
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 
 
 
  I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одговарајућим одредбама Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/2007 и 83/2014 - др. закон), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - 
др. закон и 103/2015), Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 125/03 и 12/06), Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 103/2011, 
10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - испр., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 
64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 и 105/2015) и Правилника о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника 
средстава организација обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 18/2015) и Статута (»Службени 
лист Општине Врњачка Бања » број 13/14-пречишћен текст). Напомињемо да је чланом 49 Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2010) уређена примена садржаја 
завршног рачуна према тада важећем члану 79 Закона до 01.01.2012.г. до када је требало да се актом министра 
уреде облик и садржај додатних напомена, објашњења и образложења, која се достављају уз годишње 
финансијске извештаје. До дана састављања овог акта министар није донео прописана акта тако да је садржај 
завршног рачуна остао исти као и претходних година у складу са претходном формулацијом члана 79. Овакав 
став заузет је од стране стручне јавности и промовисан на семинарима из ове области. Прописи који се поред 
наведених користе при изради завршног рачуна су следећи:  

- Одлука о буџету Општине Врњачка Бања за 2015 ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  21/14, 
5/15, 8/15, и 10/15); 

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

- Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015); 

- Закон о јавној својини (''Сл.гласник РС'', број 72/2011, 88/2013 и 105/2014); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл. гласник РС", бр. 
49/2010); 

- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Сл. гласник РС", бр. 
27/96); 

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

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
(''Сл.гласник РС'', број 118/2013 и 137/2014); 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације 
(''Сл.лист СРЈ'', број 17/1997 и 24/2000) и др.; 

II УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Завршни рачун као и остали финансијски извештаји у складу са наведеним прописима састављају се на 
готовинској основи, која подразумева да се приходи евидентирају у моменту наплате, а расходи у моменту 
плаћања, како је дефинисано готовинском основом Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у 
складу са бруто принципом. Уредбом о буџетском рачуноводству прописана је обавеза састављања завршних 
рачуна по принципу консолидације. Консолидација представља обједињавање и груписање података и износа са 
истих конта директних и индиректних корисника у један износ и његово исказивање у завршном рачуну буџета 
локалне самоуправе уз искључивање међусобних трансакција. На тај начин постиже се више циљева и то: на 
једном месту су исказани сви приходи и примања као и сви расходи и издаци буџетских корисника по структури 
и из свих извора финансирања (бруто принцип), одступања од плана у реализацији појединих расхода, као и 
наменско трошење средстава опредељених у буџету. На тај начин се даје могућност да се сагледа укупан обим 
средстава са којима су буџетски корисници располагали у години за коју се саставља завршни рачун. У даљој 
фази имплементације бруто принципа следи гашење рачуна индиректних корисника када ће ефекат 
консолидације финансијских извештаја дати потпун увид и контролу над свим јавним приходима и осталим 
приходима јавног сектора као и на њихово трошење на расходној страни. Реализацију поменуте фазе иницира 
републички ниво власти. 



У току 2016.г. мењан је Закон о буџетском систему, крајем године и ове промене се примењују у 2017.г. У 
овим изменама није дошло је до промене одредби које регулишу област састављања и подношења финансијских 
извештаја који се примењују на израду завршног рачуна за 2016.г, али нису ни донети одговарајући подзаконски 
акти прописани важећим законом, како је то у уводном делу објашњено.  

У члану 1 нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г. исказана су укупна 
примања буџета (текући приходи и примања) у износу од 813.726 хиљада динара, укупни издаци (текући расходи 
и издаци) у износу од 827.578 хиљада динара односно завршним рачуном буџета исказан је буџетски дефицит у 
износу од  13.852 хиљада динара. Према члану 2 став 1 тачка 24) Закона о буџетском систему буџетски суфицит, 
односно дефицит је разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Дакле сви 
приходи који чине текуће приходе буџетске године, који су иначе дефинисани методологијом и који имају једно 
заједничко својство а то је да су стални/редовни приходи (понављају се из године у годину), стављају се у однос 
са текућим (укупним) расходима финансираним из свих извора прихода и примања и њихов резултат опредељује 
да ли буџет остварује буџетски суфицит или дефицит у датој буџетској години. Обзиром да је, како је исказано, 
из 2015.г. у 2016.г. пренет вишак прихода у износу од 59.438.562  динара овим износом у складу са 
методологијом за исказивање финансијског резултата коригује се исказани буџетски дефицит и исказује суфицит 
као коначни финансијски резултат пословања буџета у 2016.г. у износу од 45.367 хиљада динара. Иста правила 
важе и за консолидовани завршни рачун Општине Врњачка Бања за 2016.г. који обухвата све кориснике буџета и 
њихове пословне промене из свих извора финансирања као и све рачуне који су посебно отворени у КРТ-у 
Општине Врњачка Бања. Према подацима консолидованог завршног рачуна Општине Врњачка Бања за 2016.г. 
укупни приходи и примања у 2016.г. износе 886.446 хиљада динара, укупни расходи и издаци износе 904.721 
хиљада динара, остварени финансијски резултат је исказан као буџетски дефицит који износи 18.275 хиљада 
динара, односно корифовани укупни финансијски резултат је суфицит у износу од 45.778 хиљада динара. 
Табеларно то се може приказати на следећи начин: 

- у 000 динара - 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА 

Консолидовани 
финансијски 
извештај 

Извештај о 
извршењу 
буџета 

  Износ Износ 

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

886.446 813.726 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 904.721 827.578 
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2) -18.275 -13.852 

4. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења 
јавних политика) 0 

 0 
 

5. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) 

0  0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит -18.275 -13.852 
7. Кориговани буџетски суфицит/дефицит 45.778 45.367 

 

Када из укупних прихода искључимо једнократне трансфере са нивоа Републике Србије по свим основама 
у укупном износу од 123.271.698 динара  као и износ примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 
14.904.213 добићемо износ од 675.768.040 динара. Иницијална процена остварења буџета дата приликом усвајања 
одлуке била је на 725 милиона динара а коригована процена после 6 месеци у 2016.г. износила је 700 милиона 
динара. Осварење ове процене је 93% односно 97%.  

Укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит је буџетски суфицит, односно буџетски 
дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; 
примања остварена приватизацијом имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; 
субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине сматрају се расходима. У завршном рачуну 
буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г. исказан је укупни фискални дефицит у износу од 13.852 хиљада динара 
односно у консолидованом завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2016.г. исказан је укупни фискални 
дефицит у износу од 45.778 хиљада динара. 



У Одлуци о завршном рачуну за 2016.г. ова књиговодствена категорија финансијског резултата исказана 
је у истом износу као и буџетски суфицит из разлога што је овако утврђивање резултата усмерено пре свега на 
буџет Републике Србије и то на захтев ММФ-а који је тражио да се све субвенције које се дају у форми кредита 
третирају као расход периода и коригују претходну категорију финансијског резултата.  

 Исказани буџетски дефицит коригован је износом дела нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који укупно износи 59.221 хиљаде динара који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће 
године, а остатак од 45.367 хиљаде динара је износ суфицита у 2016.г. и представља коначни финансиски 
резултат пословања буџета у 2016.г. 

 Исказани финансијски резултат суфицит у износу од 45.292.630 динара коришћен је за финансирање 
отплате главнице кредитног задужења које има Општина Врњачка Бања у износу од 41.085.589 динара и за 
набавку нефинансијске имовине у износу од 4.207.041 динара, у складу са Одлуком  буџету општине Врњачка 
Бања за 2016.г. 

 Нераспоређени вишак прихода на дан 30.12.2016.г. износи 293.557,74 динара, користи ће се у складу са 
законом у 2017.г. Нераспоређени висак прихода индиректних корисника буџета из сопствених прихода 
распоредиће се у 2017.г. изменама програма рада и пословања ових корисника. 

