0

4   
Решење бр.400-
1398/10           

  
МЗ 
ВРЊ.БАЊА 

фискултурна 
сала у Пискавцу 9.01. 495 

Издаци за 
нефинан.имовину 06.10.2010. 2.000.000 2.000.000 0

5   
Решење бр.400-
1398/10            

  СО 

недостајућа 
средства за 
путеве 8.03. 425 

Текуће поправке 
и одрж. 25.12.2010. 4.000.000 4.000.000 0

            УКУПНО 7.260.000 7.257.234 2.766
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И 
КРЕДИТИМА 

(члан 7 став 1 тачка 8 Одлуке) 
 Донације 
 У извештајном периоду нису евидентирана 
средства из донација. 

 
Дотације 

  
1.Министарство државне управе и локалне самоуправе из 
средстава која се остварују приређивањем игара на срећу 
Општини Врњачка Бања одобрило је средства у износу од 
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1.400.000 динара за Пројекта „Набавка и постављање 
саобраћајне сигнализације и опреме у зони ОШ Попински 
борци“. Дана 25.06.2010.године на уплатни рачун буџета 
општине бр.840-733152843-12-Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа општина уплаћена су средства у 
износу од 1.400.000 динара, иста су и реализована у 
2010.год. 
2. Министарство рада и социјалне политике Решењем 
бр.401-00-32/381/2010-23 од 08.09.2010.године по поднетом 
захтеву Општине Врњачка Бања бр.400-1215/10 од 
03.09.2010.год.одобрило је средства у висини од 500.000 
динара на име изградње и опремања породичне куће 
Ђорђевић из Врњаца. Средства су реализована у целости 
преко Центра за социјални рад општине Врњачка Бања. 
Дана 07.12.2010.године надлежни орган за финансије и 
буџет Општинске управе општине Врњачка Бања 
Министарству рада и социјалне политике доставило је 
Извештај о утрошку средстава добијених за наведену 
намену. 
3.Министарство државне управе и локалне самоуправе 
Решењем бр.130-401-00-00927/2010-01/11 од 
11.10.2010.године из средстава која се остварују 
приређивањем игара на срећу општини Врњачка Бања 
одобрило је средства у износу од 2.000.000 динара за 
Пројекат „Завршни грађевински радови на школској 
фислултурној сали у селу Вранеши“. Средстава су 
реализована у 2010.години. 
4. Комесаријат за избеглице Решењем о исплати новчане 
помоћи бр.553-461 од 23.11.2010.године на име помоћи за 
набавку огрева као и помоћи за набавку лекова и 
превазилажење здравствених проблема социјално 
угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица 
одобрио је општини Врњачка Бања средства у износу од 
297.000 динара. Наведена средства нису реализована у 
2010.години и пренета су у 2011.г. 
5.Комесаријат за избеглице Решењем о исплати новчане 
помоћи бр.553-510/1 од 14.12.2010.године на име стварања 
и побољшања услова за становање и живот одобрио је 
општини Врњачка Бања средства у износу од 1.875.000 
динара. Наведена средства нису реализована у 2010.години 
и пренета су у 2011.г. 
6.Министарство финансија дана 31.12.2010.године на 
уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања бр.840-
733152843-12-Други текући трансфери од Републике у 
корист нивоа општина уплаћена су средства у износу од 
1.766.604 динара. Телефонским путем од стране 
Мининистарства финансија добијено је обавештење да 
наведена средства представљају општи ненаменски 
трансфер јединицама локалне самоуправе.  
 

Кредити 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 

2010.г. ("Службени гласник РС" бр. 17/9) није било 
предвиђено ново кредитно задужење пре свега из разлога 
што је Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г. 
било предвиђено кредино задужење у износу од 
230.000.000 динара које није реализовано до краја 2009.г. из 
разлога што је изабрана банка – ERSTE BANK a.d. Нови 
Сад на тендеру у даљем поступку јавне набавке  одустала 
од закључења уговора. Одлуком о буџету за 2010.г. 

предвиђена су зато пренета средства из кредита који је 
требао да се подигне у 2009.г. Ребалансом буџета за 2010.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 11/10) 
извршена је измена у овом делу буџета на начин што су 
искључена планирана средства у износу од 230.000.000 
динара и планирано задужење у износу од 95.000.000 
динара колико је и износио кредитни потенцијал буџета 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. Спроведен је поступак 
јавне набавке и изабран је најповољнији понуђач – 
UniCredit Bank Srbija a.d. набавка је спроведена по 
партијама које су биле подељене по расположивости 
кредита. Прва партија имала је расположивост 6 месеци, а 
друга партија 12 месеци од дана закључења уговора, а 
уговори су закључени на овој основи почетком 2011.г. тако 
да повлачење ових кредитних средстава није било могуће у 
2010.г. 
 Задуживање јединица локалне самоуправе уређено 
је Законом о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 
61/2005 и 107/2009) - у даљем тексту: Закон. У члану 33 
Закона, одлуку о задуживању локалне власти доноси 
надлежни орган локалне власти, по претходно 
прибављеном мишљењу Министарства. У складу са чланом 
32 став 1. тачка 15.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), Скупштина 
општине доноси акт о јавном задуживању општине, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг. Чланом 36. 
став. 1. тачка 19) Статута Општине Врњачка Бања 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  1/09 и 
13/09) уређена је надлежност Скупштине општине у делу 
који се односи на доношење акта о јавном задуживању. На 
основу напред наведених правних основа, Општина 
Врњачка Бања упутила је захтев Министарству финансија 
broj 400-908/10 od 23.06.2010.г. у вези са кредитним 
задужењем и добила позитивно мишљење број 401-
1167/2010-001 од 14.07.2010.г. од стране надлежног 
Министарства финансија-Управе за трезор на задуживање 
до износа од 95.000.000 динара. На основу наведених 
правних основа и прибављеног, напред поменутог 
позитивног Мишљења Министарства финансија, надлежни 
орган Општине Врњачка Бања - Скупштина општине 
доноси Одлуку о задуживању u 2010.г. ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  10/09) у којим је предвиђено 
кредитно задужење у износу од 95.000.000 динара.  
 У наредним табелама дајемо преглед кредитних 
задужења по уговорима и податке о њиховом сервисирању 
на дан 31.12.2010.г. као и план сервисирања свих кредитних 
обавеза према уговореним амортизационим плановима. 
Према подацима из главне књиге трезора стање обавеза по 
кредитима (неотплаћени део кредита) укупно износи 
162.454.800 динара (главница), камата 77.152.342 динара 
(камата) и негативне курсне разлике на дан 31.12.2010.г. 
износе 23.340.712 динара. Односно главница коригована 
негативним кусним разликама на дан 31.12.2010.г. износи 
185.795.512 динара. Обавезе по уговорима о кредитирању 
имају приоритет у извршавању буџета и до сада су све 
измирене о року доспећа. У складу са Законом о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010 и 
101/2010) планирана је стална апропријација је у буџету 
којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга.
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ПЛАН ОТЛАТЕ КРЕДИТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ПО УГОВОРИМА О ЗАДУЖИВАЊУ 

ГЛАВНИЦА 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 УКУПНО 
Отплата главнице - 
Делта банка 
Уговор бр.110-256/05     57.851 61.632 65.631

     
69.897  

    
74.430  79.282 84.431 89.920           

  
583.073  

Отплата главнице -Уни 
кредит банка 
Уговор бр 110-216/09             

    
48.098  192.391 192.391 192.391 192.391 192.391 192.391 192.391   

  
1.394.832  

Отплата главнице -Уни 
кредит банка 
       Уговор бр 110-9/11                73.534 73.534 73.534 73.534 73.534 73.534 18.384   459.591 
Отплата главнице -Уни 
кредит банка 
Уговор бр 110-10/11                 73.534 73.534 73.534 73.534 73.534 73.534 18.384 459.591 

Фонд за развој             
    
59.213  68.563 79.388 91.923 106.437         405.524 

ОТПЛАТА 
ГЛАВНИЦЕ – 
УКУПНО     57.851 61.632 65.631

     
69.897  

   
181.741 413.770 503.279 521.302 445.897 265.925 265.925 284.309 18.384

  
3.302.611  

                 
КАМАТА 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 УКУПНО 

Отплата камата - Делта 
банка 
Уговор бр.110-256/05 36.816 36.816 35.170 31.388 27.390

     
23.124  

    
18.591  

     
13.739  

     
8.590  3.102           

  
234.725  

Отплата камата - Уни 
кредит банка 
Уговор бр 110-216/09         101.961

   
120.674 

   
121.005 110.265 93.621 76.976 60.502 43.687 27.042 10.397   

  
766.130  

Отплата камата - Уни 
кредит банка 
Уговор бр 110-9/11           

     
17.736  

    
23.778  22.287 18.493 14.698 10.935 7.110 3.316 239   

  
118.593  

Отплата главнице -Уни 
кредит банка 
Уговор бр 110-10/11             

    
17.736  

     
23.778  22.287 18.493 14.698 10.935 7.110 3.316 239

  
118.593  

Фонд за развој             
    
55.918  46.568 35.743 23.208 8.694         

  
170.131  

ОТПЛАТА КАМАТА 
- УКУПНО 36.816 36.816 35.170 31.388 129.351

   
161.535 

   
237.028 216.638 178.733 136.477 94.830 61.732 37.468 13.952 239

  
1.408.172  

                 
СЕРВИСИРАЊЕ 
ДУГА 36.816 36.816 93.021 93.021 194.982

   
231.431 

   
418.769 

    
630.408 

 
682.011  

    
657.779 

   
540.727 

  
327.657 

  
303.393 

  
298.261 

 
18.623 

  
4.710.783  
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КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА   
ГЛАВНИЦА 2007 2008 2009 2010 2011 УКУПНО 

Уговор бр.07729/2006 
Фонд за развој РС 3.853 15.148 15.300 15.453       11.691          61.445  
       

КАМАТА 2007 2008 2009 2010 2011 УКУПНО 
Уговор бр.07729/2006 
Фонд за развој РС 64 517 365 212             58           1.217  
       

СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА 3.916 15.665 15.665 15.665       11.749          62.661 
 
 

ХИСТОГРАМ ПЛАНА ОТПЛАТЕ УКУПНИХ КРЕДИТНИХ ЗАДУЖЕЊА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ПРЕМА УГОВОРЕНИМ АМОРТИЗАЦИОНИМ ПЛАНОВИМА 
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 Преглед употребе средстава по кредиту од 130.000.000 динара који је коришћен на основу Уговора бр 
110-216/09 од 29.10.2009.г. закљученог са Uni Credit baнкom: 
 

Ред. 
Бр. 

