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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 11 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
128.
Скупштина општине Врњачка Бања , на
19. седници одржаној дана 11.6.2014.године, на
основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/2007),
члана 2. став 1. тачка 53., члана 77., члана 78.,
члана 79. и члана 101. Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), члана 6 и члана 7
Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл.
гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и члана
14. и члана 36. Статута општине Врњачка Бања
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број
1/13-пречишћен текст), на предлог извршног
органа - Општинског већа, донела је

13.6.2014. ГОДИНЕ

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
2013.ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1
Буџет Општине Врњачка Бања за
2013.годину је остварен и извршен према
следећим основним подацима, на нивоу
консолидованог завршног рачуна и рачуна
извршења буџета и то:

Рачун прихода и примања остварених по
основу продаје нефинансијске имовине
и расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине

у дин.

Консолидовани
финансијски
извештај
Износ

Извештај о
извршењу
буџета
Износ

Ред.бр.

ОПИС

1

Укупна примања (класе конта 7+8)

782,972

696,822

2

Укупни издаци (класе конта 4+5)

742,339

676,896

3

Буџетски суфицит (1-2)

40,633

19,926

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

(Govеrnment Finance Statistics-Статистика
државних финансија) која је инкорпорирана
у законску регулативу. Финансијско
пословање за Општину Врњачка Бања за
2013.годину, применом напред наведене
методологије даје следеће резултате (у
динарима), и то:
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РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
*буџетска средства
*сопствени приходи
*донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класе 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (класа 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
*текући буџетски расходи
*расходи из сопствених прихода
*донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
*текући буџетски издаци
*издаци из сопствених прихода
*донације
3. Буџетски суфицит / дефицит (кл.7+8) - (кл.4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211,9211,9219,9227,9228)
5. Укупан фискални суфицит / дефицит (7+8) - (4+5) +
(92-62)

13.6.2014. године

Консолидовани
финансијски
извештај
Износ

у 000 динара
Извештај о
извршењу
буџета
Износ

782,972
782,954
685,326
86,150
11,478

696,822
696,804
685,326

18

18

742,339
659,612
584,676
64,023
10,913

676,896
595,589
584,676

82,727
80,996
1,420
311
40,633

81,307
80,996

0

0

0

0

40,633

19,926

11,478

10,913

311
19,926

Члан 3
Буџетски суфицит 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 40.633
хиљаде динара у консолидованом завршном рачуну Општине Врњачка Бања за
2013.г., односно 19.926 хиљаде динара у
Извештају о извршењу буџета за
2013.годину.

Укупни фискални суфицит је
буџетски суфицит коригован за издатке за
набавку финансијске имовине и утврђен је
у износу од 40.633 хиљада динара.
Исказани
финасијски
резултат,
буџетски суфицит, финансиран је из
следећих извора финансирања датим у
табели која следи:
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- у 000 динара ОПИС

Извор
финансирања

Кредитно задужење
Неутрошена средства донација из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година
Пренети вишак из ранијих година

10
15
14
13
Укупно:

Консолидовани
финансијски
извештај
Износ
18,350
6,094

Извештај о
извршењу
буџета
Износ
18,350
6,094

29,044
53,488

25,485
49,929

179,358

179,358

-85,237
40,633

-109,503
19,926

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима
Корекција за суфицит исказан као разлика између текућих
прихода и текућих расхода
2013.год.(без издатака за отплату главнице
Суфицит

Члан 4
Рачун финансирања буџета општине Врњачка Бања у 2013.г. укупно износи:
Консолидовани
финансијски
извештај

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања
1.1. Примања од задуживања (категорија 91)
1.2. Примања од продаје финансијске имовине (конта
9211,9221,9219,9227,9228)
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату
главнице дуга
2.1. Издаци за отплату главнице дуга
2.2. Издаци за набавку финансијске имовине која није у
циљу спровођења јавних
Политика (део 62)
4.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 5
Стање на рачуну извршења буџета на дан
31.12.2013.г. износи 42.344.568,39 динара,
стање на рачуну консолидованог рачуна
трезора Општине Врњачка Бања на дан
31.12.2013.г износи 70.242.882,64 динара, а

ОПИС
Приходи буџета 2013.г.

- у 000 динара Извештај о
Извршењу
Буџета

139,675
139,520

139,675
139,520

155
66,494

155
62,101

179,358

179,358

-43,431

-19,926

структура нераспоређеног вишкa прихода и
примања по изворима финансирања је
следећа:

Износ
17,864,135.55
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Нераспоређена средства
Месни самодопринос
Кредитна средства
Наменска средства - Фонд пољопривреде
Наменска средства - Фонд за заштиту животне средине
Адаптација биоскопа
Примања од продаје основних средстава
Примања од рефинансирања кредита - курсна разлика
Наменска средства - Комесаријата за избеглице
Наменска средства корисника
Волонтерски центар
Наменска средства (Фонд за развој)
План - детаљна регулација
Вукушица - наменска средства Републике
Пројекат интегрисани
Дом културе и летње одржавање путних праваца
Стање на дан 31.12.2013.год.
Приходи корисника
Наменска средства - Комесаријата за избеглице
Добар дан комшија
Боловање
Јавни радови
Пројекат интегрисани
Стање консолидованог рачуна трезора на дан
31.12.2013.год.

Напред наведене категорије пренетих
средстава биће распоређене-кориговане у
Одлуци о буџету Општине Врњачка Бања за
2014.г. ("Службени лист општине Врњачка
Бања бр. 20/13) Ребалансом одлуке о буџету за
2014.г. у складу са стварним стањем исказаним
у овој Одлуци.
Члан 6
Завршни рачун припрема се у складу
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;
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2,211,558.18
5,858,755.15
4,134,661.40
90,887.99
4,136,224.15
26,963.80
18,250.00
395,078.95
1,057.60
400,342.64
254,803.78
22,328.20
1,000,000.00
2,400,000.00
1,191,086.00
2,338,435.00
42,344,568.39
5,266,076.91
21,176,718.00
1,089,546.36
273,503.23
50,512.00
41,957.75
70,242,882.64

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, образложе-
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њима и сравњивању ставки извода и извештаја
обухваћених завршним рачуном.
Сви наведени елементи чине саставни
део завршног рачуна.
Члан 7
У Завршном рачуну буџета Општине
Врњачка Врњачка Бања ( у даљем тексту:
Завршни рачун) у консолидованом Билансу

13.6.2014. године

стања (образац 1) на дан 31.12.2013.г. утврђена
је укупна актива у износу од 1.690.657 хиљада
динара, као и пасива у износу од 1.690.657
хиљада динара (извод из обрасца – 1) и то:

(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

1

Број
конта

Опис

2

3

Износ из
претходне
године

Износ текуће године
Нето

(почетно
стање)

Бруто

Исправка
вредности

(5 – 6)

4

5

6

7

АКТИВА
1001

000000

1002

010000

1003

011000

1007
1009

012000
013000

1011

014000

1015

015000

1018

016000

1020

020000

1021

021000

1025

022000

1028

100000

1029

110000

1030

111000

1040

112000

1049

120000

1050

121000

1060

122000

1062

123000

1067

130000

1068

131000

1072
1073

351000

НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1002 + 1020)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
(од 1004 до 1006)
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)
ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)
ПРИРОДНА ИМОВИНА
(од 1012 до 1014)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)
ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)
ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
(1026 + 1027)
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1029 + 1049 + 1067)
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (1030 + 1040)
ДУГОРОЧНА ДОМАЋА
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(од 1031 до 1039)
ДУГОРОЧНA ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1041 до 1048)
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ,
ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
(од 1051 до 1059)
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(1061)
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
(од 1063 до 1066)
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)
УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

894,461

1,089,339

171,023

918,316

893,643

1,088,316

170,811

917,505

786,873

888,957

170,162

718,795

0
0

0
0

0
0

0
0

37,016

49,989

0

49,989

68,758

143,417

0

143,417

996

5,953

649

5,304

818

1,023

212

811

72

145

70

75

746

878

142

736

735,763

772,341

0

772,341

0

85,000

0

85,000

0

85,000

0

85,000

0

0

0

0

507,168

473,971

0

473,971

66,657

70,243

0

70,243

439,637

400,833

0

400,833

874

2,895

0

2,895

228,595

213,370

0

213,370

228,595

213,370

0

213,370

1,630,224

1,861,680

171,023

1,690,657
0
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(У хиљадама динара)
Износ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1074

200000

1075

210000

1076

211000

1086

212000

1093

213000

1095

220000

1096

221000

1105

222000

1112

223000

1114

230000

1115

231000

1121

232000

1127

233000

1133

234000

1137

235000

1143

236000

1149

237000

1157

238000

1163

239000

1169

240000

1170

241000

1175

242000

1180

243000

1185

244000

1188

245000

1194

250000

1195

251000

ПАСИВА
ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 +
1194 + 1208)
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 +
1093)
ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од
1077 до 1085)
СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од
1087 до 1092)
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈА (1094)
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105
+ 1112)
КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ
(од 1097 до 1104)
КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ
(од 1106 до 1111)
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133
+ 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)
ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од
1116 до 1120)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА
ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ
ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до
1136)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У
НАТУРИ (од 1138 до 1142)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ
ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до
1148)
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ
ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158
до 1162)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ
ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ
РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185
+ 1188)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ
КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА
ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,
ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до
1184)
ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ ( 1186 + 1187)
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од
1189 до 1193)
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+
1199 + 1202 + 1204)
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

Претходна година

Текућа година

4

5
938,487

878,894

269,218

261,796

269,218

261,796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,995

17,115

5,640

11,938

219

1,664

226

248

1,058

2,151

495

230

0

542

357

342

0

0

0

0

123,465

100,811

111,887

81,985

955

71

4,146

6,279

6,188

10,686

289

1,790

94,354

87,618

163

111
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1199

252000

1202

253000

1204

254000

1208

290000

1209

291000

1214

300000

1215

310000

1216

311000

1225
1226

321121
321122

1227

321311

1228

321312

1229

1230

1231

330000

1232

330000

1233

340000

1234

340000

1235
1236

352000
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КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
(1200 + 1201)
ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И
ОБВЕЗНИЦЕ (1203)
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
(1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 1230)
КАПИТАЛ (1216)
КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 +
1221 - 1222 + 1223 + 1224)
Вишак прихода и примања – суфицит
Мањак прихода и примања – дефицит
Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година
Дефицит из ранијих година
ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ
ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У
ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 1232 - 1234)
НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У
ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 1231 - 1233)
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ
ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖНИ САЛДО
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ
ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ
САЛДО
ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ПОТРАЖНИ САЛДО
ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ДУГОВНИ САЛДО
УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