 На дан 30.12.2016.г. стање на КРТ-у и рачуну извршења буџета је следеће:   

 

Ред. ОПИС Износ 
бр.     
1 Извршење буџета 0,00 
2 Комесаријат - наменска средства 733154 293.557,74 

  Стање на дан 30.12.2016.год. 293.557,74 
Приходи корисника 9.173.126,94 
Стање консолидованог рачуна трезора на 
дан 30.12.2016.год. 9.466.684,68 

   
 У изменама и допунама Закона о буџетском систему који је усвојен крајем 2015.г. дошло до промене 
дефиниције наменских прихода у смислу да је иста доста сужена и да многи од напред наведених прихода у 
2016.г. губе свој наменски карактер. Нова дефиниција наменских прихода гласи: 
»Наменски приходи и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена 
уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком 
јединице локалне самоуправе« 
 
 На дан 30.12.2017.г у главној књизи трезора евидентиране су обавезе у вези са стањем на рачуну појединих 
средстава која су приходована у 2016.г. У следећем табеларном прегледу дајемо приказ ових средстава: 
 

ОПИС Износ 
    средства 
Нераспоређени самодопринос -раније год 4.236.711,37 
Месни самодопринос  2.004.921,74 
Атарски путеви 0,44 
Наменска средства корисника 745 1.485.263,53 
Волонтерски центар 186.003,78 
Наменска средстава (фонд за развој) 0,20 
Комесаријат - наменска средства 733154 25.371.963,46 
Капела Вранеши 675.120,00 
Уклањање објеката - Средства Министарст 371.990,00 
Прокупље регистарција 733157 4.259,00 
Културни центар летња позорница 8.000.000,00 
Потпорни зид у Отроцима 450.564,00 

УКУПНО:   42.786.797,52 
 
 Активности које се финансирају из напред наведених средстава нису реализоване у 2016.г. а реализација 
напред наведених средстава планира се из текућих прихода и примања буџета у 2017.г. који ће се распоредити 
Ребалансом одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. 
 
 Аналитички преглед обавеза према месном самодоприносу по месним заједницама на дан 30.12.2017.г.: 
 



НАЗИВ 
Стање на 

дан 
30.12.2016.г 

МЗ Штулац 42.233,20 

МЗ Руђинци 116.294,94 

МЗ Подунавци 325.243,50 

МЗ Ново Село 16.613,57 

МЗ Грачац 69.580,81 

МЗ Врњци 368,01 

МЗ Врњачка Бања 1.398.976,39 

МЗ Вранеши 35.611,22 

МЗ Вукушица 0,10 

Нераспоређена средства самодоприноса* 4.236.711,37 

УКУПНО: 6.241.633,11 
    
*  Износ се односи на уплате јавних прихода код којих нису прецизно попуњени елементи за разврставање 
прихода остају нераспоређени, као и уплате након истека рока на који су важиле одлуке о самодоприносу како би 
се на захтев уплатиоца извршио повраћај средстава и/или након истека перода застаревања потраживања 
одређени део овог износа постао општи приход буџета. 
 
 Аналитички преглед обавеза по основу сопствених прихода индиректних корисника буџета који се уплаћују 
у буџет на дан 30.12.2016.г.: 
 
 

НАЗИВ 
Салдо 

30.12.2016. 
МЗ Подунавци 250.300,00 
МЗ Грачац 0,00 
МЗ Руђинци 830.289,18 
МЗ Штулац 39.785,45 
Дирекција 364.888,90 

УКУПНО: 1.485.263,53 
 
 Стање обавеза по основу сопствених прихода за корисника Дирекцију биће пренета Општинској јавној 
агенцији као правном следбенику Дирекције која је у 2016.г. престала да постоји 
 
 
III ПРИХОДИ 
 
 Законски прописи који се односе на јавне приходе који припадају буџетима јединица локалне самоуправе 
а који су се примењивали у току 2016. године нису мењани. Прописи којима су уређена трансферна средства у 
2016.г. нису мењани. Општина Врњачка Бања има умањења трансферна средства по основу Упутства за 
припрему буџета за 2016.г., односно Закона о буџету Републике Србије за 2016.г., за 10 милиона динара 
(заокружено), по основу исказаних субвенција јавним предузећима у 2013.г. као и у претходним годинама и у 
2016.г. постојале су бројне активности извршног органа – председника општине у смеру увећања трансферних 
средстава према општини Врњачка Бања, али овај трансфер није увећан. Општина Врњачка Бања у 2016.г. 
остварила је значајна средства са нивоа Републике кроз друге видове трансферних средстава у укупном износу од 
123.319.000 динара. 

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2016.г. утврђени су првобитном одлуком о буџету у висини од 
1.016.107.000 динара (из извора 01-текући приходи буџета). У њега је укључен једнократни приход по основу 
продаје нефинансијске имовине односно по основу продаје непокретне имовине у власништву општине Врњачка 
Бања у износу од 79.298.000 динара. Планирани су и приходи по основу потраживања од предузећа ХТП 
„Фонтана“ односно стечајног поступка овог предузећа. Укупна потраживања са каматама према овом предузећу 
по основу локалних јавних прихода које администрира локална пореска администрација износи 258.000.000 
динара. Такође у образложењу првобитне одлуке о буџету реални приходи буџета у 2016.г. очекују се у висини 
од око 725.000.000 динара односно предвиђао се раст укупних прихода у односу на процену остварења буџета за 
2015.г. која је износила 690.000.000 динара. У току 2016.г. било је четири ребаланса буџета а планирани приходи 
према последњем ребалансу износили су 1.262.569.000 динара. 



 Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2016.г. у износу од 
813.943.951 динара што у односу на планирану висину буџета од 1.262.569.000 динара износи 64,5%. Приликом 
доношења Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. у напред наведени износ укупног планираног 
буџета укључени су и приходи приходи по основу потраживања од предузећа ХТП „Фонтана“ који би се 
наплатили кооз  стечајни поступк овог предузећа. Укупна потраживања са каматама према овом 
предузећу по основу локалних јавних прихода које администрира локална пореска администрација 
износи 258.000.000 динара. Поред ових потраживања постоје и потраживања по основу уступљених 
прихода које администрира републичка пореска администрација. У 2016.г. ниједна од ових полазних 
претпоставки за реализацију ових прихода није окончана тако да по овом основу буџет општине 
Врњачка Бања није остварио приход. Када из плана укупних прихода искључимо једнокране приходе 
које смо навели план буџета за 2016.г. би износио 1.004.569.000 динара а остварење прихода би 
релативно износило 81%. Поред ових једнократних прихода у план прихода буџета укључена су и 
примања од продаје непокретности у укупном износу од 213.160.000 динара, која су остварена на дан 
30.12.2016.г. у износу од 13.144.113 динара односно 6,2%. У једнократне приходе убрајамо и таксу за 
озакоњење објеката која је планирана у буџету у износу од 76.000.000 динара и која је извршена у 
износу од 12.326.000 динара односно са 16,2%. Општина Врњачка Бања у 2016.г. остватварила је и 
значајне ванредне приходе из буџета Републике Србије у износу од 123.271.698 динара на име 
инвестиционих улагања пре свега, као и за збрињавање избеглих лица. Када укупни план буџета 
коригујемо и овим величинама добијамо да висина буџета односно фискални капацитет општине 
Врњачка Бања у 2016.г. плански износи 715.409.000 динара  и овакав план извршен је у износу од 
663.442.040 динара односно извршење би износило 93%. 
 
 Приход по месецима у 2016.г. дат је у следећем хистограму изгледа овако: 
 

 
 
 У 2016.г. остварени приходи и примања у већем делу крећу се у оквирима планираних износа.  
 У наставку дајемо преглед прихода који су се значајније остварили изнад и испод планираних износа: 
 
Табела 1 – Приходи који су се значајније остварили изнад плана 
 

Ред. Ек.клас.   Буџет Остварење Индеx 
бр. Конто      Врста прихода 2016 30.12.2016.г. 5/4 

1 2 3 4 5 6 
  711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке       
4 711180 Самодоприноси 2.000.000 2.846.628 142,3 
5 711190 Порез на друге приходе 16.000.000 19.035.394 119,0 

713 Порез на имовину 
8 713420 Порез на капиталне трансакције 35.000.000 38.425.382 109,8 

714 Порези на добра и услуге 
12 714552 Боравишна такса 31.000.000 35.546.267 114,7 

13 714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 10.000.000 10.850.590 108,5 

730 Донације и трансфери 

17 733151 
Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа 
опс. 88.815.000 168.852.631 190,1 

742 Приходи од продаје добара и услуга 
25 742150 Приходи од давања у закуп 7.000.000 20.577.332 294,0 
28 742351 Приходи општинских органа управе 2.500.000 6.900.337 276,0 



745 Мешовити и неодређени приходи 

33 745150 
Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа општина  2.000.000 3.636.333 181,8 

 
 Један од најзначајних прихода и најрегуларнији приход буџета општине је порез на зараде, и он је у 
2016.г. остварен у оквирима плана, у укупном износу од 183.022.974 динара. 