Назив пројекта Врста документације 
 

Износ Напомена 

1 

Капитално 
инвестиционо 
одржавање Променаде 

Уговор бр.110-576/09 од  
13.04.2009.године који је закљ. 
ЈП „Дирекција за планирање и изградњу„  
на име капи. инвестиционог одржавања  
у износу од 6.826.217,70 динара, на име  
реализације прве привремене ситуације  

3.835.404 Исплата 
извршена 
29.04.2009.г. 
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2 

Капитално 
инвестиционо 
одржавање Променаде Анекс Уговора 110-754/09 од 13.05.2009.године којим се 

повећава укупна вредност из тачке 1 за 
износ 1.269.729,80дин.Реализац. 
Окончане ситуације. 

4.260.544 Исплата 
извршена 
12.06.2009.г. 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве-
пројекти бр. 400-730/09 од 15.05.2009.г. 

3 

Капитално 
инвестиционо 
одржавање моста у МЗ 
Рсовци По поднетим рачунима на име ангажовања радника и 

набавке материјала за радове које је предузеће ЈП „Бели 
Извор“ извело на санацији моста у МЗ Рсовци на путу према 
насељеном месту Грачац 

1.279.510 Исплата 
извршена 
02.06.2009.год.

4 

Капитално инвестиц. 
одржавање кружног 
пута-Рсовци, Општина 
Врњачка Бања 

Уговор број 110-1716/09 од 14.10.2009. кој је закључила ЈП 
„Дирекција за планирање  изградњу“ на износ 3.791.232,00 
динара:-реализација прве привремене ситуације број 35-
1836/09 

1.800.000 Исплата 
извршена 
29.10.2009.г. 

5 

Капитално 
инвестиц.одржавање 
кружног пута-Рсовци, 
Општина Врњачка 
Бања 

Уговор рој 110-1716/09 од 14.10.2009. који је закључила ЈП 
„Дирекција за планирање  изградњу“ на износ 3.791.232,00 
динара:-реализација прве привремене ситуације број 35-
1836/09 

1.500.000 Исплата 
извршена 
05.11.2009.г. 

Капитално одржавање 
зграда и објеката 

Закључак Општинског већа бр.400-1960/09 од 04.11.2009.год.  Исплате 
извршене 

Школска фискултурна 
сала у Вранешима – 
Врњачка Бања 

и Решење о употреби средстава текуће резерве-пројекти  у 
износу 1.000.000,00 динара. 

145.000 12.11.2009.г 

Шифра пројекта 
13800615 

  226.100 12.11.2009.г.  

    28.093 13.11.2009.г. 

6 

    84.607 16.11.2009. 
Закључак Општинског већа бр.400-646/09 од 26.06.2009.год.  Исплате 

извршене 

По поднетој рачуноводственој документацији од  стране 
ЈП“Бели Извор“ за извођење радова на водоводној мрежи 

3.000.000 -16.11.2009.г. 7 

Капитално инвестиц. 
одржав. и изградња 
водоводне мреже  
Запис 

  3.000.000 -17.11.2009.г. 

8 

Капитално инвестиц. 
одржавање -Паркинг 
код цркве у В.Бањи 

Окончана ситуација бр.221/09,  
а на основу Уговора бр.02-171  
који је закључилаЈП"Дирекција за планирање и изградњу. 

433.528 Исплата 
извршена 

19.11.2009.г. 

9 

Капитално 
инвестиционо 
одржавање - кружног 
пута Рсовци, Општина 
В.Бања 

Уговор бр.110-1716/09 од 14.10.2009.г.  
и анекс уговора бр.110-1795/09 од 
29.10.2009.г. и окончане ситуације 
 бр.35-1837/09 

538.702 Исплата 
извршена 

26.11.2009.г. 

10 

Капитално инвестиц. 
одржавање - кружног 
пута Рсовци, Општина 
В.Бања 

Уговор бр.110-1745/09 од 20.11.2009.г.  
Којије закључила Дирекција за планир. 
и изградњу-реализација I привремене ситуације 

4.760.766 Исплата 
извршена 

26.11.2009.г. 

11 
Капитално инвестиц. 
одржавање - Изградња 
дечијих терена у Реци 

ЈП "Бели извор" је по налогу 
оснивача спровео изградњу дечијих терена 

962.270 Исплата 
извршена 

01.12.2009.г. 

12 

Капитално инвестиц. 
одржавање - Израда 
потпорног зида и крила 
на мосту 

ЈП "Бели извор" је по налогу 
оснивача извео радове на  
изради потпорног зида и крила на мосту у Рсовцима. 

348.634 Исплата 
извршена 

04.12.2009.г. 

13 Капитално 
инвестиц.одржавање - 

ЈП "Бели извор" је по налогу 
оснивача извео радове на  

597.363 Исплата 
извршена 
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Израда горње плоче 
моста на малојреци у 
Рсовцима 

изради горње плоче моста  у Рсовцима. 04.12.2009.г. 

14 
Капитално инвестиц. 
одржавање - Изградња 
платоа код робне куће 

По Уговору бр.02/187 предузећа за путеве 
"Нискогррадња" Трстеник је испоставило окончану 
ситуацију бр 229/09 

1.384.594 Исплата 
извршена 

06.11.2009.г. 

15 

Капитално инвестиц. 
одржавање - изградња 
фискултурне сале у 
Вранешима 

По рачунима бр.1592, 1601,1621, 
 1662,отремници бр.470 за набавку грађевинског материјала 
за наставак изградње школске сале у Вранешима 

430.055 Исплата 
извршена 

04.12.2009.г. 

16 

Капитално инвестиц. 
одржавање - појачано 
одржавање пута од 
Бране на Гочу према 
Гарешници 

По предмеру и предрачуну радова 
 на одржавању пута од Бране Селиште на Гочу према 
Гарешници 

320.461 Исплата 
извршена 

16.12.2009.г. 

17 

Капитално 
инвестиционо 
одржавање - изградња 
водоводне мреже 

У складу са Закључком Општинског 
већа бр.400-646/09 од 26.06.2009.године ЈП "Бели извор" је 
испоставило рачуне на изградњи водоводне мрежу потесу од 
прекида коморе "Запис" до водозахвата на Гочкој и 
Ћелијског реци 

1.848.074 Исплата 
извршена 

16.12.2009.г. 

18 

Капитално инвестиц. 
одржавање - 
одржавање сеоског 
пута у МЗ Станишинци 

Одржавање сеоског пута у 
 МЗ Станишинци 

321.282 Исплата 
извршена 

16.12.2009.г. 

19 

Капитално 
инвестиционо 
одржавање - пешачке 
стазе код Меркура 

По предмеру и предрачуну радова  
на  поплочавању дела парковских пешачких стаза бр.400-
1977/09од 20.11.2009.г.на локацији парка од чесме на 
Променади према хотелу "Нови Меркур". 

119.250 Исплата 
извршена 

21.12.2009.г. 

20 

Капитално инвестиц. 
одржавање - улице 
Цветне у Врњачкој 
Бањи По окончаној ситуацији бр.270/09  

507.136 Исплата 
извршена 

23.12.2009.г. 

21 

Капитално инвестиц. 
одржавање путева у 
Новом Селу, Врњцима 
и Руђинцима 

По II привременој ситуацији бр.269/09 
за капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, 
Врњцима и Руђинцима 

1.784.304 Исплата 
извршена 

23.12.2009.г. 

22 

Капитално инвестиц. 
одржавање путних 
праваца Вранеши, 
Грачац и Подунавци 

По II привременој ситуацији бр.268/09 
за капитално инвестиционо одржавање путних праваца 
Вранеши, Грачац и Подунавци. 

6.882.158 Исплата 
извршена 

23.12.2009.г. 

23 

Капитално инвестиц. 
одржавање - изградња 
фискултурне сале у 
Вранешима 

По рачунима бр.1727, 1748,1765 
 за набавку грађевинског материјала за наставак изградње 
школске сале у Вранешима 

86.145 Исплата 
извршена 

24.12.2009.г. 

24 

Капитално инвестиц. 
одржавање - пута 
према Овчарнику у 
Станишинцима По ситуацији бр,1 радове извео  

"Нови Пазар" пут  

629.100 Исплата 
извршена 

28.12.2009.г. 

25 

Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 
радова у улици Мишка 
Ерчевића у Врњачкој 
Бањи 

По I привременој ситуацији - извођач 
 радова "Даби" доо Крушевац 

861.601 Исплата 
извршена 

28.12.2009.г. 

26 

Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 
радова у улици Југ 
Богданова у Врњачкој 
Бањи 

По I привременој ситуацији - извођач 
 радова "Даби" доо Крушевац 

735.700 Исплата 
извршена 

28.12.2009.г. 

27 Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 

По I привременој ситуацији - извођач 
 радова "Нискоградња" Трстеник 

1.003.445 Исплата 
извршена 
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радова у улици Жичкој 
у Врњачкој Бањи 

30.12.2009.г. 

28 

Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 
радова у улици Жичкој 
у Врњачкој Бањи 

По рачуну бр.70/09 - извођач 
 радова "Богићевић" Трстеник 

3.094.888 Исплата 
извршена 

30.12.2009.г. 

29 

Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 
радова у улици 1.Маја 
у Врњачкој Бањи По I привременој ситуацији - извођач 

 радова "Даби" доо Крушевац 

719.339 Исплата 
извршена 

30.12.2009.г. 

29 

Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 
радова у улици Југ 
Богданова у Врњачкој 
Бањи 

По окончаној ситуацији радове  
изводио "Даби" Крушевац 

588.651 Исплата 
извршена 

30.12.2009.г. 

30 

Капитално инвестиц. 
одржавање путних 
праваца Вранеши, 
Грачац и Подунавци 

По III привременој ситуацији - извођач 
 радова "Нискоградња" Трстеник 

228.586 Исплата 
извршена 

30.12.2009.г. 

31 

Капитално инвестиц. 
одржавање - изградња 
канализационе линије у 
ул. Боре Васиљевића 

По Закључку Општинског већа  
бр.400-2399/09 од30.12.2009.г. 

364.924 Исплата 
извршена 

30.12.2009.г. 

32 

Капитално инвестиц. 
одржавање путева у 
Новом Селу, Врњцима 
и Руђинцима 

По III привременој ситуацији бр.297/09 
за капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, 
Врњцима и Руђинцима 

5.120.295 Исплата 
извршена 

30.12.2009.г. 

33 

Капитално инвестиц. 
одржавање - 
Реконструкција 
водоводне мреже у 
врњачким селима 

По I привременој ситуацији предузећа  
"Амига" доо а сходноУговору бр.110-203/09 закљученим 
између Министарства економије и регионалног развоја, 
Општине Врњачка Бања и "Амиге" 

1.592.233 Исплата 
извршена 

25.02.2010.г. 

34 

Капитално инвестиц. 
одржавање -извођење 
радова у улици 1.Маја 
у Врњачкој Бањи 

По окончаној ситуацији - извођач 
 радова "Даби" доо Крушевац 

67.392 Исплата 
извршена 

26.02.2010.г. 

35 
Капитално инвестиц. 
одржавање пута у 
Рсовцима 

По I привременој ситуацији - извођач 
 радова "Даби" доо Крушевац 

640.483 Исплата 
извршена 

26.02.2010.г. 