13.6.2014. године

84,676

76,336

0

0

9,515

11,171

443,455

411,554

443,455

411,554

691,737

811,763

625,677

743,412

625,677

743,412

48,797

52,838

17,263

15,513

0

0

0

0

1,630,224

1,690,657

Члан 8
У Билансу прихода и расхода – конслолидованом у периоду од 01.01. до 31.12.2013.г. (образац 2)
утврђено је следеће стање (извод из обрасца):
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Конто

Износ

Опис
Претходна година

2001

2002

700000

2104

800000

2129
2130

400000

2298

500000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (2002 + 2104)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 +
2101)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 +
2112 + 2119 + 2122)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 +
2298)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198
+ 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 +
2341)
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Текућа година

750,011

782,972

749,974

782,954

37

18

791,954

742,339

648,837

659,612

143,117

82,727
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ПОСЛОВАЊА
2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

321121

2356

321122

2357

Вишак прихода и примања - буџетски
суфицит (2001 - 2129)
(ОП 5434)
Мањак прихода и примања - буџетски
дефицит (2129 - 2001)
(ОП 5435)
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО
МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
(2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)
Део нераспоређеног вишка прихода и
примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Део новчаних средстава амортизације који
је коришћен за набавку нефинансијске
имовине
Део пренетих неутрошених средстава из
ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску
имовину,
финансираних из кредита
Износ приватизационих примања
коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА
ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА (2353 + 2354)
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске
имовине за набавку финансијске имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –
СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или
(2346 - 2345 - 2352)
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –
СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ
ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)

Члан 10
У извештају примањима буџета и
капиталним издацима и финансирању у
периоду од 01.01. до 31.12.2013.г. утврђени су
укупни издаци (класа 5 + класа 6) у износу од
262.085 хиљаде динара, а са друге стране

0

40,633

41,943

0

105,267

191,563

29,044

33,558

5,207

135

70,881

157,870

135

14,527

179,358

14,527

179,358

48,797

52,838

0

0

48,797

52,838

укупни извори финансирања (класа 8 + класа 9)
у износу од 139.693 хиљада динара, за те
капиталне издатке односно исказан је мањак
новчаних примања у износу од 122.392 хиљаде
динара који је финансиран из текућих прихода
буџета.

Глобална структура капиталних издатака и извора финансирања – образац 3
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Конто

3001
800000

3027

900000

3067
3068

Претходна година
ПРИМАЊА (3002 + 3027)

3002

500000

Износ

Опис

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(3003 + 3010 + 3017 + 3020)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(3028 + 3047)
ИЗДАЦИ (3068 + 3114)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)

Текућа година

47,551

139,693

37

18

47,514

139,675

157,644

262,085

143,117

82,727

Страна 9
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3160

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (3115 + 3138)
ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)

3161

МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)

3114

600000

13.6.2014. године

14,527

179,358

0

0

110,093

122,392

Члан 11
У извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2013.г., утврђени су укупни
новчани приливи у износу од 922.647 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 921.697
хиљада динара.
Глобална структура
Новчаних прилива и новчаних одлива – Образац 4
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Конто

4001
4002

700000

4104

800000

4129

900000

4170

400000

4338

500000

4384

600000

4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438

НОВЧАНИ ПРИ ЛИВИ
(4002 + 4104 + 4129)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057
+ 4067 + 4092 + 4097 + 4101)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 +
4112 + 4119 + 4122)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(4130 + 4149)

НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 +
4338 + 4384)

4169

4430

Опис

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238
+ 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 +
4381)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (4385 + 4408)
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001
– 4169)
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169
– 4001)
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ
ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА
ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ (4001 + 4434)
Корекција новчаних прилива за наплаћена
средства којa се не евидентирају преко
класа 700000, 800000 и 900000
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА
ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ (4169 – 4436 + 4437)
Корекција новчаних одлива за износ
обрачунате амортизације књижене на терет
сопствених прихода
Корекција новчаних одлива за износ
плаћених расхода који се не евидентирају
преко класе 400000, 500000 и 600000
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ
ГОДИНЕ (4432 + 4433 – 4435)

Члан 12
У поступку консолидације у извештају
о извршењу буџета у периоду од 01.01. до

Износ
Претходна година

Текућа година

797,525

922,647

749,974

782,954

37

18

47,514

139,675

806,481

921,697

648,837

659,612

143,117

82,727

14,527

179,358

0

950

8,956

0

75,192

66,494

799,284

927,124

1,759

4,477

807,982

923,376

1,501

1,679

66,494

70,242

31.12.2013.г. (образац 5) утврђени су следећи
показатељи (извод из оврасца) и то:
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I Приходи и примања
Износ остварених прихода и примања
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

Опис

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
(5002 + 5104)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(5003 + 5047 + 5057 + 5067
+ 5092 + 5097 + 5101)
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5105 + 5112 +
5119 + 5122)
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5130 + 5149)
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (5001 + 5129)

5001

5002

700000

5104

800000

5129

900000

5169

Приходи из буџета

Износ
планираних
прихода из
буџета

Укупно
(од 6 до
11)

Републике

Аутономне
покрајине

Општине
града

ООСО

Из
донација

Из
осталих
извора

4

5

6

7

8

9

10

11

747,929

782,972

11,864

0

685,344

0

11,478

74,286

652,972

782,954

11,864

0

685,326

0

11,478

74,286

94,957

18

0

0

18

0

0

0

139,520

139,675

0

0

139,675

0

0

0

887,449

922,647

11,864

0

825,019

0

11,478

74,286

II Расходи и издаци
Износ остварених прихода и примања
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

Опис

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5171 + 5339)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
(5172 + 5194 + 5239 + 5254
+ 5278 + 5291 + 5307 +
5322)
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (5340 + 5362 +
5371 + 5374 + 5382)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5386 + 5409)
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ (5170 + 5385)

5170

5171

400000

5339

500000

5385

600000

5431

Приходи из буџета

Износ
планирани
х прихода
из буџета

Укупно
(од 6 до
11)

Републике

Аутономне
покрајине

Општине
града

ООСО

Из
донација

Из
осталих
извора

4

5

6

7

8

9

10

11

866,895

742,339

11,864

0

665,672

0

11,224

53,579

779,561

659,612

11,864

0

584,676

0

10,913

52,159

87,334

82,727

0

0

80,996

0

311

1,420

321,000

179,358

0

0

179,358

0

0

0

1,187,895

921,697

11,864

0

845,030

0

11,224

53,579

III Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења
Износ остварених прихода и примања
Ознака
ОП

1

5432

Број
конта

Опис

2

3
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ

Приходи из буџета

Износ
планирани
х прихода
из буџета

Укупно
(од 6 до
11)

Републике

4

5

6

747,929

782,972

11,864

Аутоном
не
покрајин
е

Општине
града

ООСО

Из
донација

Из
осталих
извора

7

8

9

10

11

11,478

74,286

0

685,344

0
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ИМОВИНЕ
(5001)

5433

5434

5435

5436

900000

5437

600000

5438

5439

5440

5441

ТЕКУЋИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈ
СКУ
ИМОВИНУ
(5170)
Вишак прихода и
примања –
буџетски
суфицит (5432 –
5433) > 0
Мањак прихода и
примања –
буџетски
дефицит (5433 –
5432) > 0
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСК
Е ИМОВИНЕ
(5129)
ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСК
Е ИМОВИНЕ
(5385)
ВИШАК
ПРИМАЊА
(5436 – 5437) > 0
МАЊАК
ПРИМАЊА
(5437 – 5436) > 0
ВИШАК
НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
(5169 - 5431) > 0
МАЊАК
НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
(5431 - 5169) > 0

866,895

742,339

11,864

0

665,672

0

11,224

53,579

0

40,633

0

0

19,672

0

254

20,707

118,966

0

0

0

0

0

0

0

139,520

139,675

0

0

139,675

0

0

0

321,000

179,358

0

0

179,358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181,480

39,683

0

0

39,683

0

0

0

0

950

0

0

0

0

254

20,707

300,446

0

0

0

20,011

0

0

0

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 13
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 2013.г. (Извештај о
извршењу буџета Општине Врњачка Бања за
2013.г.) који је саставни део ове одлуке
(Прилог 1).
Елементи Завршног рачуна из члана 6,
става 1, тачке 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12. и 13. ове
Одлуке дате су прилогу ове одлуке и чине њен
саставни део (Прилог 2).

- задужење из 2009.г. - 70.994,90 динара
(намена из одлуке: изградња саобраћајних
објеката и водоснабдевање и канализација);
- задужење из 2010.г. - 705,91 динара (намена
из одлуке: изградња и капитално одржавање
путева);
- задужење из 2012.г. – 4.062.960,59 динара
(намена из одлуке: средства за финансирање
пројеката);
биће садржана у апропријацији која је утврђена
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за
2014.г. ("Службени лист општине Врњачка
Бања бр. 20/13) Ребалансом одлуке о буџету за
2014.г. у складу са стварним стањем исказаним
у овој Одлуци за реализацију пројеката у
укупном износу од 4.134.661,40 динара.