 
 
 Други приход по висини је приход од пореза на имовину који се у 2016.г. остварио са 120.891.785 динара 
односно 93% од плана (без једнократних прихода од ХТП „Фонтана“). Напомињемо да је у 2007.г. када је 
формирана локална пореска администрација, односно док је овај порез администрирала републичка пореска 
управа остварење овог прихода било 19 милиона. 
 

 
 
 Трећи приход по висини у којој се остварио у 2016.г. је ненаменски трансфер са нивоа Републике у 
укупном износу од 88.815.084 динара. поред ових прихода остварени су и ванредни приходи са нивоа буџета 
Републике Србије 123.271.698 динара, које смо напред образложили. 
 Планирани приход од боравишне таксе (без једнократних прихода од ХТП „Фонтана“) се остварио изнад 
плана који је износио 31.000.000 динара, што је последица побољшања туристичког промета у 2016.г. али и 
напора служби Општинске управе да повећају контролу плаћања ове таксе.  

 
 
 



 
 
 
 Табела 2 – Приходи који су се значајније остварили испод плана 
 

Ред. Ек.клас.   Буџет Остварење Индеx 
бр. Конто      Врста прихода 2016 30.12.2016.г. 5/4 
1 2 3 4 5 6 

  711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке       
3 711140 Порез на приходе од имовине 2.661.000 1.790.561 67,3 

(потраживања од ХТП "Фонтана") 
713 Порез на имовину 

7 713310 Порез на наслеђе и поклон 4.000.000 3.058.126 76,5 
714 Порези на добра и услуге 

14 742255 Такса за озакоњење објеката 76.000.000 12.326.000 16,2 
15 714590 Накнада за коришћење општинских путева 500.000 0,0 

741 Приходи од имовине 
21 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 26.892.000 1.050.233 3,9 

(од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 
23.892.000) 

22 741535 
Комунална такса за заузеће јавне 
повр.грађ.матер. 1.000.000 6.480 0,6 

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 60.000.000 31.268.021 52,1 
23 741540 Накнада за коришћење речних обала и бања 8.000.000 5.190.001 64,9 

742 Приходи од продаје добара и услуга 
27 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 10.000.000 517.226 5,2 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 

31 743924 
Приходи од увећања целокупног пореског дуга 
који  13.000.000 340.352 2,6 
је предмет принудне наплате за 5% на дан 
почетка  
поступка принудне наплате, који је правна 
последица  

принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 

744 
Текући и добровољни трансфери од физичких и 
прав.лица    

32 744151 
Текући и добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 5.000.000 21.000 0,4    
у корист нивоа општина    

811 Примања од продаје непокретности    

34 811151 
Примања од продаје непокретности у корист нивоа 
општина 213.160.000 13.144.113 6,2    

 

 
 
 
 
 
 IV РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 
 Расходи су извршени у износу од 809.240.815 динара из текућих прихода буџета, односно у 
просечној висини од 64,1%., тј. у износу од 872.871.454 динара (са укљученим издацима за отплату 
главнице, за набавку финансијске имовине и расходима из осталих извора финансирања).  

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



посебном табеларном прегледу (Прилог 1) који је дат у Одлуци о завршном рачуну Општине Врњачка 
Бања за 2016.г. док је у Прилогу 2 дато објашњење великих одступања појединих апропријација од 
плана, као и други аналитички извештаји за поједине области. У наставку дајемо детаљније области које 
нису обухваћене анексима Завршног рачуна. 

 За социјалну функцију буџетом за 2016г. укупно је извршено 35.522.414 динара (из извора 
финансирања 01) и 20.790.781 динара (из осталих извора финансирања) што у структури укупно 
извршених расхода из извора финансирања 01 износи 4,4% што је изнад просека Републике. 

 Сопствени и остали приходи буџетских корисника  који су буџету за 2016.г. планирани у износу 
од 72.505.000 динара а извршени расходи из ових прихода (пренети + текући) су у износу од 48.414.660 
динара односно са  67% што је ниско остварење. Највећа осцилација у остварењу сопствених прихода 
десила се код Установе „Туристичка организација“. 

Раздео 
Назив индиректног 
буџетског корисника 

План 
сопствених 
прихода Извршење  Индеx 

4.17. Установа Културни центар 7.470.000 3.320.622 44,45 

4.18. 
Установа Библиотека "Др 

Душан Радић" 635.000 427.890 67,38 

4.19. 
Предшколска установа 

"Радост" 36.738.000 31.687.987 86,25 

4.20. 
Установа Туристичка 

организација 13.873.000 4.539.960 32,73 

4.21. Установа Спортски центар 13.789.000 8.438.201 61,20 

  Укупно: 72.505.000 48.414.660 66,77 
   
 Индиректни корисници месне заједнице нису спровеле годишњи попис имовине, обавеза и 
потраживања што представља значајну процедуралну и материјалну мањкавост завршних рачуна ових 
индиректних корисника, а и консолидованог завршног рачуна Општине Врњачка Бања за 2016.г. 
обзиром да се завршни рачуни месних заједница консолидују заједноса свим осталим корисницима 
буџетских средстава (индиректних и директних). 
 

  У наставку дајемо аналитику извршења појединих апропријација које су у Извештају о извршењу 
буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г. дате збирно и то:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  
ЗА УДРУЖЕЊА И САВЕЗЕ 

 

Раздео 4.13. Удружења и савези, на основу одобрених захтева за реализацију програмских 
активности удружења ова апропријација је извршена на следећи начин: 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 
2/16,  15/16, 21/16 и 28/16) у разделу 4.13. Удружења и савези , функционална класификација 160, економска 
класификација 4819 -  назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су 
средства у укупном износу од 3.330.000,00 динара. На основу чл.38 Закона о удружењима („Сл. гласник 
РС“ бр.51/09 и 99/11 и др. закони), чланом 15.став 1  Одлуке о буџету за 2016. годину, Уредбом Владе 
РС о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 05 број:110-9022/2013, Правилника 
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и 
суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), 
Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења 
бр.400-691/2016 од 400-691/2016.године. У складу са предње наведеним, Комисија формирана решењем 
Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава 
намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења. На основу предлога комисије Председник 
општине Врњачка Бања је донео решење о опредељивању средстава из буџета општине. У складу са 
тим, закључени су Уговори о  финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног 



интереса са удружењима за 2016.годину. 

 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 2016.ГОД. 

Табеларни преглед пренетих средстава удружењима и савезима по основу закључених Уговора 
и донетих Решења 

 
 

Р.бр. Корисник План  Реализовано 

1 
Удружење пчелара, бр. 110-
163/16 50,000.00 50,000.00 

2 

Удружење за помоћ и подршку 
маргинализованих група друштва 
Врњачки загрљај, бр. 110-151/16 85,000.00         85,000.00 

3 
Удружење  Форум особа са 
инвалидитетом, бр. 110-148/16 40,000.00 40,000.00 

4 

Свез удружења бораца народно 
ослободилачког рата,бр.110-
103/15 
 30,000.00 0.00 

5 
Центар за децу и омладину, бр. 
110-150/16 50,000.00 40,000.00 

6 
Удружење рома Грачац, Грачац, 
бр.110-144/16 50,000.00 50,000.00 

7 
Удружење грађана „Коло 
српских сестара“, бр.110-98/16 25,000.00 20,000.00 

8 
Удружење  Гочки пастири, 
Врњачка Бања бр.110-142/16 50,000.00 50,000.00 

9 
Удружење „Сунце“ Врњачка 
Бања, бр.110-141/16 50,000.00 50,000.00 

10 

Савез удружења бораца 
народноослободилачких ратова, 
Врњачка Бања, бр.110-134/16 25,000.00 25,000.00 

11 
Ликовно удружење „Језеро“, 
Врњачка Бања, бр. 110-100/16 25,000.00 25,000.00 

12 
Удружење „Србија за младе, 
Врњачка Бања,бр.110-131/16 50,000.00 50,000.00 

13 
Удружење грађана „Чувари 
природе Србија“, бр.110-96/16 80,000.00 80,000.00 

14 
Удружење грађана „Помирење“, 
бр.110-109/16 115,000.00 105,000.00 

15 
Удружење грађана Новоселац, 
бр.110-97/16 150,000.00 150,000.00 

16 

Удружење женски центар 
„Милица“, Врњачка Бања, 
бр.110-70/16 150,000.00 100,000.00 