36 

Капитално инвестиц. 
одржавање 
поплочавање парковске 
пешачке стазе ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"  

је доставила рачун бр.51-0083 од ЈП"Борјак" за изведне 
радове 

30.413 Исплата 
извршена 

02.03.2010.г. 

37 

Капитално инвестиц. 
одржавање - појачано 
одржавање пута од 
Бране на Гочу према 
Гарешници 

По I привременој ситуацији  
достављеној од стране ЈП"Дирекције за планирање и 
изградњу" 

1.284.498 Исплата 
извршена 

05.03.2010.г. 

38 

Капитално инвестиц. 
одржавање - израда 
мини пич терена у 
ОШ"Попински борци" 

ЈП"Бели извор" је у складу са  
закљученим уговором између Министарства омладине и 
спорта и Општине В.Бања, доставило рачун бр.03-0190 за 
израду мини пич терена као и коначни обрачун радова 

857.234 Исплата 
извршена 

21.05.2010.г. 

39 
Капитално инвестиц. 
одржавање - набавка 
половне ауточистилице 

У складу са Закључком Општинског  
већа бр.400-1151/09 од 20.07.2009.г. и 13.05.2010.г. 

300.000 Исплата 
извршена 

27.05.2010.г. 

40 Капитално инвестиц. 
одржавање - Изградња 

У складу са Закључком Општинског  
већа бр.400-136 од 01.03.2010.г. Одобрена су средства МЗ 

2.000.000 Исплата 
извршена 
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школске фискултурне 
сале у ОШ "Попински 
борци" 

Врњачка Бања за изградњу школске фискултурне сале у 
ОШ"Попински борци" 

18.05.2010.г. 

41 
Капитално 
инвестиц.одржавање - 
изградња канализације 

Закључком Општинског већа  
бр.400-198/10 од 19.02.2010.г. одобрена су средства ЈП"Бели 
извор" на име изградње канализације  

4.060.000 Исплата 
извршена 

15.11.2010.г. 

42 

Капитално инвестиц. 
одржавање - изградња 
канализације у улици 
Дејана Цветљанина 

Сходно захтеву бр.400-1799/10  
ЈП"Бели извор" пренета су средства на име изградње 
канализационе линије 

700.000 Исплата 
извршена 

01.12.2010.г. 

43 

Капитално 
инвестиц.одржавање - 
изградња фискултурне 
сале у Вранешима 

По рачунима бр.823 и 956 
 за набавку грађевинског материјала за наставак изградње 
школске сале у Вранешима 

100.000 Исплата 
извршена 

09.12.2010.г. 

44 
Капитално инвестиц. 
одржавање - за путну 
инфраструктуру 

По V привременој ситуацији - извођач 
 радова "Нискоградња" Трстеник 

523.763 Исплата 
извршена 

28.12.2010.г. 

45 

Капитално 
инвестиц.одржавање - 
насипање путева са 
растурањем и ваљањем 

Извођач радова аутопревозничка  
радња за превоз робе "Гочанин" Вранеши 

662.126 Исплата 
извршена 

28.12.2010.г. 

46 

Капитално 
инвестиц.одржавање - 
Извођење радова на 
насипању пута ка 
црпној станици на Гочу 

По I привременој ситуацији - извођач 
 радова "Богићевић" Трстеник 

145.152 Исплата 
извршена 

28.12.2010.г. 

47 

Капитално 
инвестиц.одржавање - 
насипање путева са 
растурањем и ваљањем 

Извођач радова аутопревозничка  
радња за превоз робе "Гочанин" Вранеши 

427.227 Исплата 
извршена 

28.12.2010.г. 

48 

Капитално инвестиц. 
одржавање - насипање 
путева са растурањем и 
ваљањем 

Извођач радова аутопревозничка  
радња за превоз робе "Гочанин" Вранеши 

162.864 Исплата 
извршена 

28.12.2010.г. 

49 

Капитално 
инвестиц.одржавање -
извођење радова у 
улици Жичкој у 
Врњачкој Бањи 

По II привременој ситуацији бр.143/10 
 и окончаној ситуацији бр.164/10 

1.435.930 Исплата 
извршена 

30.12.2010.г. 

50 
Капитално инвестиц. 
одржавање -изградња 
канализације 

Закључком Општинског већа 
бр.400-1965/10 одобрена су средства ЈП"Бели извор" за 
изградњу канализације 

430.000 Исплата 
извршена 

31.12.2010.г. 

51 

Капитално инвестиц. 
одржавање одржавање 
путева у Штулцу и 
Руђинцима 

Сходно Уговору који је  
склопљењ између ЈП"Дирекције за планирање и изградњу" и 
МЗ Штулац за одржавање путних праваца у Штулцу и 
Руђинцима - извођач радова "Нови Пазар - Пут" 

642.937 Исплата 
извршена 

31.12.2010.г. 

    УКУПНО: 69.892.761   
 
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 и 107/2009) у члану 34. утврђено је да 
локалне власти немају права да дају гаранције. С 
обзиром на ову чињеницу у току 2010.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 и 
101/2010) екстерна ревизија завршног рачуна 
локалне власти је обавезна и њу врши Државна 
ревизорска институција. До рока одређеног за 
подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну 
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буџет Општине Врњачка Бања за 2010.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, како такву 
одлуку Скупштина није донела до рока за 
подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну 
буџета Општине Врњачка Бања за 2009.г. иста није 
извршена. О овој могућности орган управе належан 
за финансије известио је скупштински орган 
дописом број 400-697/11 од 26.04.2011.г. 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА 
ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 

(члан 7 став 1 тачка 11 Одлуке) 
 

Према члану 112 Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 
73/2010 и 101/2010) 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.  

 
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 

 
            Oдлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину  (“Сл.лист Општине Врњачка Бања“ 
бр.17/09 и 11/10) у разделу 1.14. Финансирање 
трошкова боравка у вртићу трећег детета, 
функционална класификација 911, економска 
класификација 451 назив позиције Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама плани-
рана су средства у укупном износу од 6.300.000 динара.  
Закључно са 31.12.2010.године са наведене апроприј-
ације утрошена су средства у укупном износу од 
5.374.500 динара, а све у складу са Одлуком о 
субвенцијама за смештај деце у предшколску установу 
„Радост“ Врњачка Бања Привременог органа Општине 
Врњачка Бања бр.400-1194/08 од 9.09.2008.године 
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.16/08).  

Oдлуком о субвенцијама утврђена је 
субвенција у износу од 100% за : 
- треће и свако следеће дете по редоследу рођења, 
на основу утврђеног родитељства, односно 
старатељства, 
- децу родитеља који су у стању социјалног старања 
за време док то старање траје, 
- децу палих бораца, незапослених ратних војних 
инвалида и  
- децу ометену у развоју, 

и 30% за прво  и друго дете по редоследу рођења, на 
основу утврђеног родитељства, односно старате–
љства. 
           У разделу 1.24. Фонд за развој пољопривреде, 
функционална класификација 421, економска 
класификација 45114 назив позиције Текуће субве–
нције за пољопривреду планирана су средства у 
укупном износу од 5.800.000 динара од чега је ова 
апропријација допуњена средствима текуће 
буџетске резерве у износу од 2.000.000 динара на 
име обезбеђења учешћа у реализацији подстицаја 
развоју пољопривреде на основу уредбе Министар–
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде која 
се очекивала у 2010.г. а која до краја године није 
донета. Закључно са 31.12.2010.године са наведене 
апропријације реализована су средства у укупном 
износу од 1.318.033,10 динара, а све у складу са 
Одлуком о регресирању вештачког осемењавања 
приплодних животиња у 2010.години („Сл.лист 
Општине Врњачка Бања“, бр.6/10) и Одлуке о 
регресирању осигурања животиња, усева и плодова 
у 2010.години. 
          У разделу 13.01. ЈП „Бели извор“, функционална 
класификација 410, економска класификација 4511 
назив позиције Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама планирана су средства 
у износу од 21.000.000 динара. У периоду од 
01.01.2010.до 31.12. 2010.године из буџета Општине 
Врњачка Бања Јавном предузећу “Бели извор“ пренета 
су средства у укупном износу  од 20.910.111 динара, а 
све у складу са Програмом пословања овог јавног 
предузећа за 2010.годину на који Закључаком СО 
Врњачка Бања бр.400-150/10 од 19.02.2010.године и 
Закључаком Општинског већа бр.400-1929/10 од 
25.12.2010.године  дата сагласност на план и програм 
пословања ЈП „Бели Извор“ сходно коме се финансира 
одржавање комуналне хигијене. 
     У разделу 13.02. ЈП“Борјак“, функционална 
класификација 410, економска класификација 4511 
назив позиције Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама планирана су 
средства у износу од 26.000.000 динара. У периоду 
од 01.01.2010. до 31.12. 2010. године из буџета 
Општине Врњачка Бања Јавном преузећу „Борјак“ 
на име текућих субвенција јавним нефинансијским 
предузећима које се односи на финансирање 
активности у делу комуналне делатности укупно су 
пренета средства у износу од 25.986.193 динара, а 
све у складу са Ценовником радова на уређењу и 
одржавању бањског зеленила  на који је Закључком 
бр.400-150/10 од 19.02.2010. дата сагласност 
Скупштине Општине Врњачка Бања и Планом и 
програмом пословања ЈП“Борјак“ на који је 
Зкључком Општинског већа бр.400-1725/10 дата 
сагласност а којим се финансира уређење и 
одржавање бањског зеленила и одржавање 
споменика природе. 
           У резделу 13.03. Зимско одржавање путева и 
одржавање атмосферске канализације, функцио-
нална класификација 410, економска класификација 
4511 назив позиције Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама планирана су 
средства у износу од 8.850.000 динара. Закључно са 
31.12.2010. године из буџета општине на име 
зимског одржавања путева и одржавање 
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атмосферске канализације реализована су средства 
у укупном износу од 8.844.012 динара и то преко 
следећих корисника:  
- ЈП „Бели извор“ пренета су средства у износу од 
5.392.423 динара, 
- ЈП „Борјак“ пренета су средства у износу од 
2.997.838 динара, 
- Масној заједници Ново Село пренета су средства у 
износу од 412.500 динара, 
- Месној заједници Вранеши пренета су средства у 
износу од 18.150 динара, и 
- Месној заједници Подунавци пренета су средства 
у износу од 23.100 динара.  
           Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину, планирана средства у разделу 13.04. 
Капиталне субвенције, функционална класифика-
ција 410, економска класификација 4512 – 
Капиталне субвенције јавним нафинансијским 
организацијама износе  23.047.002 динара од чега из 
извора финансирања 01 (текући приходи буџета) 
5.960.000 динара и из извора финансирања 10 
(примања из домаћих задуживања) планирана су 
средства у износу од 17.087.002 динара. Из 
наведених средстава финансирани су следећи 
капитални инвестициони расходи: 
 -Исплаћена је прва привремена ситуација у 
износу од 1.592.232,83 динара по основу Уговора  о 
извођењу радова на реализацији пројекта НИП-а 
„Реконструкција водоводне мреже у врњачким 
селима“ бр.110-203/09; 
 -Закључком Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-1151/09 од 13.05.2010. године 
на име учешћа за набавку половне ауточистилице, 
ЈП“Бели извор“ одобрена су средства у износу од 
300.000 динара; 
 -Закључком Општинског већа одобрена су 
средства на име изградње канализације у улици 
Дејана Цветљанина у износу од 700.000 динара; 
 -Закључком Општинског већа општине 
Врњачка Бања бр.400-198/10 од 25.12.2010. године 
ЈП „Бели извор“ одобрена су средства у износу од 
4.060.000 динара за изградњу канализационе мреже 
која је предвиђена Планом и програмом пословања 
овог јавног предузећа; 
 -Закључком Општинског већа бр.400-
1965/10 од 31.12.2010.године ЈП „Бели извор“ 
одобрена су средства у озносу од 430.000 динара на 
име изградње канализације 