Члан 14
Средства која су преостала
реализације Одлуке о задуживању
Одлуке о задуживању у 2010.г., у
Извештајем који је дат у Прилогу
саставни део ове одлуке, у износима:

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15
Завршни рачун буџета Општине
Врњачка Бања за 2013.годину не садржи
извештај екстерне ревизије, обзиром да иста
није извршена од стране Државне ревизорске

приликом
у 2009 и
складу са
2, који је
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институције у чијој је надлежности обављање
исте, у складу са чланом 92. Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), у периоду у
коме је 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 2013.г. заједно са
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету
Општине Врњачка Бања за 2013.г. доставити
Министарству финансија Републике Србије, до
15 јуна 2014.године.
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Члан 17
Ова одлука ће се објавити у
''Службеном листу Општине Врњачка Бања''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број 400-1100/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА
( члан 6 став 1 тачка 6 Одлуке)
Приходи и примања буџета (изворни,
уступљени и други приходи) у 2013.години
остварени су у укупном износу од
696.821.693.32 динара што у односу на
планирану висину буџета од 747.931.017
динара износи 93,17%. У остварење прихода
укључен је и трансфер са нивоа Републике у
складу са Решењем о употреби средтава текуће
буџетске резервеброј
401-8889/2012
од
06.12.2012.године која је одобрена на захтев
Општине Врњачка Бања, а сходно Одлуци СО
Врњачка Бања о прибављању непокретности у
јавну
својину
број
46-54/12
од
29.10.2012.годину предузећа „Аутопревоз“ из
Врњачке Бање, односно стечајног дужника
предузећа Травел Травел АТП „Морава“ ад у
стечају,у износу од 25.000.000,00 динара. Када
умањимо напред наведени износ од укупно
остварених прихода добијамо да су се приходи
остварили у износу од 671.821.693,32 динара
односно 89,82%.
Већина апропријација по корисницима
буџета извршена је око просека. У наставку
дајемо објашњења за одступања већа од 20% од
циљаног извршења апропријација у 2013.г. које
износи 90%. Основни разлог за релативно ниже
остварење појединих апропријација односно
настанка проблема смањене ликвидности лежи
у чињеници да постоји одређен број
апропријација које су остварене у износу
вишем од просека а значајно утичу у структури
укупних расхода.
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 80,18%. У
оквиру овог раздела већина апропријација има
извршење у оквирима просека, изузев
следећих:
-416132 - накнаде члановима комисија
(раздео 1.01.), апропријација је извршена
66,14% у односу на план,
-422-трошкови путовања (раздео 1.01.),
апропријација је извршена 41,7% у односу на
план,
за реализацију финансијских средстава са ових
апропријација, у служби трезора није било
достављених захтева.
-424специјализоване
услуге,
апропријација
је извршена у релативном
износу од 57,00 % услед смањене ликвидности
буџета,
-426-материјал,
апропријација
је
извршена у релативном износу од 57,38%
услед смањене ликвидности буџета.
Раздео
1.09.
Историјски
архив,
апропријација је реализована у укупном износу
од 11.000,00 динара односно 11% у односу на
план. У службу рачуноводства није било
евидентираних захтева за трансфер средстава.
У разделу 1.18. апропријација пројектно планирање, економске класификације
5114, планирана је у износу 1.400.000 динара и
извршена у износу 310.695,00 динара односно
22.19% у односу на план. У службу
рачуноводства нису евидентиране обавезе на
терет ове апропријације.
Раздео 1.19. Помоћ за вантелесну
оплодњу, апропријација економске класификације 472 Накнада за социјалну заштиту из
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буџета планирана је у износу 50.000 динара и
није имала извршење у 2013 години из разлога
што није било поднетих захтева за реализацију.
Раздео 1.22. Фонд за развој пољопривреде, апропријација економске класификације
420000 Коришћење роба и услуга планирана је
у износу 3.100.000,00 динара и извршена у
износу 1.867.938,01,00 динара односно 60,25%
у односу на план. Расходи су реализовани у
складу са захтевима и донетим решењима.
Апрорпијација је реализована из наменских
прихода Фонда пољопривреде.
Раздео 8.02. - Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - јавна расвета апропријација
економске
калсификације
4212
Енергетске услуге планирана је у износу
32.100.000 динара и извршена у износу од
22.236.087,08 динара или 69,3% у односу на
план. Општина је у 2013.години са Електросрбијом доо Краљево закључила споразум о
регулисању дуга за електричну енергију
бр.110-322/13 од 26.11.2013.год. који је
договорена исплата дуга према Електросрбији
у 60 једнаких месечних рата. Такође постоје
евидентирани поднети захтеви на овој
апропријацији који нису извршени обзиром да
нису означени као приоритетни захтеви у
условима смањене ликвидности.
Раздео 8.03. - Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - путеви
апропријација
економске калсификације 425 Текуће поправке
и одржавање ( наменска средства за одржавање
бив.Р -224 и Р -225) планирана је у износу
10.938.000 динара и извршена у износу од
3.208.126,80 динара или 29,33% у односу на
план. У службу рачуноводства нису евидентирани захтеви који терете ову апропријацију.
Апрорпијација економске класифика–
ције 511 – Зграде и грађевински објекти планирана је у укупном износу од 10.949.030,00
динара, извршена је у износу од 404.340,00
динара или 3,69% у односу на план.
Раздео 9 - Месне заједнице има
просечно извршење од 62,11%. Испод
просечног извршење имају следеће месне
заједнице: Врњачка Бања, Подунавци, Штулац,
док остале месне заједнице имају извршење у
оквирима просека који је напред наведен. У
службеној евиденцији рачуноводства не
постоје евидентирани захтеви за плаћање и
трансфер средстава.
Раздео 10 – Основно образовање има
просечно извршење од 72.92%. Разлог мањег
извршења финансијских планова основног
образовања садржан је у чињеници да су школе
склопиле споразуме о репрограму дуга за
утрошену струју као дуга према „Дунав
осигурању“
Раздео 11. Средње образовање има
просечно извршење од 77,3%. Разлог мањег
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извршења финансијских планова средњег
образовања садржан је у чињеници да су школе
склопиле споразуме о репрограму дуга за
утрошену струју као дуга према „Дунав
осигурању“.
Раздео 12. - Социјална заштита има
просечно извршење 68,49%. Расходи за
извршење одлука из области социјалне заштите
планирани су у износу од 10.706.700 динара а
извршени у износу од 7.936.089,84 динара.
Раздео 12.03. – Допунско материјално
обезбеђење у области борачке и инвал.заштите
планирано је у износу од 641.800,00 динара,
иста је извршена у износу од 298.719,47
динара. Нису евидентирани захтеви који терете
ову позицију.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
( члан 6 став 1 тачка 7 Одлуке)
I СТАЛНА РЕЗЕРВА
У току 2013.г. средства сталне буџетске
резерве нису коришћења. Чланом 70 Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 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
прузрокују штету већих разнера. У сталну
буџетску резерву опредељује се највише до
0,5% укупних прихода за буџетску годину, а у
2013.години ова позиција била је планирана у
висини од 200.000 динара. Решење о употреби
средстава сталне буџетске резерве доноси
налдлежни извршни орган локалне власти, на
предлог локалног органа управе надлежног за
финансије. Извештај о коришћењу средстава
сталне буџетске резерве доставља се локалној
скупштину уз завршни рачун буџета. Средства
резерви имају третман административних
конта и имају функцију трансфера односно
преноса средстава по одлуци надлежних органа
односно не исказује се уизвршењу буџета на
тим контима већ се исказују као расход на
контима апрорпијација које су одобрене.
Одобравање изазива промену планираних
апропрјација за која су средства одобрена.
II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Текућа буџетска резерва, у складу са њеном
законском функцијом, коришћена је за потребе
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које нису планиране или које нису планиране у
довољној висини. Одлуком о буџету Општине
Врњачка Бања за 2013.годину („Сл.лист
Оштине Врњачка Бања“, бр.22/12, 4/13, 13/13,
18/13 и 20/13) текућа резерва планирана је у

РД.
БР.

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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износу од 14.000.000 динара, стање на дан
31.12.2013.г. износи 113.818 динара. У табели 1
која следи дат је преглед коришћења средстава
текуће буџетске резерве у 2013.години.

Табела 1 – ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
КОРИСНИК
СВРХА
РАЗДЕО ФУНКЦ КОНТО
ПОВЕЋАЊЕ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
ЈАНУАР
Решење бр. 400-38/13
помоћ запосленим
Социјална давања
ПУ "Радост"
радницима
5
911
414
запосленима
ФЕБРУАР
Донације и
Решење бр. 400-221/13
трансфери осталим
Програм задрав.заштите
Дом здравља
на подручју општине
1.20.
760
463
нивоима власти
Решење бр. 400-291/13
измирење обавеза према
Нематеријална
СО
"Ајова" висуал
1.03.
112
515
имовина
Новчане казне и
пенали по
Решење бр. 400-311/13
принудна наплата по
тужби расадника
СО
"Ристић"
1.03.
112
483
решењу судова
МАРТ
Награде бонуси и
Решење бр. 400-361/13
остали
недостајућа сред. По
СО
решењу 400-76/13
1.02.
112
416
посебни расходи
Дотације
Решење бр. 400-323/13
невладиним
Ц.крст за проширење
Црвени крст
прог.активности
1.21.
130
481
организацијама
Текуће субвенције
Решење бр. 400-290/13
јавним
нед.средства за обавезе
нефинансијск.
ЈП "Борјак"
према РГЗ
13.02.
410
4511
Организацијама
Решење бр. 400-407/13
Општинска
нед.средства за исплату
Социјална давања
управа
отпремнине
2
111
414
запосленима
Решење бр. 400-431/13
набавка трупаца за
МЗ Грачац
зграду капеле
9.03.
421
494
Текући расходи
ЈП "Дирекција
за
Решење бр. 400-457/13
планирање и
нед.средства за
Порези, обавезне
изградњу"
обрачунате
8.01.
620
482
таксе и казне
Решење бр. 400-468/13
нед.средс. За
Културни
реализацију пројекта
центар
"Песниковање"
3
820
426
Материјал
ЈП "Дирекција
за
Решење бр. 400-402/13
планирање и
нед.средства за исплату
изградњу"
Уговора о делу
08.01.
620
423
Услуге по уговору
ЈП "Дирекција
за
Решење бр. 400-435/13
Зграде и
планирање и
раскид уговор ЈП
грађевински
изградњу"
Дирекција и Про Урба
08.03.
443
511
објекти

КЊИЖЕНО
ДАНА

ОДОБРЕН
ИЗНОС

31.01.2013.

297,000.00

14.02.2013.

300,000.00

19.02.2013.

72,500.00

27.02.2013.

261,000.00

05.03.2013.

3,500.00

01.03.2013.

44,400.00

08.03.2013.

190,000.00

12.03.2013.

115,000.00

15.03.2013.

50,000.00

26.03.2013.

1,000.00

22.03.2013.

22,000.00

18.03.2013.

282,200.00

21.03.2013.