17 

Друштво љубитеља популарне 
културе“Поп радионица,бр.110-
53/15 70,000.00 70,000.00 

18 

Удружење грађана  „Покрет за 
европску Врњачку Бању“, бр.110-
52/16  50,000.00 50,000.00 

19 

Удружење Добровољно 
ватрогасно друштво, В.Бања свих 
времена, бр.110-61/16 60,000.00 60,000.00 

20 

Удружење грађана љубитељи 
природе и дивљачи „Срна 
главица“,бр.110-60/16 150,000.00 120,000.00 

21 

Удружење „Српско-Норвешко 
друштво“ Врњачка Бања“,бр.110-
59/16 80,000.00 20,000.00 



22 

Удружење бораца ратова1990-
1999 „Горски вукови“ ,бр.110-
58/16 85,000.00 85,000.00 

23 
Удружене “Сачувајмо Отроке“-
бр.110-57/16 40,000.00 40,000.00 

24 

Удружење ртних војних 
инвалида и породица палих 
бораца,В.Бања,   бр.110-55/16 70,000.00 60,000.00 

25 

Удружење „Гочки круг“, бр.110-
54/16 
 150,000.00 150,000.00 

26 
Удружење „М.Н.С. Моји 
анђели“, бр. 110-41/16 150,000.00 150,000.00 

27 
Удружење родиеља деце ометене 
у развоју,В.Бања, бр.110-34/16 115,000.00 115,000.00 

28 
Удружење рома Грачац,бр.110-
56/16 80,000.00 80,000.00 

29 
Удружење „Гочки пастири“, по 
Решењу бр.400-994/16 50,000.00 0.00 

30 

Удружење „М.Н.С. Моји 
анђели“, по пројекту бр. 110-
118/16 50,000.00 50,000.00 

31 
Удружење “Колевка је највеће 
пространство“, бр. 110-235/16 200,000.00 100,000.00 

32 

Савез самост. синдиката опш. 
Управе Врњачка Бања“ бр. 110-
210/16 350,000.00 350,000.00 

33 
Удружење за културу „Врњачки 
вез“, бр.110-207/16 80,000.00 80,000.00 

34 

Организација синдиката 
Општинске управе Врњачка 
Бања, бр. 110-182/16      45,000.00         45,000.00 

35 
Ловачко удружење „Војвода 
Луне“, бр.110-211/16 400,000.00 400,000.00 

36 

Општинска организација 
спортских риболоваца "Моравац" 
бр.110-271/16 90,000.00 90,000.00 

37 
Удружење грађана "Волонтерски 
центар", бр. 110-258/16 35,000.00 35,000.00 

 УКУПНО: 3,425,000.00 3,070,000.00 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  
ЗА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 

 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 

бр.16/15, 2/16, 15/16, 21/16 и 28/16) у разделу 4.14. Културно уметничка друштва , функционална 
класификација 820, економска класификација 4819 -  назив позиције Дотације осталим непрофитним 
институцијама планирана су средства у износу од 700.000,00 динара и  увећана Решењем о промени 
апропријација бр.400-1510/16, од 28.06.2016.године у износу од 90.000,00 динара. На основу чл.38. 
Закона о удружењима („Сл.Гласник  РС“. бр.51/09 и 99/11 и др закони),  чл.15 Одлуке о буџету за 2016. 
годину, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за 
финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине 
намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују 
удружења бр.400-690/2016 од 08.03.2016.године, расписан је јавни позив за Удружења и савезе.  

Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог 
Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења, 
културно-уметничких друштава и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката 
који испуњавају тражене услове  и за ове намене определила одређена финансијска средства. На основу 
предлога Комисије, Председник општине Врњачка Бања донео је решење о опредељивању средстава из 
буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 



које реализују удружења у области културно-уметничког аматеризма бр.400-690/2016 од 
08.03.2016.одине. У складу са тим, закључени су Уговори о  финансирању и суфинансирању годишњих 
програма и пројеката од јавног интереса са удружењима у области културно уметничког аматеризма и 
очувања културног наслеђа за 2016.годину.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 
1. Финансирање програма од општег интереса, активности наведених у члану 2. Тачка 1-4, 

Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта у општини Врњачка Бања, 
реализовано је у износу од 4,970,000.00 динара, а све   у складу са Уговором број 110-42/16 од  
17.03.2016.године закљученим са  Спортским савезом „Врњачка Бања“. 

 
2. Финансирање посебних програма спортских клубова 

 

Назив клуба План Извршење 

КК „Баскет“ 170,000.00 170,000.00 
ФК „Врњачка Бања“ 110,000.00 110,000.00 
Шах клуб „Липова“ 40,000.00 40,000.00 
Спортски клуб „Вертиго“ 90,000.00 90,000.00 
КК „Падобранац“ 80,000.00 80,000.00 
ОК „Грачац“  70,000.00 70,000.00 
ОК „ Спортисимо“ 50,000.00 50,000.00 
СЗР“Висион“, 14 плакета за избор спортисте 
године,Закључак бр.400-110/16 20,000.00 19,600.00 
Спортски савез Врњачка Бања, бр.. 110-
226/16 470,000.00    448,800.00 
КК „Падобранац“, бр. 110-217/16 100,000.00 100,000.00 
Шах клуб „Липова“ бр. 110-216/16 15,000.00 15,000.00 
Спортисти пионири-награде, по решењу бр. 
400-735/16 112.000.00 112,000.00 
Пливачки и ватерполо клуб „ГОЧ“, бр. 110-
272/16 

 
 

 
 

 200,000.00 200,000.00 
Омладински фудбалски клуб „ВРЊЦИ“ , бр. 
110-279/16 50,000.00                  50,000.00 

УКУПНО: 1,577,000.00 1,555,400.00 
 
 

 
 
 

Р.бр. Корисник План  Реализовано 

1 
Културно уметничко друштво    `` Јелек `` 110-
71/16 95,000.00 40,000.00 

2 
Културно уметничко друштво    `` Извор –
Врњачка Бања ``110-51/16 50,000.00 50,000.00 

3 
Фолклорни ансамбл народних песама и игара 
Бане Миленковић-Ново Село 110-149/15 60,000.00 60,000.00 

    

4 
Фолклорни амсамбл народних песама и игара 
„Грачац“, бр.110—193/16 95,000.00 95,000.00 

5 КУД „Извор“, 110-215/16, годишњи програм 100,000.00 100,000.00 

6 
Фолклорни ансамбл народних песама и игара 
„Грачац“, бр. 110-260/16 100,000.00 95,000.00 

7 
Фолклорни ансамбл народних песама и игара 
„Бане Миленковић“ Ново Село, бр. 110-262/16 40,000.00 40,000.00 

8 
КУД  „АБРАШЕВИЋ“ Врњачка Бања, бр. 110-
270/16 95,000.00 0.00 

                                    УКУПНО: 635,000.00 480,000.00 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 
бр.16/15, 2/16, 15/16, 21/16 и 28/16) у разделу 4.15. Верске заједнице , функционална класификација 840, 
економска класификација 4819 -  назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама 
планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. На основу чл.32. 41. 42. и 44. Закона о 
црквама и верским заједницама („Сл.Гласник  РС“. бр.36/2006),  Одлуке о буџету за 2016. годину, 
Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања ( 
„ Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр 8/2014) и Решења Председника општине о опредељивању 
средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање  Програма и Пројеката 
цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања бр.400-1151/14 од 21.05.2014.године.  

 Комисија, формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања бр. 400-1148/14 од 
21.05.2015г. донела је Одлуку о избору Пројеката цркава и верских заједница који су финансирани из 
средстава буџета општине за 2016.г.  