 Решењима о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и текуће резерве пројекти увећана 
је апропријација Капиталних субвенција за износе 
донетих решења а реализована су за следеће 
намене: 
 -Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве (из извора 01) Општинског већа 
Општине Врњачка Бања бр.403-91/10 од 
17.02.2010.године ЈП „Борјак“ на име израде 
планских докумената – посебне основе газдовања 
шумама Гоч-Селиште  исплаћена су средства у 
износу од 500.000 динара; 
 -Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве средства за финансирање 
пројеката (из извора 01) Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-1943/10 од 25.12.2010. године, 
ЈП“Борјак“ на име израде планских докумената – 
посебне основе газдовања шумама газдинска 
јединица Грачац одобрена су средства у износу од 
2.000.000.динара. Из наведених средстава 
реализована су средства  у износу од 1.000.000 
динара.  
 -Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве средства за финансирање 
пројеката (из извора 01) Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.9-327/10 од 06.10.2010. године, ЈП 
„Белом извору“ одобрена су средства у износу од 
2.500.000 динара на име набавке бетона за потребе 
Месних заједница и Установе „Спортски центар“. 
Из наведених средстава реализована су средства  у 
износу од 1.223.061  динара. 
 -Решењем о употреби средстава текуће 
резе-рве Општинског већа Општине Врњачка Бања 
бр.400-645/10 од 23.04.2010.године одобрена су 
средства ЈП“Бели извор“ у износу од 960.000 динара 
на име изградње платоа за прераду смећа. Из 
наведених средстава реализована су средства  у 
износу од 700.000  динара. 
 
2. ИЗВЕШТАЈ О НЕФИНАНСИСКОЈ ИМОВИНИ  
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

За реализацију пројеката из НИП-а за 
2010.г. Општина Врњачка Бања је кандидовала 21 
пројекат укупне вредности 226.954.614 динара од 
којих је износ од  144.757.015 динара предвиђен да 
се финансира из средстава НИП-а и то: 

 

РБ Назив пројекта Износ НИП 
2010 Укупно 2010 Подносилац Област 

финансирања 
Сектор 

финансирања 

1 Реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи 23.700.000 36.510.000 Врњачка 
Бања 

Еколошка 
инфраструктура 

Заштићена 
природна добра 

2 Изградња фискултурне сале у ОШ 
„Попински борци“ 13.413.060 20.957.911 Врњачка 

Бања 
Образовање и 
наука 

Основно 
образовање 

3 Изградња школске фискултурне сале у ОШ «Младост» у Врњцима 12.544.000 19.600.000 Врњачка 
Бања 

Образовање и 
наука 

Основно 
образовање 

4 

Енергетска ефикасност-замена 
столарије и постављање фасаде са 
термоизолацијом на објекту 
Општинске управе 

12.189.356 18.752.855 Врњачка 
Бања 

Јавна 
администрација 

Објекти јавне 
администрације 
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5 
Израда Канализационе мреже у 
градској и приградској зони 
Врњачке Бање 

11.196.062 17.224.711 Врњачка 
Бања 

Комунална 
инфраструктура Канализације 

6 «Унапређење школства у 
Врњачким селима» 10.500.000 16.851.190 Врњачка 

Бања 
Образовање и 
наука 

Основно 
образовање 

7 
Реконструкција јавне расвете на 
шеталишту Променада у Врњачкој 
Бањи 

6.825.000 10.500.000 Врњачка 
Бања 

Саобраћајна 
инфраструктура 

Општински 
путеви, улице, 
раскрснице и 
друго 

8 Реконструкција саобраћајнице у 
селу Грачац Врњачка Бања 6.500.000 10.087.000 Врњачка 

Бања 
Саобраћајна 
инфраструктура 

Општински 
путеви, улице, 
раскрснице и 
друго 

9 
„Реконструкција постојећег 
школског објекта у дечијем вртићу 
у селу Подунавци“ 

6.022.750 9.265.770 Врњачка 
Бања 

Образовање и 
наука 

Предшколско 
образовање 

10 Реконструкција путева на Главици 
у селу Грачац, Врњачка Бања 5.500.000 9.173.910 Врњачка 

Бања 
Саобраћајна 
инфраструктура 

Општински 
путеви, улице, 
раскрснице и 
друго 

11 „Фонтана на кружном току у 
Врњачкој Бањи“ 5.363.089 8.250.909 Врњачка 

Бања 
Економска 
инфраструктура Туризам 

12 Реконструкција бањских улица 4.895.497 8.297.452 Врњачка 
Бања 

Саобраћајна 
инфраструктура 

Општински 
путеви, улице, 
раскрснице и 
друго 

13 Уређење парк - шуме Борјак 4.743.600 7.906.000 Врњачка 
Бања 

Еколошка 
инфраструктура 

Заштићена 
природна добра 

14 
Конверзија котларнице на земни 
гас у објекту Општинске управе 
општине Врњачка Бања 

4.181.458 6.433.012 Врњачка 
Бања 

Јавна 
администрација 

Објекти јавне 
администрације 

15 Клуб Рома 4.000.000 6.404.750 Врњачка 
Бања 

Социјална 
заштита 

Социјално 
угрожене групе 

16 Гочки етно комплекс „Запис “ 3.273.608 5.033.321 Врњачка 
Бања 

Економска 
инфраструктура Туризам 

17 „Врњачка Бања – сигурна бања у 
Србији“ 3.158.742 4.859.603 Врњачка 

Бања 
Јавна 
администрација 

Увођење 
савремених 
технологија 

18 Реконструкција пута у селу 
Штулац, општина Врњачка Бања 2.500.000 4.254.000 Врњачка 

Бања 
Саобраћајна 
инфраструктура 

Општински 
путеви, улице, 
раскрснице и 
друго 

19 
Енергетска ефикасност-замена 
столарије на фискултурној сали 
ОШ Попински борци 

1.950.793 3.001.220 Врњачка 
Бања 

Образовање и 
наука 

Основно 
образовање 

20 Реконструкција локалног пута у 
селу Штулац Врњачка Бања 1.200.000 1.934.000 Врњачка 

Бања 
Саобраћајна 
инфраструктура 

Општински 
путеви, улице, 
раскрснице и 
друго 

21 
Набавка техничке опреме за рад 
локалног медија Радио телевизија 
Врњачка Бања 

1.100.000 1.657.000 Врњачка 
Бања 

Јавна 
администрација 

Увођење 
савремених 
технологија 

  УКУПНО 144.757.015 226.954.614       
 
На основу Одлуке о распореду и 

коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног  инвестиционог плана за 2010. годину 
(„Сл. гласник РС“ 7/2010) и Одлуке о измени 
допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава 
за реализацију пројеката Националног  
инвестиционог плана за 2010. годину („Сл. гласник 
РС“ 21/2010), Oпштини Врњачка Бања опредељена 

су средства у износу од 30.000.000,00 динара и то  
за реализацију пројекта: 

1. Изградња фискултурне сале у ОШ 
Попински борци  

2. Изградња фискултурне сале у ОШ 
Младост у Врњцима 

 Под редним бројем 311, шифра пројекта 
13800901 у разделу Министарства омладине и 
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спорта, од ког износа 10.000.000,00 из извора 
финансирања 01 (Министарство за НИП) и 
20.000.000,00 из извора финансирања 11 (Европска 
инвестициона банка). 
- Званична коресподенција Општине Врњачка Бања 
и ресорних Министарстава у предметној ствари 
отпочела је дописом Министарства за НИП бр. 400-
337/10 од 01.03.2010. 
- Дана 08.03.2010. године Одељење за заштиту 
животне средине и локални развој проследило је 
Министрству омладине и спорта  тражену 
документацију и то: 

За Фискултурну салу при ОШ „Попински 
борци“ у Врњачкој Бањи: 

Пријава пројекта за НИП 2010  
Копија акта о урбанистичким условима бр. 

350-592/08 
Копија Решења о одобрењу за изградњу бр. 

350-19/09 од 23.01.2009. 
Копија сагласности на инвестиционо 

техничку документацију  
Копија потврде о пријави почетка извођења 

гр. радова бр. 351-139/09 од 17.06.2009. године 
Копија Одлуке о покретању јавне набавке  
Копија решења о формирању комисије за 

спровођење поступка јавне набавке 
Копија Јавног позива 
Копија записника о отварању понуда 
Копија извештаја о прегледу и оцени 

понуда 
Копија Одлуке о прихватању понуде 
Копија Обавештења о додели уговора 
Копија Уговора о извођењу радова од 

25.09.2009. године 
Копија Анекса Уговора од 25.02.2010. 

године 
Копија Прве привремене ситуације  
Копија Понуде одабраног извођача радова 
За Фискултурну салу при ОШ „Младост“ у 

Врњцима: 
Пријава пројекта за НИП 2010 
Извод из главног пројекта 
Решење о одобрењу за изградњубр. 351-

195/89-01 од 25.07.1989.  
Ревалоризовани предмер и предрачун 

радова за изградњу фискултурне сале при ОШ 
„Младост“ Врњци. 

Прегледом достављене документације на 
нивоу ресорних Министарстава закључено је да 
средства НИП-а и EIB-а не могу бити усмерена за 
финансирање Фискултурне сале при ОШ Попински 
борци (у Пискавцу) из разлога што је по њиховој 
процени уговорна документација са одабраним 
извођачем радова несигурна. Из тог разлога 
предлажу да се средства локалне самоуправе у 
износу од 16.000.000,00 динара (обавезно учешће 
локалне самоуправе у минималном износу од 35% 
инвестиционе вредности пројекта) преусмере на 
финансирање Фискултурне сале у Пискавцу, а 
средства НИП-а и EIB-а финансирању Фискултурне 
сале у Врњцима, са којим предлогом се општина 
сагласила и у том смислу извршила измену 
Акционог плана. 