200,000.00

Страна 15

16

СО
АПРИЛ
Туристичка

18

организација

19

СО

20

СО

21

МЗ Врњци

22

Културни
центар
Центар за

23

социјални рад

24

МЗ Ново Село
МАЈ
Туристичка

25

организација

26

Културни
центар
Туристичка

27

28

организација
Туристичка
организација

29

СО

30

СО

31

СО

32

МЗ Грачац

33

ПУ "Радост"
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Решење бр. 400-585/13
недос.средства за
материјал

13.6.2014. године

1.03.

112

426

Материјал

29.03.2013.

300,000.00

6

410

482

Порези, обавезне
таксе и казне

03.04.2013.

1,000.00

1

112

423

Услуге по уговору
Накнаде за
соц.заштиту из

09.04.2013.

100,000.00

12.02.

40

472

буџета

23.04.2013.

440,000.00

9.05.

421

494

Текући расходи

24.04.2013.

49,000.00

3

820

414

22.04.2013.

70,000.00

12.02.

40

472

буџета

26.04.2013.

69,000.00

9.02.

421

494

Текући расходи

21.05.2013.

65,000.00

6

410

421

Стални трошкови

09.05.2013.

223,000.00

3

820

424

Специјализоване
услуге

09.05.2013.

306,000.00

6

410

424

Специјализоване
услуге

09.05.2013.

400,000.00

6

410

424

09.05.2013.

577,000.00

1

112

4171

накнаде за рад СО

10.05.2013.

320,000.00

1

112

4237

Репрезентација

10.05.2013.

52,000.00

1

112

424

Специјализоване
услуге

10.05.2013.

300,000.00

9.03.

421

494

Текући расходи

22.05.2013.

58,000.00

5

911

425

Текуће поправке и
одржавања

23.05.2013.

100,000.00

Решење бр. 226/13
судске таксе
Решења бр. 400-652/13
нед.средства за
измирење обав.
"Гаргантуа филмс"
Решење бр. 400-689/13
реал. Пројекта
Комесеријата за
избеглице
Решење бр. 400-623/13
једнократна новч.помоћ
и неизмирених
доприноса
Решење бр. 400-514/13
исплата отпремнине за
одлазак у пензију
решење бр. 400-870/13
захтев за помоћ
породици Чомагић
Решење бр. 400-844/13
за реализацију рачуна
"Геопројект"
Решење бр. 400-935/13
дуг по рачунима за стују
и воду за
одмар.Буљарице
Решења бр. 400-513/13

Социјална давања
запосленима
Накнаде за
соц.заштиту из

Решење бр. 400-492/13

Решење бр. 400-936/13
део дуга према "Еуропа
турс"
Решење бр. 400-1084/13
исплата одборничког
додатка
Решење бр. 403-45/13
обавезе по приспелим
рачунима
Решење бр. 403-4648/13
обавезе по рачуну бр.
00236
Решење бр. 400-1112/13
за реализацију рачуна
према АПР
"Веселиновић"
Решење бр. 400-1192/13
постављање олука и
водов.линије
Решење бр. 400-1112/13

Специјализоване
услуге
Одборнички
додатак и друге

Страна 16

34

МЗ Грачац

35

Општинска
управа

36

СО

37

СО
ЈУН

38

39

Спортски
центар
ЈП "Дирекција
за
планирање и
изградњу"

40

СО

41

СО

42

СО

43

СО

44

СО
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санација пољског пута у
Грачацу
Решење бр. 400-1193/13
исплата отпремнине за
раднике Управе
Решење бр. 400-1245/13
обавезе по пристиглим
рачунима
Решење бр. 400-1237/13
обавезе по пристиглим
рачунима

9.03.

421

494

Текући расходи

28.05.2013.

389,640.00

2

111

414

Социјална давања
запосленима

29.05.2013.

694,000.00

1

112

424

Специјализоване
услуге

31.05.2013.

50,000.00

1

112

426

Материјал

31.05.2013.

300,000.00

Решење бр.400-1054/13
набавка и монтажа две
кошарк.конструкције у
хали

7.01.

810

512

Машине и опрема

03.06.2013.

230,000.00

Решење бр. 400-1063/13
исплата обавеза по
Уговору о делу

8.01.

620

423

Услуге по уговору
Накнада за соц.
заштиту из

03.06.2013.

232,038.00

12.02.

40

472

буџета

03.06.2013.

440,000.00

1

112

4237

Репрезентација

06.06.2013.

175,000.00

1

112

4237

Репрезентација

06.06.2013.

10,000.00

1

112

424

Специјализоване
услуге

10.06.2013.

155,500.00

11.06.2013.

51,700.00

Решење бр. 400-1068/13
пројекат Комесеријата
за избеглице
Решење бр. 403-89/13
обавезе по пристиглим
рачунима
Решење бр. 403-644/13
обавезе по пристиглом
рачуну
Решење бр. 400-1181/13
закључак Општинског
већа 400-1181/13
Решење бр. 400-1294/13
закључак Општинског
већа 400-1294/13

45

СО
Туристичка

46

организација
Туристичка

47

организација

Решење бр. 400-680/13
исплата награде за
Милицу Каровић
Решење бр. 400-937/13
део дуга према "Еуропа
турс"
Решење бр. 400-937/13
трошкови судског
поступка

48

Црвени крст

Решење бр. 400-1297/13
куповина награда за ддк

Центар за
49

социјални рад

50

СО

51

МЗ Вранеши

52

СО

13.6.2014. године

Решење бр. 400-1256/13
објављивање конкурса
за избор директора
Решење бр. 403-747/13
обавезе по пристиглом
рачуну
Решење бр. 1250-13
пропратна галантерија
за фиск. Салу
Решење бр. 400-1347/13
измирење доспелих

1.16

400

500

Издаци за
нефинансијску
имовину
Награде бонуси и
остали посебни

1

112

416

расходи

11.06.2013.

10,000.00

6

410

424

Специјализоване
услуге

13.06.2013.

450,000.00

6

410

482

13.06.2013.

90,000.00

1.21.

130

481

12.06.2013.

10,000.00

12.01.

70

463

нивоима власти

12.06.2013.

10,400.00

1.03

112

4237

Репрезентација

12.06.2013.

60,000.00

13.06.2013.

195,000.00

13.06.2013.

50,000.00

Порези, обавезне
таксе и казне
Дотације
невладиним
организацијама
Донације и
трансфери осталим

9.04.

421

495

Издаци за
нефинансијску
имовину

1.03.

112

424

Специјализоване

Страна 17
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обавеза

53

СО
Туристичка

54

организација
Туристичка

55

организација
ЈУЛ

56

57

Културни
центар
Спортски
центар
Туристичка

58

организација
Туристичка

59

организација

60

СО

61

СО

62

Општинска
управа

63

СО
Туристичка

64

организација

65

Општинска
управа
АВГУСТ

Решење бр. 400-1324/13
измирење обавеза за
одборнички додатак
Решење бр. 400-1401/13
"Сајам ракије"
Решење бр. 400-1414/13
учешће на Ибарском
спусту
Решење бр. 400-1666/13
промотивне услуге и
прог.активности
Решење бр. 400-1662/13
прилазни пут, ваљање
терена и мол.радови
Решење бр. 400-1534/13
организација ММА
турнира
Решење бр. 400-1556/13
концерт Цеце
Ражнатовић
Решење бр. 400-1568/13
награде поводом Дана
општине
Решење бр. 400-1473/13
обавезе по приспелим
рачунима
Решење бр. 400-1472/13
обавезе по приспелим
рачунима
Решење бр. 400-1455/13
обавезе по приспелим
рачунима
Решење бр. 400-1392/13
летовање у
деч.одмаралишту у
Буљарицама
Решење бр. 400-1193/13
нед.средства за исплату
отпремнина

13.6.2014. године

услуге
Одборнички
додатак и друге
1.01.

112

4171

накнаде за рад СО

17.06.2013.

500,000.00

6

410

424

Специјализоване
услуге

25.06.2013.

80,000.00

6

410

424

Специјализоване
услуге

28.06.2013.

21,000.00

3

820

423

Услуге по уговору

25.07.2013.

480,000.00

7.01.

810

425

Текуће поправке и
одржавања

25.07.2013.

470,000.00

6

410

424

Специјализоване
услуге

17.07.2013.

50,000.00

6

410

424

15.07.2013.

90,000.00

1

112

416

расходи

15.07.2013.

260,000.00

1

112

4237

Репрезентација

04.07.2013.

87,000.00

2

111

426

Материјал

04.07.2013.

50,000.00

1

112

424

Специјализоване
услуге

02.07.2013.

50,000.00

6

410

421

Стални трошкови

08.07.2013.

600,000.00

2

111

414

Социјална давања
запосленима

04.07.2013.

37,000.00

Накнаде
члановима
комисија

26.08.2013.

40,000.00

Специјализоване
услуге

09.08.2013.

110,000.00

Специјализоване
услуге
Награде, бонуси и
остали посебни

Решење бр. 9-923/13

66

СО

67

Културни
центар
СЕПТЕМБАР

68

СО

69

МЗ Вукушица
ОКТОБАР

недостајућа средства за
исплату дневница
Решење бр. 400-1814/13
манифестација
"Варљиво лето 2013"

Решење бр. 400-2003/13
организација Тениског
турнира
Решење бр. 400-1918/13
насипање путних
праваца

1.02.

112

416132

3

820

424

Дотације
спортским и
омладинским
7.02.

810

4819

организацијама

27.09.2013.

400,000.00

9.04.

421

494

Текући расходи

13.09.2013.