             У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању Пројеката и Програма 
цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања која су испунила конкурсом тражене 
услове. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕДСТАВА СА АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 
 УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА   

 
 У наставку дајемо извод из достављеног Извештаја број 217-1/16-10 од 26.02.2016.г. Штаба за 
елементарне непогоде у вези са коришћењем средстава за елементарне непогоде у 2015.г.: 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/15, 
2/16, 15/16, 21/16 и 28/16) у разделу 4.18.Накнаде штете услед елем.непог., функционална класификација 160, 
економска клаасификација 484  назив апропријације Накнаде шете за повреде или штету насталу услед 
елементарних  непогода планирана су средства у износу од 9.073.000 динара из ивора 01. Наведена средства су 
извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације: 
         *    Штаб за ванредне ситуације упознат је са тренутном хидрометеролошком ситуацијом, великом 
количином снега и олујним ветром који ствара сметове. Стога је непходно да се у континуитету врши чишћење 
путне инфракструктуре на територији свих Месних заједница. Сходно томе, Штаб је одобрио да се изврши 
набавка погонског горива за рад машина за чишћење снега за Месне заједнице,  као и за грађевинске машине, 
превозна средства, пумпе и друга средства која ЈП“Борјак“ ангажује  ради превенције ванредних догађаја, а у 
складу са следећим Закључцима:  

• Закључак бр.217-1/16-8 од 06.01.2016. за набавку резерве од 1.420 l горива у износу од 179.488,00 дана 
06.01.2016.године; 

• Закључак бр.217-1/16-16 од 07.03.2016. за набавку резерве у износу  266.000 динара у дана 07.03.2016. 
године; 

• Закључак бр.217-1/16-15 од 25.03.2016. за набавку резерве у износу од 100.000 динара дана 
25.03.2016.године; 

• Закључак бр.217-1/16-37 од 11.04.2016. за набавку резерве у износу од 123.000 динара дана 
12.04.2016.године; 

• Закључак бр.217-1/16-59 од 19.07.2016. за набавку горива у износу од 50.000 динара дана 
19.07.2016.године; 

Р.бр. Корисник Опис План  Реализовано 

1 Црквена Општина Грачац 
Уговор бр.110-

176/16 500,000.00 
 

 

2 Црквена Општина Врњачка Бања 
Решење  бр. 400-

782/16 200,000.00 200,000.00 

3 
Српска православна црквена 
општина Вукушица 

Уговор бр.110-
203/16 300,000.00 300,000.00 

                                    УКУПНО:  1,000,000.00 500,000.00 



• Закључак бр.217-1/16-68 од 21.07.2016. за набавку горива у износу од 50.000 динара дана 
28.07.2016.године; 

• Закључак бр.217-1/16-74 од 05.08.2016. за набавку горива у износу од 50.000 динара дана 
05.08.2016.године; 

• Закључак бр.217-1/16-87 од 23.08.2016. за набавку горива у износу од 51.888 динара дана 
23.08.2016.године; 

• Закључак бр.217-1/16-83 од 17.08.2016. за набавку горива у износу од 60.000 динара дана 
19.08.2016.године; 

       *   Штаб за ванредне ситуације је упознат да је током протекле године у више наврата дошло до изливања  
Западне Мораве и Грачачке реке на територији Месне заједнице Грачац, и том приликом је оштећена путна 
инфраструктура. На основу тога, МЗ Грачац је ангажовала АПР „Веселиновић“ да отклони из речног корита 
наносе , услед чега је знатно смањена проточност реке као прављења насипа на десној обали Грачачке реке. 
Извештајом ЈП Дирекције за планирање и изградњу бр.403-2013/15 од 01.09.2015.год. потврђено је да су радови 
изведени  по испостављеном рачуну бр.37/15 од 27.08.2015.год. издатим од стране АПР „Веселиновић“ у износу 
од 475.200,00 динара . Износ од  300.000 динара пренет је МЗ Грачац у претходној години, а остатак у износу од 
175.200 динара исплаћен је 15.01.2016.године, у складу са закључком бр. 217-1/15-86. 
 
       *  Штаб за ванредне ситуације је упознат да је током протекле године у више наврата дошло до изливања  
Западне Мораве и Грачачке реке на територији Месне заједнице Грачац, и том приликом је оштећена путна 
инфраструктура. На основу тога, МЗ Грачац је ангажовала АПР „Веселиновић“ да отклони из речног корита 
наносе , услед чега је знатно смањена проточност реке као прављења насипа на десној обали Грачачке реке. 
Извештајом ЈП Дирекције за планирање и изградњу бр.350-1438/15 од 16.09.2015.год. потврђено је да су радови 
изведени како су и описано на отпремници 190 од 26.11.2015.год. издатим од стране АПР „Веселиновић“ у 
износу од 596.100,00 динара . На основу напред наведеног, донет је: 

• Закључак штаба бр.217-1/16-11 од 20.01.2016.г  по коме је извршена исплата  у износу од 200.000,00 
динара 21.01.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-34 од 31.03.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 100.000,00 динара 
31.03.2015.године. 

• Закључак бр.217-1/16-38 од 11.04.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 150.000,00 динара 
12.04.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-41 од 18.04.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 100.000,00 динара 
19.04.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-41 од 18.04.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 46.160,00 динара 
11.05.2016.године. 

      *  Штаб за ванредне ситуације је донео Закључак бр.217-1/14-18 којим је наложио Општинској инспекцији да 
наложи управљачу пута да у сарадњи са Месним Заједницама, изврши расчишћавање наноса отпадног материјала 
са асфалтних путева и чишћења путних канала. На основу наведеног, МЗ Ново Село извела је радове на 
чишћењу и продубљивању корита са дна Новоселске реке, у дужини од  око 2км, користећи сопствени возни 
парк. Из извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу бр.400-160/15 од 07.04.2015.год. потврђено је да су 
радови изведени  по испостављеном рачуну бр.36/15 од 19.02.2015.год. издатим од стране МЗ Ново Село у износу 
од 597.300,00 динара .На основу напред наведеног, донет је Закључак штаба бр.217-1/16-13 од 07.03.2016.год., да 
се МЗ Ново Село исплате средства у износу од  200.000,00 динара. 
          *   Штаб је упознат са последицама обилних снежних падавина и олујног ветра, које су током 
новогодишњих празника и јануара захватиле територију општине Врњачка Бања. Том приликом јавио се проблем 
недостатка лопата, па је извршена хитна набавка 19 лопата за чишћење снега за чишћење тротоара  од 
СБТКР“СВС Сјај“, од које је испостављен рачун бр.100 на износ од 10.450,00 динара. На основу напред 
наведеног , донет је Закључак штаба бр.217-1/16-31  да се СБТКР“СВС Сјај“ исплате средства по наведеном 
рачуну. 
 
         *    Штаб за ванредне ситуације је на 88.седници разматрао ситуацију изазвану кишним падавинама и 
очекујућим високим водостајем Западне Мораве. У циљу помоћи, спасавања и збрињавања становништва на 
угроженим подручјима ангажовани су сви расположиви капацитети ЈП, установа, приватних предузећа, 
предузетника и грађана. Штаб је ангажовао ГПД“Траг М“д.о.о. у периоду 10.03.-14.03.2016.год. да својом радном 
механизацијом и опремом отклони штете проузроковане непогодом, чишћење и санација речне обале Врњачке 
реке. Предметни радови евидентирани су по отпремницама број 25, 26, 27 и 28 од стране извођача радова, и исте 
оверене од стране Надзорног органа у погледу количине, врсте радова и јединичних цена. О изведеним радовима 
ово предузеће испоставило је рачун бр.11/16 од 11.04.2016.године у износу од 775.170,00 динара.На основу 
напред наведеног, донет је:  



• Закључак штаба бр.217-1/16-36 од 11.04.2016.г  по коме је извршена исплата  у износу од 250.000,00 
динара 11.04.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-36 од 18.04.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 100.000,00 динара 
18.04.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-43 од 20.04.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 140.000,00 динара 
20.04.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-46 од 27.06.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 100.000,00 динара 
27.06.2016.године. 

• Закључак бр.217-1/16-49 од 01.07.2016.године по коме је извршена исплата  у износу од 100.000,00 динара 
01.07.2016.године. 