Даљом административном провером 
документације која се односи на салу у Врњцима 

установљени су недостаци у виду неусклађености 
пројектне документације, одобрења за изградњу и 
употребне дозволе за изграђене објекте у 
власништву школе „Младост“. На састанку 
представника општине Врњачка Бања и 
Министарства омладине и спорта донет је закључак 
да је потребно извршити усклађивање свих 
докумената који се односе на ову салу.  

Извршено је усклађивање и прибављање 
дефинисане документације и то: 
1. Урађен је нови пројекат Фискултурне сале у 

складу са важећом законском регулативом од 
стране ЈП Дирекција за планирање и изградњу у 
износу од 37.040.832,78 динара ( инвестициона 
вредност пројекта у истом износу као и у 
пројекту из 2001. године на бази ког је Општина 
Врњачка Бања  конкурисала за средства из 
НИП-а 

2. Добијена је Локацијска дозвола и прикупљена 
сва документација за исходавање грађевинске 
дозволе у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 

3. Потпуно нова документација са измењеним 
акционим планом пројекта достављена је 
Министарству омладине и спорта дана 
10.05.2010. године. Иста је позитивно оцењена 
и упућена Министарству за НИП на даљу 
анализу. 
Обзиром да је једно од правила  Европске 

инвестиционе банке да пројекти који се 
суфинансирају из њихових средстава буду 100% 
завршени и употребљиви, представница 
Министарства омладине и спорта пренели су 
сугестију Министарства за НИП да је неопходно да 
општина достави: 

1. Сагласност да ресорно Министарство 
распише тендер у предрачунској инвестиционој 
вредности целог пројекта (37.040.832,78 динара) и 
преузме финансирање пројекта у износу који буде 
виши од одобрених 30.000.000,00 динара, а 
уговорен са наповољнијим понуђачем.  У овом 
тренутку у односу на процењену пројектну 
вредност  то је  износ од 7.040.832,78 динара. 

Пракса је показала негативан тренд да 
процењене вредности пројекта буду знатно  мање од 
оних које се остваре на тендеру.  

2. Допис којим потврђује да ће Фискултурна 
сала након реализације пројектом планираних  
активности бити стављена у функцију, као и 
преузимање обавезе изградње Анекса објекта 
(свлачионице са мокрим чвором) у наредном 
периоду. 

По основу Уговора о грађењу бр. 110-220/10 од 
15.12.2010.године који за предмет има извођење 
радова на реализацији пројекта „Изградња 
фискултурне сале у ОШ „Младост“ у Врњцима“ 
закљученим између РС – Министарства омладине и 
спорта – Београд, Општине Врњачка Бања и групе 
понуђача: Привредно друштво за извођење 
грађевинских радова „Ратко Митровић“ Construction 
д.о.о. Чачак и Предузеће за инжињеринг и промет 
„Интерклима“ Врњачка Бања, уговорена  вредност 
са ПДВ-ом износи 28.377.995,82 динара (по Анексу 
I Уговора број 110-220/10 од 28.02.2011.г. На основу 
усмених информација добијених телефонским 
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путем од стране извођача радова по наведеном 
пројекту Министарство омладине и спорта није у 
2010.г. вршило пренос средстава по наведеном 
уговору. У 2011.г. дат је аванс по овом уговору у 
износу од 8.555.000 динара.  
 У 2010.г. финансирање пројекта 
„Изградања фискултурне сале у Пискавцу“ 
финансирана је од стране МЗ Врњачка Бања у 
износу од 7.809.740,76 динара из средстава месног 
самодоприноса и 2.000.000 динара из буџета 
Општине – кредитно задужење. 
  
3. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 
 У складу са системским Законом о 
финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“ бр. 62/2006) који је у члану 4 уредио да 
су: „Сви приходи јединице локалне самоуправе су 
општи приход буџета јединице локалне самоуправе 
и могу се користити за било коју намену, у складу 
са законом и одлуком о буџету јединице локалне 
самоуправе, сем оних прихода чији је наменски 
карактер утврђен законом.“  извршавани су расходи 
буџета Општине Врњачка Бања за 2010.г. и то у 
складу са одобреним апропријацијама стране 
Скупштине општине, Одлуком о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2010.г.,  којом је дато овлашћење 
надлежном извршном органу локалне власти, 
председнику општине и Општинском већу, за 
трошење јавних средстава до одређеног износа и за 
одређене намене за буџетску годину. У скаду са 
чланом 31 Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/2006) 
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 
саодоприноса реализује се преко месних заједница 
који о томе подносе извештаје у складу са одлукама 
осамодоприносу. До сачињавања овог извештасја 
Скупштина није разматрала ове извештаје. У делу 
годишњих финансијских планова на које сагласност 
даје Скупштина општине (за промене Општинско 
веће) у који су инкорпорирана и средства у складу 
са одлукама о самодоприносу извршење у 2010.г. је 
у складу са овим плановима код свих месних 
заједница. 

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. 

Индиректни корисници буџета Општине 
Врњачка Бања који остварују приходе по основу 
закупа у 2010.г. евидентирали су ове приходе као 
сопствене приходе, а надлежни орган за финансије 
упутио је захтев за доставу извештаја о наменском 
трошењу ових средстава број 400-551/11 од 
12.04.2011.г., и они су: 

 
РЕД.БР. НАЗИВ КОРИСНИКА ИЗНОС  

1 Културни центар 776.098,99
2 МЗ Вранеши 50.000,00
3 МЗ Подунавци 134.700,00
4 Спортски центар 1.042.024,00
5 Општина Врњачка Бања 383.523

  УКУПНО: 2.386.345,99
  

 
У достављеним извештајима корисника 

наведено је да су ови приходи коришћени за текуће 
поправке и одржавање објеката тих корисника што 
је и законска обавеза. 

 
 Сопствени приходи индиректних корисника 
буџета у 2010.г. планирани су и извршени према 
следећим подацима: 

 

НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУДЗЕТСКОГ КОРИСНИКА  План сопствених 
прихода  Извршење Индеx 

РАЗДЕО 3. - Културни центар 6.664.000,00 1.958.567,00 29,39
РАЗДЕО 4. - Библиотека  „Др. Душан Радић“ 480.000,00 412.260,00 85,89
РАЗДЕО 5. - Дечија установа “Радост” 24.805.000,00 23.424.314,00 94,43
РАЗДЕО 6. - Туристичка организација 8.000.000,00 5.824.684,00 72,81
РАЗДЕО 7.01 - Спортски центар 13.140.390,00 12.305.313,00 93,64

РАЗДЕО 8.01. ЈП ,, Дирекција за планирање и изградњу“ 
 

7.967.000,00 7.466.057,00 93,71
Укупно: 61.056.390,00 51.391.195,00 84,17

   У складу са Законом о буџетском систему 
сопствени приходи су приходи које својим 
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активностима, односно продајом робе и вршењем 
услуга, у складу са законом, остваре директни и 
индиректни корисници буџетских средстава. 
Поједини корисници остварили већи сопствени 
приход од планираног а у складу са чланом 5 став 6 
Закона о буџетском систему у случају да корисник 
буџетских средстава оствари наменски и сопствени 
приход у већем износу од планираног, орган управе 
надлежан за финансије по захтеву тог корисника 
може да увећа одобрене апропријације за 
извршавање расхода из тих прихода, а у складу са 
чланом 61 Закона преусмеравање апропријација из 
осталих извора се може вршити без ограничења. 
Ову могућност су користили следећи индиректни 
буџетски корисници: Установа Спортски центар 
изменила је финансијски план из сопствених 
прихода (извор финансирања 04) Одлуком о 
ребаслансу буџета Општине Врњачка Бања за 
2010.г. ("Службени лист Општине Врњачка Бања" 
број  17/09 и 11/10) и то на начин што је измењана 
укупна висина ових прихода и расхода са 9.627.000  
динара на 13.140.390 динара, Решењем број 400-
1990/10 од 31.12.2010.г. (последња измена-укупно 
их је у току године било две). Предшколска 
установа „Радост“ извршила је увећање 
апропријација које се финансирају из сопствених 
прихода Решењем број 400-1921/10 од 24.12.2009.г. 
тако да је план увећан са 23.505.000 динара на 
24.805.000 динара. Туристичка организација 
извршила је интерну прерасподелу у оквиру 
планираног укупног износа сопствених прихода 
Решењем број 400-1979/10 од 31.12.2010.г.  Као што 
се да уочити из Извештаја о извршењу буџета 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. у делу који се 
односи на сопствене приходе индиректних 
корисника буџета дошло је до прекорачења 
одобрених апропријација код појединих корисника 
који нису искористили могућност да на напред 
поменути начин спроведу процедуру промене 
апропријација о чему је надлежни орган за финасије 
тражио писмено боразложење које је саставни део 
Прилога – 2 Завршног рачуна буџета Општине 
Врњачка Бања за 2010.г. то су следећи индиректни 
буџетски корисници:  Народна библиотека „Др Д. 
Радић“ (Обрзложење број 400-551/10 од 
13..04.2011.г.),  Установа Туристичка организација 
(Обрзложење број 400-551/10 од 20.04.2011.г.),  ЈП 
„Дирекција за планирање и изградњу“ (Обрзложење 
број 400-551/10 од 15.04.2010.г.). 
 
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 ФИНАНИСЈСКЕ ИМОВИНЕ 

У извештајном периоду издаци за набавку 
финансијске имовине и отплату главнице дуга 
износе 6.908.644 динара и односи се на отплату 
кредита који су ближе објашњени у Извештају о 
примљеним донацијама и кредитима. Набавке 
финанисјке имовине у извештајном периоду није 
било.  

 

6. НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА,                
ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ 
ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ 
ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ 

(члан 7 став 1 тачка 13 Одлуке) 
У складу са чланом 78. Закона о буџетском 

систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 
101/2010), индиректни корисници средстава буџета 
Општине Врњачка Бања, доставили су завршни 
рачун за претходну буџетску годину у Законом 
предвиђеном року. Министарство финансија, 
Управа за трезор, филијала Врњачка Бања, 
доставила је Одељењу за финансије и буџет 
општине Врњачка Бања, завршне рачуне свих 
индиректних корисника буџета општине. 

 Директни корисник Општинска управа 
ускладила је податке из годишњег финансијског 
извештаја  са подацима садржаним у главној књизи 
трезора Општине Врњачка Бања. 