270,000.00

Страна 18

70

71

72

73

74

Општинска
управа
ЈП `` Дирекција
за

112

512

Машине и опреме

08.10.2013

58,000.00

511

Зграде и
грађевински
објекти

02.10.2013

30,000.00

Решење бр. 400-2025/13

О.Ш. `` Бранко

Решење бр. 350-481/13
адаптација школске
ограде у Отроцима

10.02

912

463

нивоима власти

28.11.2013

200,000.00

Решење бр. 400-2587/13
за набавку материјала и
извођење радова

8.02

640

5112

Изградња зграда и
објеката

28.11.2013

53,662.00

Решење бр. 400-2588/13
за набавку материјала и
извођење радова

8.03

640

5112

Изградња зграда и
објеката

28.11.2013

55,600.00

1.03

111

482

Порези, обавезне
таксе и казне

06.12.2013

30,000.00

1.02

111

416

Награде,бонуси и
остали расходи

06.12.2013

10,000.00

1.02

111

416

Награде, бонуси и
остали расходи

03.12.2013

70,000.00

8.02

640

425

Текуће поправке и
одржавања

10.12.2013

60,000.00

511

Зграде и
грађевински
објекти

10.12.2013

84,000.00

04.12.2013

87,312.00

организацијама

12.12.2013

200,000.00

Радичевић ``
ЈП `` Дирекција
за
планирање и
изградњу``
ЈП `` Дирекција
за
планирање и
изградњу
ДЕЦЕМБАР

76

Општинска
управа
Општинска
управа
ЈП `` Дирекција
за
планирање и
изградњу
ЈП `` Дирекција
за

79

планирање и
изградњу

80

МЗ Вукушица

81

1.03.

недостајућа средства за
фитнес справе

75

78

Решење бр. 400-2166/13
измирење обавеза по
Уговору бр. 110-292/13

13.6.2014. године

планирање и
изградњу
НОВЕМБАР

Општинска
управа

77
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82

СО
ЈП `` Дирекција
за
планирање и
изградњу``

83

Центар за
социјални рад

84

Културни
центар

85

УТШ

86

ПУ `` Радост ``

Решење бр. 400-2675/13
недостајућа средства за
измрење обавеза
Решење бр. 400-2676/13
недостајућа средства за
измрење обавеза
Решење бр. 400-2629/13
недостајућа средства за
измрење обавеза
Решење бр. 400-2671/13
набавка 20 ЖЦЦ
сијалица

8.03.

443

Донавије и
трансфери осталим

Решење бр. 400-2683/13
изградња јавне расвете у
Станишинцима
Решење бр. 400-2428/13
одобравање додатних
средстава

Решење бр. 400-2755/13
организација Тениског
турнра
Решење бр. 400-2799/13
демонтажа и изградња
ограде
Решење бр. 400-2799/13
огрев за породицу
Грковић Милене
Решење бр. 400-2965/13
измирење доспелих
обавеза
Решење бр. 400-2961/13
трошкови путовања на
Сајам књига
Решење бр. 400-2953/13
солидарна помоћ за

8.02

640

9.04

494

Текуће поправке и
одржавање
Дотација
спортским и
омладинским

7.02

810

48191

8.03

640

511

Изградња зграда и
објеката

16.12.2013

219,030.00

12.02

40

472

Накнаде за
социјалну заштту

24.12.2013

14,000.00

3

820

413

Накнаде у натури

26.12.2013

100.00

11.02

922

463

Дотације и
трансфери

27.12.2013

40,000.00

5

911

414

Социјална давања

27.12.2013

50,000.00

Страна 19
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запосленог

87

Накнада штете
услед
елем.непогода

Решење бр. 400-2789/13
накнада штете настале
услед пожара

1.07

160

484

13.6.2014. године

запосленима
Накнаде штете за
повреде или штету
настала услед
елемент. Непогода

27.12.2013

157,600.00

Табела 2 – ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОМ
УПРАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОМ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
РД.
БР.

КОРИСНИК

СВРХА

РАЗДЕО

ФУНКЦ

КОНТО

ПОВЕЋАЊЕ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ

КЊИЖЕНО
ДАНА

ОДОБРЕН
ИЗНОС

01.07.2013.

893,230.71

ЈУН

1

Општинска
управа

Решење бр. 110240/11
реализација пројекта
"Добар дан комшија"

Накнада са
соц.заштиту из
1.28.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
И КРЕДИТИМА
( члан 6 став 1 тачка 8 Одлуке)
Донације
У
периоду
01.01.2013.31.12.2013.године евидентирана су следећа
средства из донација:
1. По Уговору о донацији број 110-2/13
закљученим са удружењем грађана „Ловефест“
из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета број
840-744151843-84 дана 09.01.2013.г. уплаћена
су средства у износу од 5.000,00 на име помоћи
у лечењу Теодоре Стјепановић из Врњачке
Бање.
2. По Уговору о донацији број 110-1/13
закљученим са предузећем „Гратим“доо из
Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета број
840-744151843-84 дана 18.01.2013.г. уплаћена
су средства у износу од 20.000,00 динара на
име помоћи у лечењу Теодоре Стјепановић из
Врњачке Бање.
3. Сходно Уговору о реализацији
репрезентативне рукометне утакмице који је
закључен између Установе „Спортски центар“
и Рукометног савеза Србије, приход који је
остварен од продаје улазница рукометне
утакмице репрезентација Србије и Египта у
износу од 197.685,00 динара уплаћен је дана
08.01.2013.г. на уплатни рачун буџета Општине
Врњачка Бања бр. 840-744151843-84 на име
лечења Теодоре Стјепановић из Врњачке Бање.
4. Волонтерски центар Врњачка Бања
сходно одлуци број 7/2013 од 31.01.2013.г. на
уплатни рачун буџета Општине број 840744151843-84 дана 01.02.2013.г. уплаћена су
средства у износу 246.290,00 динара која су
грешком уплаћена од старе Норвешког
координатора на име реализације пројекта
„Култура и волонтерство“ која су намењена за
организовање активности Школе културе и
Инклузивни хор.

90

472

буџета

5. Норвешки координатор реализације
пројекта „Култура и волонтерство“ дана
05.08.2013.године на уплатни рачун буџета
општине 840-732151843-86 уплатио је средства
у износу од 275.286,88 динара која су намењена
за
реализацију
пројекта
„Култура
и
волонтерство“.
6. На основу Уговора о донаторству
број 110-248/13 од 07.08.2013.г. закљученим
између Општине Врњачка Бања и предузећа за
пропризводњу, услуге и промет „Тодор“ доо из
Врњаца, на уплатни рачун буџета број 840744151843-84, уплаћена су средства у износу
од 200.000,00 динара на име завршетка
пројекта Инвестиционог одржавања објекта
старе школе-вртића у Подунавцима, који је
урађен од стране ЈП „Дирекције за планирање и
изградњу“.
7. Сходно уговорима о донаторству
закљученим између ЈП „Дирекције за
планирање и изградњу“ и предузећа „Оли
кооп“ доо, „Кондор АС“ доо и „Соларис
резорт“ закључених дана 19.08.2013.године, на
уплатни рачун буџета Општине број 840744151843-84,
назив
рачуна
Текући
добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општина, уплаћена су
средства у укупном износу од 45.000,00 динара
која су намењена куповини справа за фитнес
аеробик које ће бити постављене у Главном
бањском парку.
8. Норвешки координатор реализације
пројекта „Култура и волонтерство“ дана
24.09.2013.године на уплатни рачун буџета
општине 840-732151843-86 уплатио је средства
у износу од 307.924,90 динара која су намењена
за
реализацију
пројекта
„Култура
и
волонтерство“.
9. По закљученом Уговору о гранту са
Европском унијом коју репрезентује Европска
која је овлашћена за уговарање, на име
реализације пројекта „Добар дан комшија“
(„Hello Neighbor“) из ИПА 2008- Социјална
инклузија особа са посебним потребама ЦРИС
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Но 268/739 (наш број 110-191/11 од
01.07.2011.г.). Укупна вредност донаторских
средстава износи 322.095,00 ЕУР-а. На девизни
рачун Општине Врњачка Бања код НБС
уплаћена су средства у износу од 289.885,50
ЕУР-а односно 90% од укупног износа у складу
са Уговором о донацији. У извештајном
периоду на име реализације пројектних
активности са девизног рачуна општине код
НБС повучено је укупно 5.006.000,00
динара.На име реализације истог пројекта у
складу са Међуопштинским уговором о
реализацији пројекта „Добар дан комшија“ који
је закључен између Општине Врњачка Бања,
Општине Трстеник, Општине Прокупље и
Општине Горњи Милановац број 110-240/11 од
18.08.2011.г. у 2013.години на уплатни рачун
буџета извршене су уплате у укупном износу
од 4.180.710,50 динара на име учешћа
наведених општина у пројекту „Добар дан
комшија“ и у износу од 5.600.004,01 динара из
средстава ЕУ. Обзиром да је пројекат „Добар
дан комшија“ завршен 01.07.2013.г., у току је
поступак ревизије завршног рачуна пројекта од
стране Делегације ЕУ.
Дотације
У
периоду
01.01.2013.30.09.2013.године евидентирана су следећа
средства из дотација:
1. ЈП „Бели извор“ поднело је захтев
број 401-00-00188/2013-01 за средства за
суфинансирање пројекта „Фекални колектор од
извора Снежник до АМД-а Врњачка Бања“ у
износу од 4.166.707,90 динара. Одлуком радне
групе
Министарства
одобрено
је
суфинансирање пројекта у наведеном износу и
по основу Уговора о суфинансирању пројекта
ради уређења и побољшања комуналне
инфраструктуре број 110-43/13 на уплатни
рачун буџета број 840-733154843-26 уплаћена
су средства у износу од 4.166.707,90 динара.
2. Влада РС У складу са Решењем о
употреби средтава текуће буџетске резерве број
401-8889/2012 од 06.12.2012.године а сходно
Одлуци СО Врњачка Бања о прибављању
непокретности у јавну својину број 46-54/12 од
29.10.2012.годину предузећа „Аутопревоз“ из
Врњачке Бање, односно стечајног дужника
предузећа Травел Травел АТП „Морава“ ад у
стечају на уплатни рачун буџета општине
бр.840-733154843-26 са позивом на број по
моделу 97 44-115 уплатила је средства у износу
од 25.000.000,00 динара.
3. Министарство културе Републике
Србије, дана 16.07.2013.г. на уплатни рачун
буџета број 840-733154843-26, уплатило је
средства у износу од 1.000.000,00 динара на
име организације 37. Фестивала филмског
сценарија у Врњачкој Бањи.
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4. Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине на уплатни рачун
буџета општине број 840-733154843-26,
уплатило је средства у износу од 1.642.149,36
динара на име Уговора о суфинансирању
извођења радова на санацији одлагалишта
отпада и превенције настанка нових депонија
на територији општине Врњачка Бања број 11018/12 од 19.03.2012.г..
5. Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе, дана 23.08.2013.године,
на уплатни рачун буџета општине 840733154843-26, уплатило је средства у износу од
7.390.857,06 динара на име текућих поправки и
одржавања бивших регионалних путева Р 224 и
Р 225.
6. Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе, дана 27.09.2013.г. на
уплатни рачун 840-733154843-26, уплатило је
износ од 1.702.903,20 динара.
7. Министарство
културе
и
информисања
Републике
Србије
дана
17.10.2013.године на уплатни рачин буџета
општине бр.840-733154843-26 уплатило је
средства у иуносу од 300.000,00 динара која су
намењена
за
суфинансирање
пројекта
„Формирање датотеке литичког материјала
праисторијске збирке Званичног музеја
Врњачке Бање“
8. Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе дана 22.10.2014. године
на уплатни рачун општине 840-733154843-26,
уплатило је средства у износу од 2.400.000,00
динара која су намењена за суфинансирање
пројекта „Инвестиционо одржавање саобраћајнице у МЗ Вукушица“ а све у складу са
Уговором бр.110-268/13 од 27.08.2013.године.
9. Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе, дана 25.11.2013.године,
на уплатни рачун буџета општине 840733154843-26, уплатило је средства у износу од
1.505.223,60 динара на име текућих поправки и
одржавања бивших регионалних путева Р 224 и
Р 225.
10. Просторни
план
1.000.000,00
динара 15.10.2013.
11. Комесаријат
за избеглице и
миграције дана 02.12.2013.године на уплатни
рачун буџета Општине бр. 840-733154843-26
уплатио је средства у износу од 1.191.086,00
динара која су намењена за суфинансирање
пројекта „ Подршка спровођењу стратегија за
интерно расељена лица, избеглице и
повратнике“.
12. Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе 31.12.2013.године на
уплатни рачун буџета Општине бр. 840733154843-26 уплатио је средства у износу од
2.010.517,00 динара која су намењена за
суфинансирање
пројекта
„Инвестиционо

