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Питања и одговори 

 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованих лица, постављеног путем 

електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-932/18 од 04.05.2018.год.,  за 

јавну набавку услуге –банкарске услуге кредитног задужења за капиталне инвестиције 

Општине Врњачка Бања ЈН бр. 14/2018, Комисија за јавну набавку  објављује питањaи 

одговорe на постављенa питањa: 

 

1. Питање - Колико износе неутрошена средства из 2016 која су пренета у 2017. 

годину, а колико неутросена средства у 2017 пренета у 2018. годину? 

Одговор:  

Вишак прихода над расходима у 2016.г. износио је 293.557,74 динара, а у 2017.г. 

износи 7.500.823,09 динара. 

2. питање - Који је разлог значајног смањења месовитих и неодређених прихода у 2017 

(цца РСД 2.2млн) у односу на 2016 (цца РСД 40.9млн)? 

Одговор:  

Из начина на који је постављано питање и цифара које су наведене закључујемо да су 

подаци узети из два извештаја различитог нивоа. Износ мешовитих и неодређених 

прихода у 2016.г. узет је из консолидованог финансијског извештаја-завршног рачуна 

за 2016.г. и у њему су садржани сопствени приходи индиректних корисника буџетских 

средстава. У 2017.г. податак који је наведен узет је из Извештаја о остварењу прихода 

и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања на дан 29.12.2017.г.-прелиминарни 

извештај, који чини саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка 

Бања али је износ који ће бити консолидован приликом израде консолидованог 

завршног рачуна заједно са приходима индиректних корисника буџета. У Извештају о 

остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања на дан 

30.12.2016.г. износ мешовитих и неодређених прихода у 2016.г. износио је 3.674.384 

динара док овај исти приход у 2017.г. износи 2.180.973 динара. Ови приходи поред 

осталих како и сам назив ових прихода говори, садрже и приходе који се односе на 

уплату дела остварене добити (50%)  јавних предузећа чији је оснивач општина 

Врњачка Бања у складу са Законом о јавним предузећима. Од 2018.г. у складу са 

одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. јавна предузећа имају обавезу да 

уплате 10% остварене добити у буџет, па ће и износи ових прихода бити мањи.  

3. питање - Шта је продато од непокретности у 2017, а шта се планира у 2018 (приходи 

на конту 811)? 

Одговор: 



У 2017.г. по основу продаје непокретности које нису у функцији обављања делатности 

локалне самоуправе општине Врњачка Бања буџет општине остварио је примања од 

95.251.184 динара. Скупштина општине Врњачка Бања заузела је став да се имовина 

која није у функцији обављања делатности из надлежности локалне самоуправе отуђи 

из јавне својине. Ово је процес који траје пар година уназад и који ће трајати још пар 

година. Не постоје поуздане процене о динамици реализације овог процеса, обзиром да 

остварење промета зависи од тржишних услова, односно заинтересованих платежно 

способних купаца. Може се претпоставити, обзиром да је порасло интересовање 

инвеститора за реализацију различитих пројеката у Врњачкој Бањи у последње време 

да постоји вероватноћа да ће и ова имовина постати атрактивнија, обзиром да се ради и 

о парцелама које могу инвеститорима послужити за формирање грађевинских парцела 

за одређену врсту градње. У 2018.г. планирана су такође примања по овом основу, у 

складу са одлукама органа општине, ради се о парцелама које су и до сада биле у 

опцији отуђења, али и о новим парцелама које добијају овај статус по окончањ 

имовинског процеса и њиховој идентификацији. Попис имовине општине Врњачка 

Бања у смислу идентификовања и решавања свих имовинских питања није окончан, 

али се из године у годину ова питања решавају и регистар имовине употпуњује. 

4. питање – Докле се стигло са реализацијом Националног Ватерполо центра? 

Одговор: 

Пројекат „Изградња Националног тренажног ватерполо центра у Врњачкој Бањи“ је 

завршен у првој фази. Друга фаза није отпочела, а она подразумева изградњу 

затвореног типа базена, а почетак ове друге фазе зависи од финансијке подршке 

централног нивоа власти, који је иначе у највећој мери финансирао прву фазу овог 

пројекта. 

5. питање –  Да ли је у претходних 6м наплаћено нешто од потраживања од ХТП 

Фонтана и ако јесте колико, а колико се још очекује? 

Одговор: 

Продају имовине ХТП „Фонтана“ Врњачка Бања кроз стечајни поступак спроводи 

држава, а општина Врњачка Бања је један од највећих поверилаца. Укупна 

потраживања од овог предузећа износе 248 милиона динара, а проценат наплате зависи 

од висине стечајне масе и редоследа наплате поверилаца у складу са Законом о 

стечајном поступку. Није могуће из ових разлога имати податак о томе колико ће се 

ових потраживања наплатити. Просечна висина наплате потраживања из стечаја у 

србији износи 20%, процењује се да ће општина остварити изнад просечну наплату од 

овог предузећа. У последњих 6 месеци по овом основу општина Врњачка Бања је 

остварила 17.116.760,96 динара. 

6. питање – Каква је ситуација и стратегија са јавним предузећима који су у блокади? 

Одговор: 

Два јавна предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања су у блокади, ЈП „Бели 

извор“ и ЈП „Борјак“. Општина Врњачка Бања је у складу са Законом о јавним 

предузећима донела програм мера који би овом предузећима поправио финансијску 

позицију. У току ове године се очекује да се заврши поступак претварања потраживања 



у основни капитал Републике Србије, Националне службе за запошљавање које ће у 

одређеној мери растеретити обавезе ових предузећа, и тиме ће се завршити циклус 

мера које су донете за ова предузећа. Обзиром да према периодичним финансјским 

извештајима која су достављена од стране ових предузећа ове мере неће моћи да 

доведу ова предузећа у стање ликвидности и солвентности, биће неопходно још једном 

да органи општине Врњачка Бања у складу са овлашћењима из закона одлуче о даљим 

корацима и егзистенцији ових предузећа.  

Општина Врњачка Бања има одређених потраживања за која је такође донела одлуку о 

конвертовању у основни капитал према предузећима из области наменске индустрије, а 

о могућој замени капитала између општине и државе још увек није донета одлука. 

Овакав сценарио значајније би допринео смањењу обавеза јавних предузећа чији је 

оснивач општина Врњачка Бања јер општина има потраживање од наменске 

индустрије у висини од 128.137.383,70 динара (што је констатовано одговарајућим 

Закључцима Владе РС). 

Законом о јавним предузећима у члану 13 уређено је да јавно предузеће за своје 

обавезе одговара целокупном својом имовином. У складу са чланом 14 Закона о 

стечају оснивачи одговарају за обавезе оних организационих облика који не подлежу 

стечају. Обзиром да се наведена јавна предузећа финансирају искључиво из сопствених 

прихода, односно подлежу стечају, примењује се члан 13 Закона о јавним предузећима 

у смислу одговорности за створене обавезе, а оснивач одговара својим уложеним 

капиталом. 

Ови  одговори постају саставни део конкурсне документације. 

 

 

        Комисија за јавну набавку 

 