Сходно члану 5. Уредбе о буџетском 
рачуноводству (“Сл.гласник РС”, број 125/2003 и 
12/2006) основ за вођење буџетског рачуноводства 
јесте готовинска метода. Приликом припрема за 
израду завршног рачуна за 2010.г. уочене су 
одређене грешке у завршном рачуну за 2009.г. 
Начелник одељења за финансије и буџет упутио је 
захтев за накнадну контролу Завршног рачуна 
буџета Општине Врњачка Бања за 2009.г. број 400-
133/11 од 27.01.2011.г. одговорним лицима за 
састављање завршног рачуна на нивоу директног 
корисника и на нивоу трезора Општине Врњачка 
Бања. Напред поменута одговорна лица за 
састављање финансијских извештаја  доставила су 
Извештај о извршеној накнадној контроли Завршног 
рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2009.г. 
број 400-133/11 од 11.02.2011.г. у коме су наведени 
уочени недостаци код следећих буџетских 
корисника: Предшколска установа „Радост“, 
Културни центар, Библиотека „ДР. Д. Радић“, 
Спортски центар, Туристичка организација, ЈП 
„Дирекција за планирање и изградњу“, МЗ Ново 
Село, МЗ Станишинци, МЗ Руђинци, МЗ 
Подунавци, МЗ Вранеши, МЗ Врњци,  МЗ Врњачка 
Бања, МЗ Рсовци, МЗ Штулац и МЗ Грачац. 
Индиректни буџетски корисници добили су 
обавештење о резултатима извршене накнадне 
контроле Завршног рачуна буџета Општине 
Врњачка Бања за 2009.г. и недостацима који садрже 
њихови обрасци и наложено им је да изврше 
одговарајуће корекције што су они и учинили и то: 
 
Предшколска установа „Радост“ Врњачка Бања 

Извршена је корекција почетног стања које није 
било исправно, износ од 371 исправљен је на износ 
од 551, извршена је корекција финансијског 
резултата у Извештају о новчаним токовима, као и  
корекција суфуцита у Билансу стања. Наведена 
установа приликом израде Завршног рачуна за 
2009.год., није укључила све своје подрачуне 
Косолидованог рачуна трезора па је из тог разлога 
дошло до погрешно исказаног резултата. 

 
„Спортски центар“, Врњачка Бања                   
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  У Завршном рачуну за 2009.год., у Билансу 

стања извршена је корекција Нефинансијске 
имовине у сталним средствима тако да постоји 
билансна равнотежа између садашње вредности 
нефинансијске имовине са стањем капитала. У 
извештају о новчаним токовима исправљен исказан 
је стварни износ салда на почетку и на крају године, 
у обрасцу 5 Извештају о извршењу буџета 
исправљен је вишак новчаних прилива а самим тим 
и укупни расходи и издаци. 
 
„Културни центар“, Врњачка Бања    

У билансу стања је извршена корекција, тако 
да постоји равнотежа између садашње вредности 
нефинансијске имовине и капитала. У извештају о 
новчаним токовима исправљен је Салдо на почетку 
и на крају године, у билансу стања успостављена је 
равнотежа између нефинансијске имовине у 
залихама у пасиви и залиха дитног инвентара у 
активи. Овај корисник је у потпуности извршио 
корекцију завршног рачуна у складу са упутствима 
тако да је било могуће извести исправан резултат 
пословања.  

              
„Туристичка организација“,Врњачка Бања 

У Билансу стања извршена је исправка тако да 
постоји билансна равнотежа између Нефинансијске 
имовине у сталним средствима и капитала. Такође, 
равнотежа између обавеза по основу дугорочних 
кредита је успостављена, с тим што није 
евидентирана главница на субаналитичком конту 
3116 – Утрошена средства текућих прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине у току 
једне године. Приликом израде консолидованог 
завршног рачуна за 2010.год., извршена је наведена 
исправка, како наведени кредит није уплаћен на 
подрачун Туристичке организације јавио се 
недостатак износа главнице и у активи биланса 
стања, тако да је износ за отплату главнице 
приказан на субаналитичком конту 1313- Остала 
активна временска разграничења, иста исправка је 
одрађена и у 2010.год. Део средстава која се односе 
на кредит наведени индиректни буџетски корисник 
евидентирао је на ОП-у 1221 извори новчаних 
средстава у износу од 1.160 хиљада динара. 

Исказивањем стварног стања износа за отплату 
главнице  мења се износ суфицита као и 
нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година. 

Девизни рачун овог корисника није у сиситему 
КРТ-а тако да није консолидован у Завршном 
рачуну Општинске управе Општине Врњачка Бања.  

У извештају о извршењу буџета у колони из 
Општине града суфицит који је исказан у износу 1 
односи се на средства више пренетог а неутрошеног 
износа за сталне трошкове платног промета, који на 
дан 31.12.2010.год. износе 1.437,31 дин. 

Извршене су корекције у Извештају о 
новчаним токовима на ОП-еу 4432 салдо готовине 
на почетку године на ОП-еу 4435 кориговани 
одливи за исплаћена средства у обрачуну и на ОП-
еу 4437 корекција новчаних одлива за износ 
плаћених расхода који се неевидентирају преко 
класе 4, 5 и 6. 

 

Библиотека „Др.Душан Радић“, Врњачка Бања  
У Билансу стања налазио се износ од 34 на 

субаналитичком конту 3119 – Остали сопствени 
извори, који се према образложењу бр.01-136/2011 
од 11.04.2011.год., односно на некадашњи конто 
3040 Остали капитал, извршена је исправка и 
добијено стварно стање  и у 2009.год. и у 
2010.години. 

 
ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“, Врњачка 
Бања 

Извршена је исправка у Билансу стања тако да 
постоји билансна равнотежа између Нефинансијске 
имовине у сталним средствима и капитала. 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година није раније евидентиран самим тим 
није приказано стварно стање овог корисника, 
одрађена је корекција и у 2009 и 2010.год. Да би се 
постигла билансна равнотежа због наведене 
корекције износ са ових средстава у активи 
евидентиран је на АОП-у 1071 – Остала активна 
временска разграничења. 

 
МЗ Ново Село 

Биланс стања за 2009.годину исправљен је тако 
да сада постоји билансна равнотежа између Нефи-
нансијске имовине у сталним средствима и кап-
итала. Извршена је корекција почетног стања за 2. 

Завршни рачун за 2010.годину враћен је на 
исправку јер није одрађена Исправка вредности 
основних средстава тако да из података нисмо 
имали стварно стање  некретнина и опреме. 

У Извештају о извршењу буџета постоје 
одређена неслагања са Главном књигом трезора у 
економској класификацији достављено је образло-
жење од наведене месне заједнице. 

 
МЗ Станишинци 

Извршено је усклађивање економских класи-
фикација са Главном књигом трезора Буџета 
општине Врњачка Бања у обрасцу 5 Извештај о 
извршењу буџета. Дана 31.12.2010.год., на редован 
рачун МЗ Станишинци из буџета Општине Врњачка 
Бања извршен је пренос у износу од 25.000 динара 
за потребе исплате Уговора о делу, Управа за трезор 
реализовала је налог у износу од 16.000 дин., али 
због техничке грешке  доприноси и порези 
реализовани су у 2011.год., самим тим јавља се 
суфицит у износу од 8.400 дин., у обрасцу 5 
Извештају о извршењу буџета за 8. 

 
МЗ Руђунци 

Извршена је исправка у Билансу стања тако да 
постоји билансна равнотежа између Нефинансијске 
имовине у сталним средствима и капитала. 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година није био евидентиран ни у текућој 
ни у претходној години, тако да резултат није био 
исправан након спроведених корекција дошло се до 
стварног стања овог корисника. 

 
МЗ Подунавци 

У обрасцу 5 Извештају о извршењу буџета 
одрађено је  усклађивање економских 
класификација са Главном књигом трезора Буџета 
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општине Врњачка Бања. Стање на жиро рачуну није 
било стварно стање јер је приказан износ од 343 
који није на жиро рачуну, већ су то потраживања од  
Астра банке која је отишла у ликвидацију, средства 
су искњижена из биланса стања. 

 
МЗ Вранеши 

Извршено је усклађивање економских 
класификација са Главном књигом трезора Буџета 
општине Врњачка Бања у обрасцу 5 - Извештају о 
извршењу буџета. Завршни рачун за 2010.годину 
враћен је на исправку јер није одрађена Исправка 
вредности основних средстава, тако да из података 
није се могло утврдити стварно стање некретнина и 
опреме. Одрађена је исправка стања на жиро 
рачуну, износ који је био исказан није исправан, 
самим тим приходи и расходи нису били исправни. 
Такође је извршена исправка претходне године у 
Извештају о новчаним токовима на АОП-у 4432 – 
Салдо готовине на крају године и дошло до 
интеграције редовног рачуна и рачуна 
самодоприноса ове месне заједнице. 

 
МЗ Врњци 

У билансу стања одрађена је Исправка 
вредности на зградама и грађевинским објектима и 
опреми, тако да је исказана садашња вредност на 
овим АОП-има. Успостављена је билансна 
равнотежа између нефинансијске имовине у 
сталним средствима и капитала. Исправљен је 
извештај о новчаним токовима токовима у делу 
Салда готовине на почетку године. Усклађене су 
економске класификације у Извештају о извршењу 
буџета. 

 
МЗ Врњачка Бања  

У завршном рачуну за 2009.годину 
успостављења је билансна равнотежа између 
нефинансијске имовине у сталним средствима и 
капитала. Исправљен је извештај о новчаним 
токовима. Такође у завршном рачуну за 2010.годину 
исправљена је истоветна грешка. Извршена је 
корекција у Билансу стања у делу утврђивања 
резултата пословања Мањак прихода и примања – 
Дефицит је умањен за износ почетног стања тако да 
нема Нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година. У обрасцу Биланса прихода и 
расхода укључен је износ почетног стања и самим 
тим нема ни суфицита ни дефицита, успостављена 
је равнотежа између Биланса стања и Биланса 
прихода и расхода. У Извештају о извршењу буџета 
усклађене су економске класификације. 

 
МЗ Рсовци 

У извештају о извршењу буџета усклађене су 
економске класификације са Главном књигом 
трезора буџета Општине Врњачка Бања. Средства у 
износу од 1 која је јављају као вишак у колони 
Општине града односе се на погрешне уплате 
самодоприноса у износу од 434.73 и 514,90 дин. 

 
МЗ Штулац 

У билансу стања одрађена је Исправка 
вредности на зградама и грађевинским обејктима и 

опреми, тако да је исказана садашња вредност 
основних средстава. 

 
 
МЗ Грачац 

У завршном рачуну за 2009.год., успостављена 
је равнотежа у Билансу стања између 
Нефинансијске имовине у сталним средствима и 
капитала. У извештају о новчаним токовима 
исправљен је Салдо готовине на почетку и на крају 
године. 

У завршном рачуну за 2010.год., извршено је 
усклађивање економских класификација у 
Извештају о извршењу буџета са Главном књигом 
трезора буџета Општине. 

Након спроведене контроле и  усклађивања 
евиденција директног корисника буџетских 
средстава са подацима из завршних рачуна 
индиректних корисника буџетских средстава, 
приступило се изради консолидованог завршног 
рачуна за 2009 (претходна колона) и 2010.,годину 
који садржи све наведене промене које су наведене 
у овом извештају. 
 Приликом конслолидације Завршног рачуна 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. извршене су 
корекције у предходној колони код Директног 
корисника у смислу интеграције у конслолидовани 
завршни рачун посебних рачуна и то: Фонд за 
солидарну стамбену изградњу, Фонд за 
противпожарну заштиту, меморандумске ставке за 
рефундацију, Општинска управа – депозит 
Спортски центар. 