Страна 21

- Број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

одржавање Домова културе у МЗ Руђинци и
МЗ Подунавци“
13. Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе 31.12.2013.године на
уплатни рачун буџета Општине бр. 840733154843-26 уплатио је средства у износу од
327.918,00 динара која су намењена за летње
одржавање путних праваца.
Кредити
Одлуком о буџету Општине Врњачка
Бања за 2013.годину („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.22/12, 4/13, 13/13, 18/13 и
20/13), предвиђена је реализација репрограма
кредитног
задужења
код
финансијске
институције за привремено измирење обавеза
према одлуци о задужењу и закљученом
уговору о дугорочном инвестиционом кредиту
број Р 3972/09 заведен под бројем 110-216/09
од 29.10.2009.године на износ од 1.394.832,00
динара а све сходно мишљењу Министарства
финансија и привреде – Управе за јавни дуг
број 401-45/2013-001 од 30.01.2013.године.
У наставку дајемо стање кредитних
обавеза Општине Врњачка Бања по појединачним уговорима о кредитном задужењу:
На основу Уговора о оквирном кредиту
за финансирање капиталних инвестиционих
расхода бр.110-256/05 од 02.12.2005.год.,
закљученим између Општине Врњачка Бања и
Банке Интеса (раније Делта банка) стање
неизмирених обавеза на дан 31.12.2013.год.,
износи 186.055,89 (од чега на име главнице
износ од 174.364,70 еура, а на име камате износ
од 11.691,19 еура) или по средњем курсу НБС
на дан 31.12.2012.године, на име главнице
износ од 19.989.535,37 динара, а на име камате
износ од 1.340.302,57 динара.
На
основу Уговора о кредиту,
закљученим између Општине Врњачка Бања и
Банке Интеса АД Београд број:110-206/13 од
28.06.2013.године, за рефинансирање кредита.
Стање
неизмирених
обавеза
на
дан
31.12.2013.год., износи 1.649.543,63 еура (од
чега на име главнице износ од 1.222.019,63
еура, а на име камате износ од 427.524,00 еура)
или по средњем курсу НБС, на име главнице
износ од 140.094.896,62 динара, а на име
камате износ од 49.012.249,16 динара.
На основу Уговора о дугорочном
инвестиционом кредиту бр. Р 0330/11,
број:110-9/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и
УниКредит банке за финансирање капиталних
инвестиционих расхода на територији општине
Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на
дан 31.12.2013.год., износи 405.963,74 еура (
од чега на име главнице износ од 351.172,14
еура, а на име камате износ од 54.791,60 еура)
или по средњем курсу НБС на дан
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31.12.2013.год., на име главнице износ од
40.259.111,59, а на име камате износ од
6.281.424,09 динара.
На основу Уговора о дугорочном
инвестиционом кредиту бр. Р 0332/11,
број:110-10/11
од
11.02.2011.године,
закљученим између Општине Врњачка Бања и
УниКредит банке за финансирање капиталних
инвестиционих расхода на територији општине
Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на
дан 31.12.2013.год., износи 428.122,10 еура ( од
чега на име главнице износ од 368.070,67 еура,
а на име камате износ од 60.052,43 еура) или по
средњем курсу НБС на дан 31.12.2013.год., на
име главнице износ од 42.196.394,55 динара, а
на име камате износ од 6.884.536,69 динара.
На основу Уговора о комисиону
закљученим између Општине Врњачка Бања,
Републике Србије – Министарства животне
средине и просторног планирања и Фонда за
развој Републике Србије, број:110-6/11 од
07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –
фискултурне сале у Вранешима, стање
неизмирених обавеза на дан 31.12.2013.год.,
износи 4.666.912,10 динара (од чега на име
главнице износ од 3.796.570,32 динара , а на
име камате износ од 870.341,78 динара).
На основу Уговора о комисиону
закљученим између Општине Врњачка Бања,
Републике Србије – Министарства животне
средине и просторног планирања и Фонда за
развој Републике Србије, број:110-8/11 од
07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –
фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“,
стање
неизмирених
обавеза
на
дан
31.12.2013.године, износи 15.915.175,02 динара
(од чега на име главнице износ
од
12.422.024,86 динара , а на име камате износ од
3.493.150,16 динара).
Уговор о комисиону закључен између
Општине Врњачка Бања, Републике Србије –
Министарства животне средине и просторног
планирања и Фонда за развој Републике
Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у
циљу реализације Пројекта –реконструкција
дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање
неизмирених обавеза на дан 31.12.2013.године
износи 17.140.098,20 динара (од чега на име
главнице износ од 12.927.883,64 динара , а на
име камате износ од 4.212.214,56 динара).
У наставку је дат табеларни преглед
реализације одлука о задуживању и то:
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повучено:
остатак:
ОПИС

ЕК.КЛАСИФ

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

130,000,000.00
70,994.90
ОСТАТАК

Изградња саоб. објеката

5113

35,000,000.00

34,933,774.17

66,225.83

Водоснадбевање и канал.

4512

15,000,000.00

14,995,231.09

4,768.91

Средства за фин. пројеката
Прибављање имовине непокретности

49912

30,778,121.00

30,778,121.00

0.00

511

49,221,879.00
130,000,000.00

49,221,878.84
129,929,005.10

0.16
70,994.90

транша
кредита
Остатак

42,883,000.79
705.91

ОПИС
Средства за фин. пројеката
Изградња и капитално
одрж.путева

ОПИС
Средства за фин. пројеката
Водоснабдевање и
канализација

ЕК.КЛАСИФ

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

ОСТАТАК

500

32,883,000.79

32,883,000.79

0.00

511

10,000,000.00
42,883,000.79

9,999,294.09
42,882,294.88

705.91
705.91

транша
кредита
Остатак

47,500,000.00
4,062,960.59

ЕК.КЛАСИФ

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

ОСТАТАК

500

37,500,000.00

33,464,290.32

4,035,709.68

511

10,000,000.00

9,972,749.09

27,250.91

47,500,000.00

43,437,039.41

4,062,960.59

Укупно:

4.134.661,40
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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 Уни кредит банком:
Р.БР.

Назив пројекта

Врста документације

Капитално
инвестиционо
одржавање
Променаде
1

2

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
Капитално
Анекс Уговора 110-754/09 од
инвестиционо
13.05.2009.године којим
одржавање
се повећава укупна вредност из
Променаде
тачке 1 за износ
1.269.729,80 дин.Реализац.
Окончане ситуације.
Капитално
Решење о употреби средстава
инвестиционо
текуће буџетске резервеодржавање моста у пројекти бр. 400-730/09 од
МЗ Рсовци
15.05.2009.г.

5

3.835.404,00

Исплата извршена
29.04.2009.г.

4.260.543,57

Исплата извршена
12.06.2009.г.

1.279.510,00

Исплата извршена
02.06.2009.год.

Капитално
инвестиционо
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

1.800.000,00

Исплата извршена
29.10.2009.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање кружног
пута-Рсовци,
Општина Врњачка
Бања

Уговор рој 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

1.500.000,00

Исплата извршена
05.11.2009.г.

Капитално
Закључак Општинског већа
одржавања зграда и бр.400-1960/09 од
објеката
04.11.2009.год.

6

Напомена

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

3

4

Износ

Школска
фискултурна сала у
Вранешима –
Врњачка Бања
Шифра пројекта
13800615

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

Исплате извршене

145.000,00

12.11.2009.г

226.099,80

12.11.2009.г.

28.092,96
84.607,30

13.11.2009.г.
16.11.2009.
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Капитално
инвестиционо
одржавање
и
изградња водоводне
мреже Запис
7

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

3.000.000,00

16.11.2009.г.

3.000.000,00

17.11.2009.г.
Исплата извршена
19.11.2009.г.

538.701,96

Исплата извршена
26.11.2009.г.

4.760.765,82

Исплата извршена
26.11.2009.г.

Закључак Општинског већа
број 400-2083/09 20.11.2011.г.

962.270,00

Исплата извршена
01.12.2009.г.

11

Капитално
инвестиционо
одржавање Изградња дечијих
терена у Реци

348.634,22

Исплата извршена
04.12.2009.г.

12

Капитално
Закључак Општинског већа
инвестиционо
број 400-1701/09 20.11.2011.г.
одржавање - Израда
потпорног зида и
крила на мосту
ЈП "Бели извор" је по налогу
оснивача извео радове на
изради горње полче моста у
Рсовцима.