         *    Штаб  за ванредне ситуације упознат са поплавама у делу Вранешког поља, па је наложио да се одмах 
изврши ископавање канала за одводњавање са територије Доњих Вранеша од Гмитрића до Сеизовића. МЗ 
Вранеши је ангажовала АТП „Гочанин“ из Вранеша, која је извела чишћење постојећих канала и ископ дела 
нових канала од Гмитрића до Сеизовића у Доњим Вранешима а на име изведених радова испоставила је рачун 
бр.9/16 од 15.04.2016.године на износ 114.480,00 динара. Из Извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
Општине Врњачка Бања бр.400-459/16 од 18.04.2016.године, потврђено је да су радови изведени као што је и 
наведено у рачуну. Сходно томе, Штаб за елементарне непогоде донео је Закључак бр.217-1/16-45 од 
27.06.2016.год. да се наведеном предузећу испладе средства, дана 27.06.2016.године.  
 
        * Штаб за ванредне ситуације је упознат са проблемом  где су обилне кишне падавине  угрозиле 
комуникацију Краљеви-Крушевац, у делу кроз село Штулац на потесу од раскрснице за скретање за центар 
Штулца, као и канал између магистралног пута и железничке пруге. МЗ Штулац је сагласно Закључку бр.217-
1/16-26 ангажовала Грађевинску радњу „Vladex“ из Руђинаца, која је о изведеним радовима испоставило рачун 
бр.12/16 од 30.05.2016.год. у износу од 189.000,00, која је својом радном снагом, механизацијом и опремом 
учествовало оу одвођењу атмосферских вода поред магистралног пута и железничке пруге. Из Извештаја за ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања бр.350-607/16-1, потврђено је су радови изведени 
као што је и наведено у рачуну. Сходно томе, Штаб за елементарне непогоде донео је: 

• Закључак бр.217-1/16-48 од 27.06.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 100.000,00 динара, дана 
27.06.2016.године.  

• Закључак бр.217-1/16-55 од 08.07.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 89.000,00 динара, дана 
08.07.2016.године.  

*Штаб за ванредне ситуације је на 88.седници разматрао ситуацију изазвану кишним падавинама и 
очекујућим високим водостајем Западне  Мораве. Од стране Штаба ангажовано је предузеће „Универзал М“ из 
Врњачке Бање које је својом радном снагом, механизацијом и опремом  учествовало у отклањању насталих 
штета проузрокованих овом непогодом и то радове на уређењу прилазног пута ка летњој позорници поред 
Православне цркве на Чајкином брду. Из Извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу, број 350-522/16-1 
од 09.05.2016.год потврђено је да су уговорени радови изведени.О изведеним радовима, предузеће је 
испоставило рачун бр 69/2016 од 01.07.2016. на износ од 254.352,00 динара, што је и исплаћено у складу са 
наведеним Закључцима: 
•  Закључак бр.217-1/16-50 од 01.07.2016.год. да се наведеном предузећу исплати     150.000,00 динара, дана 

01.07.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-61 од 08.07.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 104.352,00 динара, дана 

21.07.2016.године.  
                     
*МЗ Вукушица обратила се захтевом  Штабу за ванредне ситуације, за помоћ у санацији последица 

елементарне непогоде на путној инфраструктури и речним обалама на територији ове МЗ где се након великих 
падавина током маја месеца , на делу пута поред реке Товарнице оштетио део саобраћајнице. МЗ је ангажовала 
„Љубишу Бабића“  Радњу за извођење земљаних радова , ископа и насипања, који је извео земљане радове 
насипања дробљеног каменог материјала ради попуњавања неравнина на путу. „Љубиша Бабић“ Радња за 
извођење земљаних радова , ископа и насипања, испоставила је рачун бр.17/16 од 25.05.2016.г. на износ 
12.960,00, које је радове и ЈП Дирекција за планирање и изградњу потврдила у свом техничком извештају 
бр.350-656/16, као и рачун бр.14/16 од 25.05.2016.г. на износ 43.680,00 које је радове и ЈП Дирекција за 
планирање и изградњу потврдила у свом техничком извештају бр.350-572/16. У складу са наведеним, Штаб је 
донео Закључак бр.217-1/16-53 као и Закључак бр.217-1/16-52. од 01.07.2016.г. у коме се наводи да се наведена 
средства по испостављеним рачунима исплате извођачу радова. 

 
*На територији МЗ Грачац обилне кишне падавине угрозиле су велике површине обрадивог земљишта  па 

је ангажована фирма АПР“Веселиновић“ да изведе неопходне радове на уређењу канала у делу око Томинаца. 
Поменуто предузеће је својом радном снагом, механизацијом и опремом извело прокопавање канала и 



одвођење атмосферских вода, о чему је АПР „Веселиновић“ испоставило рачун број 18 од 14.04.2016.г. на 
износ 178.560,00 динара, а Извештајем ЈП Дирекције за планирање и изградњу број 400-459/16-1 је потврђено 
да су радови изведени као што је и наведено у рачуну 18.Сходно томе, Штаб је донео: 

 
• Закључак бр.217-1/16-57 од 19.07.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 100.000,00 динара, дана 

19.07.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-62 од 21.07.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 78.560,00 динара, дана 

21.07.2016.године.  
 
*Штаб за елементарне ситуације упознат је са проблемом надоласка и таложења велике количине воде у 

делу насеља Велико поље у Новом Селу и другим деловима ове МЗ где су се након обилних и дуготрајних 
падавина стварале велике баре. Сходно наведеном, Штаб је ангажовао АПР “Веселиновић“  из Грачаца, да 
изведе неопходне радове на месту Велико поље, где је извршено прокопавање канала поред Новоселске реке 
непосредно уз кућу Бабић Матеје. О изведеним радовима ово предузеће испоставило је рачун број 403-2013/15 
од 01.09.2015, на износ од 23.040,00, а Извештајем ЈП Дирекције за планирање и изградњу број 403-2013/15 је 
потврђено да су радови изведени као што је и наведено у рачуну.Сходно томе, Штаб је донео Закључак број 
217-1/16-64 од 21.07.2016.године. 

 
*Штаб за ванредна ситуације је упознат са пожаром који је захватио сметлиште у Врњцима и опасношћу 

која је претила од ширења истог на суседне парцеле као и ширењем дима од сагоревања, интервенције 
Ватрогасно спасилачке јединице и радника ЈП „Белог Извора“. Услед немогућности да се поменути пожар 
угаси водом, Штаб је ангажовао АП“Кипер транс Бабић“ из Новог Села, ради довођења земље са за санацију 
пожара и разастирања довезене земље .Евиденцију довезених тура земље и количине водили су радници 
Општинске инспекције и у Извештају број 217-1/15-59 навели да је довезено 803 м3. О изведеним радовима, 
АП „Кипер транс Бабић“ је доставило рачун број 53 од 13.10.2015.г. на износ 462.528,00 динара. Сходно томе, 
Штаб је донео: 
• Закључак бр.217-1/16-69 од 21.07.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 100.000,00 динара, дана 

29.07.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-60 од 31.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 100.000,00 динара, дана 

01.09.2016.године.  
 
*На територији МЗ Штулац  обилне кишне падавине угрозиле су комуникацију пут ка Топаловићима, 

обилазницу ка гробљу и пут ка кући Смиљка Степића, па је ангажовано ГПД „ТРАГ М“ д.о.о. Врњачка Бања, 
које је извршило машинско планирање и ваљање постељице пута, набавку, довоз и машимско планирање и 
ваљање постељице пута, набавку, довоз и машинску уградњу тампонског слоја шљаке и збијање исте као и 
набавку, превоз и машинско планирање каменог агрегата. О изведеним радоввима ово предузеће испоставило 
рачун број 37/16 од 01.08.2016.године на износ 599.507,52 динара као и обрачунски листови оверени од стране 
Надзорног органа. Сходно томе, Штаб је донео: 

 
• Закључак бр.217-1/16-71 од 01.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 150.000,00 динара, дана 

02.08.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-75 од 05.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 150.000,00 динара, дана 

05.08.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-77 од 11.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 150.000,00 динара, дана 

11.08.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-80 од 17.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 150.000,00 динара, дана 

18.08.2016.године.  
 