На основу Уговора о оквирном кредиту 
бр.110-256/05 од 02.12.2005.год., Општина Врњачка 
Бања задужила се у укупном износу од 
47.518.196,12 дин. Прва транша кредита повучена је 
30.12.2005.год., у износу од 20.000.000,51 дин., а 
друга транша 20.11.2006.год., у износу од 
27.518.195,61 дин. Одлуком о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.год. (“Сл.лист Општине 
Врњачка Бања”,бр.28/2008) и Одлуком о буџету за 
2010.год (“Сл.лист Општине Врњачка Бања”, 
бр.11/2010), није била планирана апропријација 
4441- Негативне курсне разлике, сходно томе цео 
износ главнице је обрачунат по средњем курсу еура 
НБС на дан уплате, и евидентиран на конту 611411 
– Отплата главнице домаћим пословним банкама. У 
складу са упутствима која су дата у Буквару за 
буџетско рачуноводство чији је издавач Завод за 
унапређење пословања, извршена је исправка у 
налогу 260 од 31.12.2009.год., где се умањује износ 
главнице за обрачунату курсну разлику у износу од 
752.746,84 и увећава извршење апропријације 4414 -  
Отплата камата домаћим пословним банкама, 
обзиром да буџетом није планирана апропријација 
4441 – Негативне курсне разлике. У налогу 261 од 
31.12.2010.год., извршена је исправка негативне 
курнсе разлике из 2010.год., у износу од 
1.398.394,28 дин., где се умањује износ главнице за 
обрачунату курсну разлику у износу од 1.398.394,28 
и увећава извршење апропријације 4414 -Отплата 
камата домаћим пословним банкама, обзиром да 
буџетом није планирана апропријација 4441 – 
Негативне курсне разлике. Такође у истом налогу 
евидентирана је негативна курсна разлика на основу 
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Извода отворених ставки достављеног од банке 
Intese у износу од 9.551.871,03 дин., као и  Uni credit 
банке, на основу Уговора закљученим са Uni credit 
банком на износ од 130.000.000 дин. Негативна 
курсна разлика за овај Уговор износи 13.788.841,32 
дин. 

Поред свих напред наведених законских 
прописа, и подзаконских аката који регулишу 
област буџетског система и извршења буџета преко 
система трезора током 2010.г. коришћени су 
Правилник о раду трезора и Правилник о буџетском 
рачуноводству директног корисника ("Службени 
лист Општине Врњачка Бања" број  6/08) и 
Упутство за спровођење активности у поступку 
израде консолидованог завршног рачуна Буџета 
односно дирекних и индиректних корисника Буџета 
број 400-293/11 од 23.02.2011.год. којим су ближе 

уређене процедура за извршење буџета и 
евиденција у главној књизи трезора као и 
одговорност лица запосленим на овим пословима. 

 
  

Датум 31.12.2010.г.    

   Лице одговорно за попуњавање образаца 
Гордана Узуновић,с.р. 
Наредбодавац 
Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

160. 

               Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 21.редовној седници одржаној 8.6.2011. 
године,  на основу чл. 6. и 7.  Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник 
РС'', број 62/2006), чл. 20. тачка 4. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 
129/2007) и чл. 36.ст.1. тачка 3. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број 13/2010 – пречишћен текст),  донела 
је  
 
                          О   Д   Л   У   К   У 

о отпису камата на доспеле локалне јавне 
приходе који се утврђују у годишњем износу 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком се уређују услови, обим и 
поступак отписа обрачунате а неплаћене камате 
доспеле до 31.08.2011. године, за порески дуг по 
основу следећих изворних јавних прихода: 
        - такса на истицање фирме ....................број                 
 рачуна  ..................... 840-716111843-35, 
    - накнада за коришћење грађев.земљ., ..број 

рачуна  .......................  840-741534843-98, 
    - самодопринос на обављ.делатности ... број 

рачуна  ......................  840-711184843-78, 
 - самодопринос на вредност имовине ...број 
рачуна  ........................ 840-711185843-85.  

 
Члан 2. 

 Право на отпис камате на обавезе по 
основу локалних јавних прихода из члана 1. ове 
одлуке (у даљем тексту: обавезе) остварује се на 
основу захтева обвезника, односно лица 
одговорног за испуњење пореских обавеза 
обвезника (у даљем тексту: подносилац захтева). 
  Захтев за отпис камате за обавезе из 
члана 1. одлуке подноси се Одељењу за локалне 
јавне приходе Општинске управе општине 
Врњачка Бања, по испуњењу услова прописа-

них чланом 3. одлуке, најкасније до 01.09.2011. 
године на обрасцу ЗОК, који чини њен саставни 
део. 
 

Члан 3. 
  Oтпис каматe у складу са овом одлуком 
врши се подносиоцу захтева – резиденту 
Републике Србије који је на прописане уплатне 
рачуне локалних јавних прихода уплатио главни 
дуг по основу обавеза из члана 1. ове одлуке за 
које подноси захтев за отпис камате и споредна 
пореска давања по основу тих обавеза, осим 
камате, доспелих за плаћање до 31.12.2010. 
године (1), односно од 01.01.2011. године до 
дана подношења захтева (2). 
 

Члан 4. 
 Подносиоцу захтева који је испунио 
услове из члана 3. ове одлуке отписаће се 100% 
камате, ако је уплату у складу са чланом 3. 
одлуке извршио по њеном ступању на снагу, а 
најкасније до 31.08.2011. године. 
                                                                  

Члан 5. 
 Право на отпис камате утврђује се 
решењем Одељења за локалне јавне приходе, у 
складу са законом и овом одлуком. 
 Одељење за локалне јавне приходе води 
евиденцију о остваривању права пореских 
обвезника у складу са овом одлуком и стара се о 
њеном спровођењу. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
          Број: 400-952/11 од 8.6.2011.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
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Образац ЗОК 
 На основу члана 2. Одлуке о отпису камата на доспеле локалне јавне приходе који се утврђују у годишњем износу (''Службени лист Општине Врњачка Бања'', број 
9/2011), Општини Врњачка Бања - Општинској управи - Одељењу за локалне јавне приходе подносим: 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС КАМАТЕ 
НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

КОЈИ СЕ УТВРЂУЈУ У ГОДИШЊЕМ ИЗНОСУ 
 
 
 

                                                                  
I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА: 
                                   

1. Пословно име (фирма), односно име и 
презиме              

                                   
2. Порески идентификациони број - ПИБ                                          
                                   
3. Јединствени матични број грађана - ЈМБГ                                              
                                   

4. Матични број правног лица, односно 
предузетника                                         

                                   
5. Подаци о седишту, односно пребивалишту:                                 
5.1. Општина              
                                   
5.2. Место              
                                   
5.3. Улица              
                                   
5.4. Број и слово                                     
                                   
6. Телефон                                                     
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II. ВРСТА ОБАВЕЗЕ (ЛОКАЛНИ ЈАВНИ ПРИХОД) ПО ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВА ОТПИС КАМАТЕ (члан 1. Одлуке): 
 

                                   
1. ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ (840-716111843-35) 
  Износ уплаћеног главног дуга до дана подношења захтева:                               
                                   
2. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (840-741534843-98) 
  Износ уплаћеног главног дуга до дана подношења захтева:                               
                                   
3. САМОДОПРИНОС НА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (840-711184843-78) 
  Износ уплаћеног главног дуга до дана подношења захтева:                               
                                   
4. САМОДОПРИНОС НА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ (840-711185843-85) 
  Износ уплаћеног главног дуга до дана подношења захтева:                               
                              

 
III. НАПОМЕНА: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Врњачкој Бањи, дана: __ 
(М.П.)                        (потпис подносиоца захтева) 

 
 
 
 
 
Општина Врњачка Бања - Општинска управа 
Одељење за локалне јавне приходе 
Крушевачка 17 а 
36210 Врњачка Бања
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161. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 21. редовној седници одржаној 8.6.2011. 
године, на основу чл.6. и 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник 
РС'', бр. 62/06),  чл. 20. тачка 4. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 
129/2007) и члана 36. тачка 3. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/10 – пречишћен текст),  донела је  
 
                             О  Д  Л  У  К  У 

о посебним условима за утврђивање стопе 
пореза на имовину и накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта за 2011. годину за 
физичка лица која су претрпела и пријавила 

штету од земљотреса 
 

Члан 1. 
 Утврђује се стопа пореза на имовину 
која ће служити за утврђивање овог пореског 
облика за 2011. годину за физичка лица која су 
претрпела и пријавила штету од земљотреса на 
грађевинским објектима, који је захватио и 
општину Врњачка Бања 03.11.2010. године, и то: 
 -за процењену штету у износу већем од  
10.000,00 динара ........... 0,0%, и  
 -за процењену штету у износу мањем од 
10.000,00 динара ..........   50%  стопе која ће се 
применити при утврђивању пореза на имовину 
физичких лица за 2011. годину. 

 
Члан 2. 

  Накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта не плаћају физичка лица власници 
грађевинских објеката на подручју општине 
Врњачка Бања за 2011. годину, која су 
претрпела и пријавила штету од земљотреса, 
који је захватио и општину Врњачка Бања 
03.11.2010. године, у износу већем од 10.000,00 
динара, а физичка лица која су претрпела штету 
од земљотреса у износу мањем од 10.000,00 
динара плаћају 50% накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта која ће им у 2011. 
години бити утврђена решењем надлежног 
органа на основу критеријума из  Одлуке о  
накнади за коришћење грађевинског земљишта  
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 10/07, 
13/09, 7/10-др. одлука и 15/10). 
 

Члан 3. 
 Задужује се Одељење за локалне јавне 
приходе Општинске управе општине Врњачка 
Бања да  чл. 1. и 2. ове одлуке спроведе према 
списку физичких лица која су претрпела штету 
од земљотреса 03.11.2010. године, који је 
сачинио Штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Врњачка Бања а према 

поднетим захтевима за санацију штете од 
земљотреса. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  Број: 436-65/11  од 8.6.2011.године  
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 

162. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 21. 

редовној седници одржаној 8.6.2011 на основу 
члана 20.ст.1 тачка 23. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) члана 36. Статута општине Врњачка 
Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања", 
број 13/10 – пречишћен текст), донела је  

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ПРИВАТНИМ 

СТАНИДАВЦИМА У 2011.ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
          Овом одлуком прописују се услови, 

начин и поступак давања подстицајних 
средстава из буџета општине Врњачка Бања  
приватним станодавцима смештајних 
капацитета за пријем бањских гостију у циљу 
унапређења овог дела туристичке понуде на 
подручју општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

         Подстицајна средства за намене из чл.1 
ове одлуке обезбеђују се у буџету општине за 
текућу буџетску годину и могу се користити у 
периоду од 1.10. – 31.12.2011.год. у износу до 
20% од висине уплаћене боравишние таксе од 
стране приватних станодаваца смештајних 
капацитета за пријем бањских гостију.  