597.363,00

Исплата извршена
04.12.2009.г.

13

Капитално
инвестиционо
одржавање - Израда
горње плоче моста
на малој реци у
Рсовцима
Капитално
инвестиционо
одржавање Изградња платоа

По Уговору бр.02/187
предузећеза путеве
"Нискогррадња" Трстеник је
испоставилоокончану

1.384.594,13

Исплата извршена
06.11.2009.г.

9

10

14

Капитално
инвестиционо
одржавање
кружног
пута
Рсовци,
Општина
В.Бања

Капитално
инвестиционо
одржавање кружног пута
Рсовци, Општина
В.Бања

Окончана ситуација бр.221/09,
а на основу Уговора бр.02-171
који
језакључилаЈП"Дирекција за
планирање иизградњу.

Исплате извршене

433.527,51

8

Капитално
инвестиционо
одржавање
Паркинг
код цркве у В.Бањи

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

13.6.2014. године

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
Уговор бр.110-1745/09 од
20.11.2009.г.
Којије закључила Дирекција за
планир.
и иградњу-реализација и
привремене ситуације
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код робне куће

ситуацију бр 229/09

Капитално
инвестиционо
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

430.055,00

Исплата извршена
04.12.2009.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање појачано одржавање
пута од Бране на
Гочу према
Гарешници

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

320.460,87

Исплата извршена
16.12.2009.г.

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 мреже
у потесу од прекида коморе
"Запис" до водозахвата на
Гочкој и Ћелијског реци
Одобрена средства ЈП
«Дирекцији за планирање и
изградњу» Рн. Бр. 51-0078/09

1.848.073,94

Исплата извршена
16.12.2009.г.

321.282,18

Исплата извршена
16.12.2009.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање пешачке стазе код
Меркура

Попредмеру 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".

119.250,00

Исплата извршена
21.12.2009.г.

По окончаној ситуацији
бр.270/09

507.135,60

Исплата извршена
23.12.2009.г.

20

Капитално
инвестиционо
одржавање - улице
Цветне у Врњачкој
Бањи

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

1.784.303,75

Исплата извршена
23.12.2009.г.

21

Капитално
инвестиционо
одржавање путева у
Новом Селу,
Врњцима и
Руђинцима

15

16

17

18

19

Капитално
инвестиционо
одржавање одржавање сеоског
пута у МЗ
Станишинци
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Капитално
инвестиционо
одржавање путних
праваца Вранеши,
Грачац и Подунавци

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

Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
фискултурне сале у
Вранешима

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

Капитално
инвестиционо
одржавање - пута
према Овчарнику у
Станишинцима

Капитално
инвестиционо
одржавање извођење радова у
улици Мишка
Ерчевића у
Врњачкој Бањи

13.6.2014. године

6.882.157,92

Исплата извршена
23.12.2009.г.

86.144,94

Исплата извршена
24.12.2009.г.

По ситуацији бр,1 радове извео
"Нови Пазар" пут

629.100,00

Исплата извршена
28.12.2009.г.

По I привременој ситуацији извођач
радова "Даби" доо Крушевац

861.600,60

Исплата извршена
28.12.2009.г.

Капитално
По I привременој ситуацији инвестиционо
извођач
одржавање радова "Даби" доо Крушевац
извођење радова у
улици Југ Богданова
у Врњачкој Бањи

735.700,44

Исплата извршена
28.12.2009.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање извођење радова у
улици Жичкој у
Врњачкој Бањи

По I привременој ситуацији извођач
радова "Нискоградња"
Трстеник

1.003.444,55

Исплата извршена
30.12.2009.г.

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

3.094.888,00

Исплата извршена
30.12.2009.г.

28

Капитално
инвестиционо
одржавање извођење радова у
улици Жичкој у
Врњачкој Бањи

По I привременој ситуацији извођач
радова "Даби" доо Крушевац

719.339,29

Исплата извршена
30.12.2009.г.

29

Капитално
инвестиционо
одржавање извођење радова у
улици 1.Маја у
Врњачкој Бањи

27
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Капитално
По окончаној ситуацији радове
инвестиционо
изводио "Даби" Крушевац
одржавање извођење радова у
улици Југ Богданова
у Врњачкој Бањи

588.650,86

Исплата извршена
30.12.2009.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање путних
праваца Вранеши,
Грачац и Подунавци

По III привременој ситуацији извођач
радова "Нискоградња"
Трстеник

228.586,35

Исплата извршена
30.12.2009.г.

364.924,32

Исплата извршена
30.12.2009.г.

31

Капитално
По Закључку Општинског већа
инвестиционо
бр.400-2399/09 од30.12.2009.г.
одржавање изградња
канализационе
линије у улици Боре
Васиљевића
По III привременој ситуацији
бр.297/09
за капитално инвестиционо
одржавање путева у Новом
Селу, Врњцима и Руђинцима

5.120.295,01

Исплата извршена
30.12.2009.г.

32

Капитално
инвестиционо
одржавање путева у
Новом Селу,
Врњцима и
Руђинцима
Капитално
инвестиционо
одржавање Реконструкција
водоводне мреже у
врњачким селима

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

1.592.232,83

Исплата извршена
25.02.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање извођење радова у
улици 1.Маја у
Врњачкој Бањи

По окончаној ситуацији извођач
радова "Даби" доо Крушевац

67.392,00

Исплата извршена
26.02.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање пута у
Рсовцима

По I привременој ситуацији извођач
радова "Даби" доо Крушевац

640.483,20

Исплата извршена
26.02.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање
поплочавање
парковске пешачке
стазе

ЈП"Дирекцијаза планирање и
изградњу"
је доставила рачун бр.51-0083
од ЈП"Борјак" за изведне
радове

30.413,00

Исплата извршена
02.03.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање појачано одржавање

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

1.284.498,00

Исплата извршена
05.03.2010.г.

29

30

33

34

35

36

37
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пута од Бране на
Гочу према
Гарешници
Капитално
инвестиционо
одржавање - израда
мини пич терена у
ОШ"Попински
борци"

13.6.2014. године

ЈП"Бели извор" је у складу са
закљученим уговором
између Министарства
омладине и спорта и Општине
В.Бања, доставило рачун бр.030190 за израду мини пич терена
као и коначни обрачун радова
У складу са Закључком
Општинског
већа бр.400-1151/09 од
20.07.2009.г. и 13.05.2010.г.

857.234,48

Исплата извршена
21.05.2010.г.

300.000,00

Исплата извршена
27.05.2010.г.

39

Капитално
инвестиционо
одржавање набавка половне
ауточистилице

У складу са Закључком
Општинског
већа бр.400-136 од 01.03.2010.г.
Одобрена су средства МЗ
Врњачка Бања за изградњу
школске фискултурне сале у
ОШ"Попински борци"

2.000.000,00

Исплата извршена
18.05.2010.г.

40

Капитално
инвестиционо
одржавање Изградња школске
фискултурне сале у
ОШ "Попински
борци"

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

4.060.000,00

Исплата извршена
15.11.2010.г.

41

Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
канализације

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

700.000,00

Исплата извршена
01.12.2010.г.

42

Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
канализације у
улици Дејана
Цветљанина
Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
фискултурне сале у
Вранешима

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

100.000,00

Исплата извршена
09.12.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање - за
путну
инфраструктуру

По V привременој ситуацији извођач
радова "Нискоградња"
Трстеник

523.762,95

Исплата извршена
28.12.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање насипање путева са

Одобрена средства ЈП
«Дирекцији за планирање и
изградњу» Рн. Бр. 220/10 од
07.12.2010.г.

662.126,40

Исплата извршена
28.12.2010.г.

43

44

45
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растурањем и
ваљањем
145.152,00

Исплата извршена
28.12.2010.г.

46

Капитално
По I привременој ситуацији инвестиционо
извођач
одржавање радова "Богићевић" Трстеник
Извођење радова на
насипању пута ка
црпној станици на
Гочу
Одобрена средства ЈП
«Дирекцији за планирање и
изградњу» Рн. Бр. 217/10 од
08.12.2010.г.

427.227,20

Исплата извршена
28.12.2010.г.

47

Капитално
инвестиционо
одржавање насипање путева са
растурањем и
ваљањем
Капитално
инвестиционо
одржавање насипање путева са
растурањем и
ваљањем

Одобрена средства ЈП
«Дирекцији за планирање и
изградњу» Рн. Бр. 219/10 од
07.12.2010.г.

162.864,00

Исплата извршена
28.12.2010.г.

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

1.435.930,17

Исплата извршена
30.12.2010.г.

49

Капитално
инвестиционо
одржавање извођење радова у
улици Жичкој у
Врњачкој Бањи

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

430.000,00

Исплата извршена
31.12.2010.г.

50

Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
канализације
Капитално
инвестиционо
одржавање
одржавање путева у
Штулцу и
Руђинцима

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

642.937,28

Исплата извршена
31.12.2010.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

По Закључаку Општинског
већа бр.400-974/10 од
30.01.2011.год. одобрена су
средства ЈП Борјак на име
реал.прој."Јапански врт" на
основу Уговора бр.110-12/11 од
18.02.2011.године
По Уговору бр.110-12/11 од
18.02.2011.године одобрена су
средства ЈП Бели извор" на име
реал.прој."Јапански врт"

48

51

52

53

Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

1.541.300,00 Исплата извршена
18.02.2011.г.

1.500.000,00 Исплата извршена
23.02.2011.г.
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Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

По I Привременој ситуацији
одобрена су средства ЈП Бели
извор" на име
реал.прој."Јапански врт"

2.498.700,00 Исплата извршена
28.02.2011.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
фискултурне сале
ОШ "Попински
борци" одељење
Пискавац
Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

По V привременој ситуацији извођач
радова "Амига" Краљево

1.448.160,84 Исплата извршена
09.03.2011.г.

По првој привременој
ситуацији одобрена су средства
ЈП Борјак на име
реал.прој."Јапански врт"

1.000.000,00 Исплата извршена
15.04.2011.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

По II Привременој
ситуацији.године одобрена су
средства ЈП Бели извор" на име
реал.прој."Јапански врт"

1.000.000,00 Исплата извршена
15.04.2011.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"
Капитално инвест.
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

По првој привременој
ситуацији одобрена су средства
ЈП Борјак на име
реал.прој."Јапански врт"

500.000,00 Исплата извршена
18.04.2011.г.