*МЗ Вукушица обратила се захтевом  Штабу за ванредне ситуације, за помоћ у санацији последица 

елементарне непогоде на путној инфраструктури и речним обалама на територији ове МЗ, на делу пута  бр. 988 
услед клизишта. МЗ је ангажовала „Љубишу Бабића“  Радњу за извођење земљаних радова , ископа и 
насипања,  који је извео неопходне радове на санирању клизишта и омогућавања обављања саобраћаја на 
поменутој деоници пута. „Љубиша Бабић“ Радња за извођење земљаних радова , ископа и насипања, 
испоставила је рачун бр.06/16 од 24.03.2016.г. на износ 71.040,00, које је радове и ЈП Дирекција за планирање 
и изградњу потврдила у свом техничком извештају бр.350-482/16. У складу са наведеним, Штаб је донео:  
• Закључак бр.217-1/16-78 од 11.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 50.000,00 динара, дана 

16.08.2016.године.  
• Закључак бр.217-1/16-84 од 17.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 21.040,00 динара, дана 

24.08.2016.године.  
 



*МЗ Вукушица обратила се захтевом  Штабу за ванредне ситуације, за помоћ у санацији последица 
елементарне непогоде на путној инфраструктури и речним обалама на територији ове МЗ, на делу пута  
Рудине – Маринковићи, услед клизишта. МЗ је ангажовала „Љубишу Бабића“  Радњу за извођење земљаних 
радова , ископа и насипања, који је извео неопходне радове на поправци пута, уређењу речног корита и 
постављању цевастих пропуста. „Љубиша Бабић“ Радња за извођење земљаних радова , ископа и насипања, 
испоставила је рачун бр.12/16 од 18.05.2016.г. на износ 268.720,00, које је радове и ЈП Дирекција за планирање 
и изградњу потврдила у свом техничком извештају бр.350-552/16. У складу са наведеним, Штаб је донео:  
• Закључак бр.217-1/16-85 од 17.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 28.960,00 динара, дана 

24.08.2016.године. , 
• Закључак бр.217-1/16-96 од 18.10.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 100.000,00 динара, дана 

19.10.2016.године.  
 

          *Штаб за ванредне ситуације упознат са проблемима МЗ Вранеши, продубљивања и чишћењем , 
продубљавањем постојећих одводних канала у приобаљу реке Западне Мораве у дели Шевари и Трновача. 
МЗ Вранеши је извршила поменуте радове, а ради регулисања отицања воде испод пута и израде улаза у 
домаћинства и поједине парцеле, извршена је куповина бетонских цеви у Самостално трговинско комисионој 
занатско превозничкој радњи „Миркић“ из Врњаца и иста испоставила рачун број 200, 210 и 318. Сходно 
напред наведеном, Штаб је донео Закључак  број 217-1/16-82 од 17.08.2016.г. да се „Миркићу“ исплати износ 
од 47.200,00 динара по испостављеним рачунима. 

 
 
 

         *Штаб за ванредне ситуације је упознат сада је на сметлишту у селу Грачац избио пожар, где је одмах 
ангажована Ватрогасна спасилачка јединица Врњачке Бање. У циљу хитног санирања, уређења и превенције 
поновног избијања пожара, као и уређења прилазних путева и обода депоније , ЈКП „Бањско зеленило и 
чистоћа“ је ангажовало ГПД „Траг М“д.о.о., које је својом радном машином извршило померање и 
разастирање истовареног отпада а на саму депонију довезло већу количину шљунка и земље као и мешавину 
којом је прекрило поменути отпад. ГПД „Траг М“ д.о.о. је доставило рачун бр.27/16 од 25.08.2016.г. на износ 
од 578.133,60 динара. Из Извештаја ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ број 244-16/16, констатује се да је 
наведено предузеће извршило поменуте радове. У складу са наведеним, Штаб је донео: 

 
• Закључак бр.217-1/16-89 од 31.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 150.000,00 динара, дана 

02.09.2016.године.  
 

• Закључак бр.217-1/16-89 од 31.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 200.000,00 динара, дана 
07.09.2016.године.  
 

• Закључак бр.217-1/16-89 од 31.08.2016.год. да се наведеном предузећу исплати 228.133,00 динара, дана 
07.09.2016.године.  

 
*Штаб за ванредне ситуације упознат са проблемима МЗ Подунавци, где је у више наврата плављена од 

Западне Мораве и Грачачке реке, дошло до оштећења путне инфраструктуре а и да су велике површине под 
пољопривредним културама биле поплављене. Једна од оштећених путних инфраструктура јесте локални пут 
ка Подунавачким барама и Подунавачком пољу  где је потребна санација пута уградњом бетонских цеви.  
Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак  број 217-1/16-25 од 11.03.2016.г. да се Самостално 
занатској радњи „Милићевић“ из Конарева исплати износ од 10.500,00 динара по испостављеном  рачуну бр 
03/03/2016, дана 07.09.2016.године. 

 
            *На територији МЗ Грачац обилне кишне падавине угрозиле су велике површине обрадивог земљишта 
па је МЗ Грачац ангажовала АПР „Веселиновић“ да изведе неопходне радове на санацији Слатинског 
потока.О изведеним радовима ово предузеће је испоставило рачун број 19 од 14.04.2016.године на износ од 
450.480,00 динара. Из Извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу, број 400-459/16-1 потврђено је да је 
изведено чишћење Слатинског потока, продубљивање одводних канала, са израдом земљаних бедема на 
ободу потока, како је и описано у рачуну.  
Штаб је донео закључак број  217-1/16-89 од 28.09.2016.год да се наведеном предузећу изврши исплата: 

 износ од  95.480,00 дана 28.09.2016.год;  
 износ од 100.000,00 дана 18.10.2016.год; 
 износ од 100.000,00 дана 19.10.2016.год; 
 износ од 100.000,00 дана 24.10.2016.год; 
 износ од   55.000,00 дана 24.10.2016.год. 

  



*Штаб за ванредне ситуације је на 89.седници разматрао ситуацију изазвану обилним кишним 
падавинама и очекујућим високим водостајем Западне  Мораве. Од стране Штаба ангажовано је предузеће 
АПР„Веселиновић“ из Грачаца које је извело неопходне радове на прокопавању Бобовског канала у засеоку 
Петрушићи у Доњем Грачацу. О изведеним радовима ово предузеће испоставило је рачун бр.16 од 
14.04.2016.године коју прати отпремница бр.52 од 01.04.2016.год. на износ 299.520,00 динара. Из Извештаја ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу потврђено је да је ископ новог земљаног канала за одвођење 
атмосферских вода у делу насеља Бобова као што је и наведено у рачуну бр.16.  

    Штаб је донео закључак број  217-1/16-102 од 10.11.2016.год да се наведеном предузећу изврши    исплата: 
 износ од  45.000,00 дана 15.11.2016..год;  
 износ од 150.000,00 дана 18.11.2016.год; 
 износ од 104.520,00 дана 22.11.2016.год. 

*Штаб за ванредне ситуације упознат са захтевом Милићевић Драгољуба из Грачаца, број 217-8/15 од 
28.01.2015.год. на име накнаде штете која је настала као последица лементарне непогоде- олујног ветра са 
падавинама јаког интизитета у јуну и јулу 2014.године. Као последица наведене елементарне непогоде 
настала су оштећења које је Комисија која је била на терену обишла и констатовала да није достављена 
потпуна документација. Стручна лица ЈП Дирекције за планирање и изградњу су приликом изласка сачинили 
Технички извештај број 350-1059/16-1 од 07.10.2016.године у коме су констатовали оштећења и доставили 
спецификацију материјала са процењеним вредностима материјала у износу од 271.374,00  динара потребног 
за санацију оштећења. У складу са расположивим средствима Штаб је донео Закључак број 217-1/16-97 од 
18.10.2016.године у износу од 150.000,00 динара, и исти је исплаћен 03.11.2016.године. 

 
*Штаб за ванредне ситуације упознат са захтевом Марковић Марије из Руђинаца број 217-44/15 од 

25.03.2015.године, за помоћ у санацији клизишта поред  њене куће које угрожава стамбени објекат именоване 
и прети да покрене целу падину. Стручна Комисија за процену штете од елементарних непогода је дана 
30.06.2015.године извршила обилазак угрожене парцеле и објекта на њој и о томе сачинила Процену и 
предлог процене штете, на оквирни износ санације од 675.000,00 динара. ЈП Дирекција за планирање и 
изградњу сачинила је Технички извештај број 350-1368/15-1 од 01.02.2016.год,. о предузимању мера за 
решавање проблема клизишта на поменутој парцели, са Предлогом мера за санацију . У складу са 
расположивим средствима, Штаб је донео закључак бр.217-1/16-65 од 21.07.2016.год. у износу од 60.000,00 
динара, и исти је исплаћен 06.10.2016.године. 