         Корисници подстицајних средства за 
намене из чл.1 ове одлуке могу користити ова 
средства за опремање смештајних капацитета за 
пријем бањских гостију у складу са прописима 
који уређују категоризацију.  

 
Члан 3. 

         Подстицајна средства за намене из чл.1 
ове одлуке приватни станодавци смештајних 
капацитета за пријем бањских гостију могу 
користи уколико су уписани у одговарајући 
регистар приватних станодаваца код 
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организационе јединице Општинске  управе 
општине Врњачка Бања надлежне за област 
туризма и уколико поднесу  потврде о уредној 
уплати боравишне таксе у 2011.години буџету 
општине коју издаје организационе јединице 
Општинске  управе општине Врњачка Бања 
надлежне за област финансија .  
         Захтев са наведеном документацијом из 
претходног става подноси се  одељењу Општи-
нске  управе општине Врњачка Бања надлежном 
за област туризма које решењем утрђује 
испуњеност услова и висину подстицајних 
средстава.у поступку који се спроводи у складу 
са Законом о општем управном поступку.  
Захтев поред наведене документације  обавезно 
садржи конкретне податке о намени за коју се 
планира коришћење подстицајних средстава.             
         Решење о утврђивању права на подстицајна 
средства садржи клаузулу да се подстицајна 
средстава исплаћују на основу достављеног доказа 
- рачуна да је у 2011.години извршено улагање за 
намену за коју су средства одобрена.  
 

Члан 4. 
                Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.    
                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 400-953/11 од 8.6.2011.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
163. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
21. редовној седници, одржаној 8.6.2011.године, 
на основу члана 32. став 1. тачке 6. и 8. Закона о 
локалнoj самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 27. став 3. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008), 
члана 36. став 1. тачке 9. и 9а Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10 - пречишћен текст), члана 1. 
Одлуке о унапређењу енергетске ефикасности 
објеката од општег интереса на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 17/2009) и чланова 3. и 7. 
Одлуке о јавној расвети („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 17/2009), доноси  

 
О Д Л У К У  

о одобравању јавне набавке инвестиционог 
значаја  за унапређење енергетске ефикасности 
објеката од општег интереса на територији 
општине Врњачка Бања-јавне расвете 

  

Члан 1. 
              Одлука  се доноси ради унапређења 
јавног осветљења, а у циљу побољшања 
енергетске ефикасности, система заштите 
животне средине и визуелног комфора.  

Члан 2. 
               Овом одлуком, стварају се услови за 
спровођење Одлуке о унапређењу енергетске 
ефикасности објеката од општег интереса на 
територији општине Врњачка Бања и  Одлуке о 
јавној расвети, на тај начин што ће се извршити 
реконструкција јавне расвете на територији 
општине Врњачка Бања, заменом постојећих 
светиљки енергетски ефикаснијим светиљкама. 

 
Члан 3. 

                Укупни трошкови инвестиције износе 
до 75.000.000,00 динара, која средства се 
обезбеђују у буџету општине Врњачка Бања, у 
периоду од 2012.г. до 2016.године. 
 

Члан 4. 
                Обавезује се Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе општине Врњачка Бања 
да у нацрту одлука о буџету у периоду из чл.3.ове 
одлуке, предвиди  средства. 
                  Обавезује се Општинско веће општине 
Врњачка Бања да у предлогу одлука о буџету у 
периоду из чл.3.ове одлуке, предвиди  средства. 

 
Члан 5. 

                Обавезује се Дирекција за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања, да у 
Програму пословања, Годишњем Програму 
одржавања, заштите, развоја и управљања 
општинским и некатегорисаним путевима и 
улицама и изградња и реконструкција јавне 
расвете у насељу на подручјима општине 
Врњачка Бања, и односи се на уређење 
грађевинског земљишта у делу путева и јавне 
расвете и Средњорочном Програму одржавања, 
заштите, развоја и управљања општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама и 
Средњорочном Програму изградње и 
реконструкције јавне расвете у насељу на 
подручјима општине Врњачка Бања и односи се 
на уређење грађевинског земљишта у делу 
путева и јавне расвете, планира реализацију ове 
одлуке. 

 
Члан 6. 

                   У циљу набавке опреме потребне за 
спровођење ове одлуке, спровешће се 
одговарајући поступак у складу са Законом о 
јавним набавкама, у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету за ове намене. 
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Члан 7. 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-962/11 од 8.6.2011.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
164. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
21. редовној седници, одржаној 8.6.2011.године, 
на основу члана 13 став 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 
члана 14. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 24. 
став. 2. Статута општине Врња-чка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр. бр.13/10 - 
пречишћен текст), донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О 

МЕЂУОПШТИНСКОЈ САРАДЊИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПРОЈЕКТА ''ФОРМИРАЊЕ И ОБУКА 
МЕЂУОПШТИНСКОГ РАДНОГ ТИМА ЗА 

КОНТРОЛУ И СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА ВОДЕ 
НА ПОДРУЧЈУ РАШКОГ УПРАВНОГ 

ОКРУГА'' 
 

Члан 1. 
 Усваја се Споразум о међуопштинској 
сарадњи на реализацији пројекта ''Формирање и 
обука међуопштинског Радног тима за контролу 
и смањење губитака воде на подручју Рашког 
управног округа''. 
 

Члан 2. 
 Општина Врњачка Бања приступа 
пројекту ''Формирање и обука међуопштинског 
Радног тима за контролу и смањење губитака 
воде на подручју Рашког управног округа''. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је текст 
Споразума о међуопштинској сарадњи на 
реализацији пројекта ''Формирање и обука 
међуопштинског Радног тима за контролу и 
смањење губитака воде на подручју Рашког 
управног округа''. 
 

Члан 4.  
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-223/11 од 8.6.2011.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
165. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
21. редовној седници, одржаној 8.6.2011.године, 
на основу члана 36. став 1. тачка 22., а у вези са 
чл.45. и 46. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. бр.13/10 
- пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 
ВОДАМА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 
Члан 1. 

 Овим решењем, на основу чл.5. 
Споразума о међуопштинској сарадњи на 
реализацији пројекта ''Формирање и обука 
Међуопштинског радног тима за контролу и 
смањење губитака воде на подручју Рашког 
управног округа'', формира се Радна група за 
одрживо управљање комуналним водама 
општине Врњачка Бања (У даљем тексту: Радна 
група), утврђује њен састав, задаци, делокруг 
рада, висина накнаде за рад чланова и друга 
питања од значаја за рад Радне групе. 
 

Члан 2. 
 Радна група има  4 члана. 
 

Члан 3. 
 У Радну групу се именују: 
 1. Живота Негојевић, директор ЈП ''Бели 
извор'' 
 2. Саша Бурмаз, директор Водовода и 
канализације 
 3. Горан Шиљић, помоћник председника 
општине Врњачка Бања 
 4. Гордана Радичевић, шеф Одсека у 
Одељењу за инспекцијске послове 
  

Члан 4. 
 Задатак Радне групе је да до рока који је 
одређен у чл.6. Споразума, достави Међуо-
пштинском радном тиму за контролу и смањење 
губитака воде на подручју Рашког управног 
округа, податке неопходне за одређивање 
биланса воде у водоводима насеља општине 
Врњачка Бања. 
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Члан 5. 
 Из оквира Радне групе, у Међуопшт-
ински радни тим за контролу и смањење 
губитака воде на подручју Рашког управног 
округа, одређују се: 
 1. Живота Негојевић, директор ЈП ''Бели 
извор'' и 
 2. Горан Шиљић, помоћник председника 
општине Врњачка Бања. 
  

Члан 6. 
Члановима Радне групе из.чл.3. овог 

решења, припада накнада за рад у висини која је 
чл. 2. ст. 4. и 5. Одлуке о накнадама за рад и 
путним трошковима одборника, чланова 
Општинског већа, радних тела Скупштине 
општине  (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 24/04 
и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.2/06,  
1/09 и 15/10), утврђена за рад чланова сталних  
радних тела.  

 
Члан 7.  

 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-95/11 од 8.6.2011.године 
  

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
166. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
21. редовној седници одржаној дана 
8.6.2011.године, на основу чл. 27. и  28. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (''Сл. гласник РС'', бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о 
организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
13/10-пречишћен текст),  донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цене воде са изворишта 
''Белимарковац'', коју је донео Управни одбор ЈП 
''Бели извор'' Врњачка Бања, бр. 01-1431 од 
19.4.2011.године. 

 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
давања ове сагласности. 

 
  3.Саставни део овог закључка је Одлука 

о утврђивању цене воде са изворишта 
''Белимарковац'', коју је донео Управни одбор ЈП 
''Бели извор'' Врњачка Бања, бр. 01-1431 од 
19.4.2011.године. 

 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 38-7/11-1 од 8.6.2011.године 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                       

 Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
167. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
21. редовној седници, одржаној 8.6.2011.године, 
на основу члана 79. став 1. тачка 1. 
Законаолокалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007) и члана 36. став 1. тачка 23 и члана 
112. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/2010 - 
пречишћен текст), донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 Скупштина општине Врњачка 
Бања покреће иницијативу за измену и допуну 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009 и 53/2010), и то 
тако што: 
 
 1. У члану 7. став 1. тачке 48. предлаже: 

- да се трактор изузме из категорије 
„моторно возило“, тако да постане посебна 
категорија возила са посебним прописима о 
регистрацији, 
 

2. Да се после дела „XVII 
РЕГИСТРАЦИЈА МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ 
ВОЗИЛА“ дода део „XVIII РЕГИСТРАЦИЈА 
ТРАКТОРА“, 

 
 3. Да поступак регистрације трактора 
буде регулисан на истоветан начин као у Закону 
о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник СРС“, 53/82, 15/84, 5/86 и 21/90, „Сл. 
гласник РС“, бр. „Службени гласник РС“, бр. 
28/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 25/97), који је 
престао да важи. 
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II 

 Закључак доставити Народној скупшти-
ни Републике Србије и Законаодавном одбору. 

 
III 

 Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-162/11 од 8.6.2011.године 
 
     ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ  
 
168. 
ЈП ''БЕЛИ ИЗВОР'' 
ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 01-1431 
Датум: 19.4.2011.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
из Врњачке Бање дана 19.4.2011.године, на 
основу чл.24.Статута предузећа и члана 26. и 27. 
Пословника о раду Управног одбора, донео је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању цене воде са изворишта 

''Белимарковац'' 
 

Утврђује се цена воде са изворишта 
''Белимарковац''.............................254,50 дин/м3 
 
Цена се увећава за ПДВ по стопи од 8%. 
 
Одлука ступа на снагу даном добијања 
сагласности Оснивача, а примењиваће се од 
1.4.2011.године. 
 
         ПРЕДСЕДНИК 
   УПРАВНОГ ОДБОРА 
   Стевчић Слободан,с.р. 
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