 
*Штаб за ванредне ситуације упознат са захтевом  Бошковић Вељка број 217-34/15 од 10.03.2015.год. за 

помоћ у санацији клизишта поред његове куће у Ул. Горанској бр.8 у Врњачкој Бањи, где се појавило 
клизиште које угрожава породични стамбени објекат и прети да покрене целу падину изнад куће. Стручна 
комисија за процену штете од елементарних непогода је 30.03.2015.год. извршила процену штете оквирно 
потрбних средстава за санацију на 536.460,00 динара. Штаб је током 12/2015год. за радове на санацији 
клизишта ангажовао предузеће „Бетмонт“д.о.о.  из Врњачке Бање, које је доставило  најповољнију понуду за 
извођење радова. Након изведених радова,  Штабу је достављен рачун број 01/2016 од 05.01.2016.године на 
износ од 598.242,50 динара. ЈП Дирекција за планирање и изградњу је доставила Технички извештај бр.350-
100/15-2 од 24.12.2015.год. у којем се наводи да су изведени радови на изградњи потпорног зида за санацију 
клизишта урађени у складу са количинама и вредностима из предмера и предрачуна који је израдила иста. 

     Штаб је донео закључак број  217-1/16-27 од 11.03.2016.год да се наведеном предузећу     изврши    исплата, 
што је и одрађенио следећом динамиком: 
 Износ 150.000,00 динара , дана 14.10.2016; 
 Износ   50.000,00 динара , дана 20.10.2016; 
 Износ 100.000,00 динара , дана 22.11.2016; 
 Износ 100.000,00 динара , дана 28.11.2016; 
 Износ 198.242,50 динара , дана 30.11.2016. 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.12.2016. 

 

План Извор Извршење Остатак 

9.073.000 01 6.697.011,02 2.375.988,98 

               

 Обавезе према консолидованом завршном рачуну (обавезе буџета, директног и индиректних 
корисника буџета) према добављачима износе 190.004 хиљада динара, за главицу кредита 228.280 
хиљада динара, обавезе за камату и пратеће трошкове задуживања 51.972 хиљада динара (дате су само 
највеће ставке из Биланса стања).  

 



 

ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 

КОНТО Општина Турист.орг 
Спортски 
центар 

"ЈП Дир.за 
пла." ПУ "Радост" 

1221 426.745 750 3.927 6.012 14.941 

1231 417         

1232 1.404   52     

1233           

1239     2     

1313           

УКУПНО   454.250 
           
 Потраживања по основу  Јавних прихода у табеларном прегледу, у наставку, дајемо аналитички преглед 
по приходима које администрира локална пореска администрација: 
 

Број 
рачуна 

Назив рачуна 
Дуг из претходне 

године 
Камата из 

претходне године 
Претплата 

Стање на дан 
30.12.2016.г. 

711147 Порез на земљиште 3.035.568,71 4.005.308,43 56.091,60 6.984.785,54 
711184 Самодопринос из прихода         

  лица која се баве  96.137,39 603.664,49 3.077,92 696.723,96 
  самосталном делатношћу         

711185 Самодопринос од имовине 17.503.954,73 3.378.087,15 929.410,92 19.952.630,96 
713121 Порез на имовину (осим на         

  земљиште, акције и уделе) 83.808.719,62 43.073.907,39 5.852.162,05 121.030.464,96 
  од физичких лица         

713122 Порез на имовину (осим на         
  земљиште, акције и уделе) 85.771.074,79 86.183.982,18 1.469.495,27 170.485.561,70 
  од правних лица         

714562 Посебна накнада за заштиту и  6.384.323,11 619.237,82 1.046.827,27 5.956.733,66 
  унапређење животне средине         

716111 Комунална такса за истицање 22.313.143,67 8.283.402,31 4.409.293,60 26.187.252,38 
  фирме на пословном простору         

714572 Комунална такса за држање 562.100,00 304.216,90   866.316,90 
  средстава за игру         
  Комунална такса за коришћење         

741531 простора на јавним површинама 6.481.771,86 3.153.179,88 104.189,58 9.530.762,16 
  или испред пословног простора         
  у пословне сврхе, осим ради         
  продаје штампе, књига и других         
  публикација,производа старих         
  и уметничких заната и домаће         
  радиности         

741532 Комунална такса за коришћење         
  простора за паркирање друмских 1.853.630,00 834.950,81   2.688.580,81 
  моторних и прикључних возила          

  
на уређеним и обележеним 
местима         

741534 Накнада за коришћење  18.394.156,95 21.440.329,41 1.963.110,82 37.871.375,54 
  грађевинског земљишта         

743924 Приходи од увећања целокупног  1.339.575,75 142.785,91 62.928,41 1.419.433,25 
  пореског дуга који је предмет          
  принудне наплате за 5% на дан         

  
почетка поступка принудне 
наплате         

 
Укупно: 247.544.156,58 172.023.052,68 15.896.587,44 403.670.621,82 

 



 Напомињемо да у оквиру ових потраживања значајан део се односи и на предузећа која су ликвидирана, 
која се налазе у поступку стечаја а чија се потраживања још воде у пословној евиденцији локалне пореске 
администрације. 
 

На захтев Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинско правобранилаштво 
Општине Врњачка Бања доставило је извештај о поступцима који се воде пред овим органом број ОП.бр.93/2017 
od 28.02.2017.год. Укупан износ спорних потраживања Општине Врњачка Бања према наведеном извештају 
износи 87.982.867,87 динара. 

 Укупна потраживања општине Врњачка Бања по свим евидентираним основама износе на дан 
30.12.2016.г. износе 454.250 хиљада динара (податак преузет из биланса стања).  

 У 2016.г. нису инвестирана слободна средства КРТ-а на банкарском тржишту као депозити по 
виђењу током   2016.г. из разлога што је најнижа камата по којој је могуће пласирати ова средства у 
висини референтне каматне стопе која је била виша од камата на а виста депозите на банкарском 
тржишту у 2016.г. из ког разлога није постојао интерес банака за оваквим пласманима.  

Биланс стања на дан 30.12.2015.г. Општине Врњачка Бања не садржи потпуне податке о имовини 
Општине Врњачка Бања из разлога што није окончан започети процес идентификовања и процене 
вредности ове имовине. 

VI ЗАКЉУЧАК  

Током фискалне године буџет Општине Врњачка Бања пословао је у условима дефицита текуће 
ликвидности. Наведени дефицит финансирао се из средстава која су била резервисана за посебне намене 
и друга привремено слободна наменска средства, и то у износу од око 37.000.000 динара током године. 
Сва неискоришћена средства која су коришћена за финансирање дефицита текуће ликвидности односно 
расходи који се финансирају из ових средстава предвиђени су за финансирање Одлуком о буџету за 
2017.г.  

Буџет Општине Врњачка Бања је кредитно високо задужен, у 2016.г. није било кредитних 
задужења већ се сервисиране постојеће обавезе према банкама и то у износу од 41.085.589 на име 
враћања главнице дуга и 11.414.804 динара. Обаввезе по ануитетима су редовно исплаћиване са мањим 
кашњењима током године. 

Планирани приходи буџета нису остварени у оквирима стандарда за пројектовање прихода већ 
ниже, а ово се посебно односи на примања по основу продаје имовине. Са друге стране овакав начин 
планирања ствара услове за преузимање обавеза које није могуће реализовати у текућој години те исте 
оптерећују пословање наредне године. Ово захтева да следећа буџетска година уважи потребу за  
консолидацијом буџета и финансија и организација јавног сектора (пре свега јавних предузећа) како би 
се избегао ризик недостатка ликвидности и солвентности са аспекта принципа финансијског пословања 
у јавном сектору. 

У делу који се односи на извршење буџета у 2016.г. у највећој мери реализоване су активности 
које су предвиђене плановима и програмима рада корисника буџета, што се може видети из табеларног 
дела Извештаја о извршењу буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г. али је евидентно и да постоје 
значајне неизмирене обавезе код свих буџетских корисника. 

VII БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

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

„2) Календар завршних рачуна буџета локалне власти: 

(1) 28. фебруар - индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају завршни рачун за 
претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне 
власти; 

(2) 31. март - директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај и 
подносе га локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета 
локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти 
контролишу, сравњују податке из њихових завршних рачуна и састављају консолидовани годишњи 