По II Привременој
ситуацији.године одобрена су
средства ЈП Бели извор" на име
реал.прој."Јапански врт"

1.000.000,00 Исплата извршена
18.04.2011.г.

Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
врт"

По Анексу Уговора бр.11012/11
од 15.04.2011.године одобрена
су средства ЈП Борјак на име
реал.прој."Јапански врт"

310.404,02 Исплата извршена
26.04.2011.г.

Прибављање
непокретности куповина зграде
ЕТЦ-а
Постављање
уличног сата у
Краљевачкој улици

По Записнику Основног суда у
Краљеву

49.221.878,84 Исплата извршена
20.05.2011.г.

Пренета су средства ЈП
"Дирекцији за планирање и
изградњу" на име измирења
обавезе по Рачуну број 40/11 од
07.07.2011.г.
УКУПНО:

15.800,00 Исплата извршена
07.12.2011.г.

129.929.005,10
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Преглед употребе средстава по кредиту од 47.500.000 динара који је коришћен на основу
Уговора бр 110-9/11 од 11.02.2011.г. закљученог са Уни Цредит банком који је реализован у износу од
42.883.000,79 динара (у складу са планираним дефицитом):
Р.бр.

Назив пројекта

Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
1 врт"
Капитално
инвестиционо
одржавање реализација
Пројекта "Јапански
2 врт"
Пројекат
препокривања
зграде ОШ "Бранко
Радичевић"
3
Вранеши
Пројекат
препокривања
зграде ОШ "Бранко
Радичевић"
4
Вранеши

5

Пројекат "Изградња
фискултурне сале у
ОШ "Младост" у
Врњцима

6

Пројекат "Изградња
фискултурне сале у
ОШ "Младост" у
Врњцима

7

Пројекта "Изградња
фискултурне сале у
ОШ " Бане
Миленковић"

8

Пројекта "Изградња
фискултурне сале у
ОШ " Бранко
Радичевић"

9

10

Пројекта "Изградња
фискултурне сале у
ОШ " Бане
Миленковић"
Пројекат
"Реконструкција
дела централног
парка у Врњачкој
Бањи

Врста документације

Износ
89.595,98

Исплата извршена
26.04.2011.г.

1.800.000,00

Исплата извршена
29.04.2011.г.

600.000,00

Исплата извршена
13.07.2011.г.

600.000,00

Исплата извршена
18.07.2011.г.

943.000,00

Исплата извршена
02.08.2011.г.

2.290.034,58

Исплата извршена
10.08.2011.г.

3.000.000,00

Исплата извршена
12.08.2011.г.

1.000.000,00

Исплата извршена
12.08.2011.г.

800.000,00

Исплата извршена
18.08.2011.г.

2.200.000,00

Исплата извршена
03.10.2011.г.

По Анексу Уговора бр.11012/11 од 15.04.2011.године
одобрена су средства ЈП
Борјак на име
реал.прој."Јапански врт"
По Анексу Уговора бр.11012/11 од 15.04.2011.године
одобрена су средства ЈП Бели
извор на име
реал.прој."Јапански врт"
По Решењу бр.400-60/11 од
11.07.2011.године - на име
завршетка кровне
конструкције пренета су
средства ГП Николић
По Решењу бр.400-60/11 од
11.07.2011.године - на име
завршетка кровне
конструкције пренета су
средства ГП Николић
По уговору бр.110-220/10 на
име реализације пројекта
исплаћен је део IV
Привремене ситуације
предузећу Ратко Митровић
По уговору бр.110-220/10 на
име реализације пројекта
исплаћена је IV Привремене
ситуације предузећу Ратко
Митровић
Сходно Уговору бр.110-216/11
од 05.08.2011.године
предузећу "Бетмонт" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031349/11
Сходно Уговору бр.110-219/11
од 11.08.2011.године
предузећу "Бетмонт" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031350/11
Сходно Уговору бр.110-216/11
од 05.08.2011.године
предузећу "Бетнонт" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031349/11
Сходно уговору бр.110-253/11
од 13.09.2011.године
предузећу "Транскоп" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031588/11

Напомена
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Пројекат
"Побољшање
11 водоснабдевања"

12

Пројекта "Изградња
фискултурне сале у
ОШ " Бане
Миленковић"

Пројекта "Изградња
фискултурне сале у
ОШ " Бранко
13
Радичевић"
Пројекат
"Реконструкција
дела централног
парка у Врњачкој
14
Бањи
Капитално инвест.
одржавање изградња
фискултурне сале
ОШ "Попински
борци" одељење
15
Пискавац
Капитално инвест.
одржавање изградња
фискултурне сале
ОШ "Попински
борци" одељење
16
Пискавац
Капитално инвест.
одржавање изградња
фискултурне сале
ОШ "Попински
борци" одељење
17 Пискавац
Каптално инвест.
одржавањетрансфер
сртедстава за
израду планских
докумената за
радове у шумарству
за газдинску
18 јединицу Грачац
Програм
одржавања,
заштите, развоја ии
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији
19
јавне расвете

Решење бр.400-164/11 ограда
око комора водовода у
Грачацу
Сходно Уговору бр.110-216/11
од 05.08.2011.године
предузећу "Бетмонт" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031349/11
Сходно Уговору бр.110-219/11
од 11.08.2011.године
предузећу "Бетмонт" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031350/11
Сходно уговору бр.110-253/11
од 13.09.2011.године
предузећу "Транскоп" уплаћен
је део авансног рачуна бр.4031588/11
Део I привремене ситуације
предузећа "Децо" за
постављање
електроинсталација у
фискултурној Сали ОШ
Попински борци

13.6.2014. године

199.250,00

Исплата извршена
03.10.2011.г.

400.000,00

Исплата извршена
09.11.2011.г.

300.000,00

Исплата извршена
09.11.2011.г.

2.800.000,00

Исплата извршена
14.11.2011.г.

124.003,25

Исплата извршена
01.12.2011.г.

Надзор над извођењем радова
на електроинсталација
фискултурне сале у ОШ
Попински борци

60.180,00

Исплата извршена
12.12.2011.г.

По VII привременој ситуацији
- извођач радова "Амига"
Краљево

2.366.770,00

Исплата извршена
29.12.2011.г.

Закључак Општинског већа
бр.400-50/12 од
16.01.2012.године. У складу са
захтевом ЈП "Борјак" бр.400119/12 од 24.01.2012.године за
основе шумарства газдинске
јединице Грачац

500.000,00

Исплата извршена
25.01.2012.г.

Исплате су извршене на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
испостављеним рачунима
ЕПС-а бр.22, 447, 459, 423,
522

279.353,22

Исплата извршена
08.02.2012.г.
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Капитално инвест.
одржавањеизградња
фискултурне сале
О.Ш.“ Попински
борци“ одељење
Пискавац

20

21

22

22

23

24

ДОО Амига је на основу
Анекса уговора бр.110-14/11
од 04.03.2012.године
закљученог између МЗ
Врњачка Бања и Општине
Врњачка Бања , спровела део
радова по наведеном уговору
и изпоставила VIII
привремену ситуацију
бр.250170200034
Капитално
ДОО Амига је на основу
инвестиционо
Анекса уговора бр.110-14/11
одржавањеод 04.03.2012.године
изградња
закљученог између МЗ
фискултурне сале
Врњачка Бања и Општине
О.Ш.“ Попински
Врњачка Бања , спровела део
борци“ одељење
радова по наведеном уговору
Пискавац
и изпоставила VII привремену
ситуацију бр.250170100506
Капитално
На основу Анекса Уговора о
инвестиционо
суфинансирању бр.110-14/11
одржавањеод 04.03.2011. закљученог
изградња
између МЗ Врњацка Бања и
фискултурне сале
Општине Врњачка
Бања,
О.Ш.“ Попински
испостављена
је
III
борци“ одељење
привремена ситуација БП Инг
Пискавац
на име вршења стручног
надзора
Програм
Исплате су извршене на
одржавања,
основу поднетог захтева ЈП
заштите, развоја ии „Дирекције за планирање и
управљања
изградњу“ а сходно
општинским
и испостављеној фактури
некатегорисаним
предузећа Ферман – Јагодина
путевима и улицама бр.12-01664
и
изградњи
и
реконструквији
јавне расвете
Капитално
Интерклима је на основу
инвестиционо
Анекса Уговора о
одржавање финансирању бр.110-14/11, од
Изградња
04.03.2012. године закљученог
фискултурне сале
између МЗ Врњачка Бања и
ОШ Попински
Општине Врњачка Бања,
борци" одељење
спровела радова радове на
Пискавац
изради I фазе гасних
инсталација са радијаторским
грејањем у објекту
фискултурне сале
Програм
Исплате су извршене на
одржавања,
основу поднетог захтева ЈП
заштите, развоја и
„Дирекције за планирање и
управљања
изградњу“ а сходно
општинским и
испостављеном рачуну
некат. путевима и
предузећа „Деко“ бр.189/11
улицама и изградњи
и реконструкцији
јавне расвете

13.6.2014. године

1.642.048,83

Исплата извршена
28.02.2012.г.

1.873.581,92

Исплата извршена
28.02.2012.г.

82.600,00

Исплата извршена
13.03.2012.г.

320.486,56

Исплата извршена
12.04.2012.г.

687.063,50

Исплата извршена
19.04.2012.г.

202.806,15

Исплата извршена
19.04.2012.г.
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Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
јавне расвете
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
јавне расвете
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији
јавне расвете
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији
јавне расвете
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији
јавне расвете
Капитално
инвестиционо
одржавањеИзвођење додатних
радова на
реализацији
пројекта изградња
фисклтурне сале
ОШ „Младост“ у
Врњцима

13.6.2014. године

Исплате су извршене на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
испостављеном рачуну
предузећа „Амига“ бр.25501/12

97.609,60

Исплата извршена
23.04.2012.г.

Исплате су извршене на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
испостављеном рачуну
предузећа „Бели Бор“, бр.0068

49.950,56

Исплата извршена
17.05.2012.г.

Исплата је извршена на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
Закљученом Уговору између
ЈП“Дирекције за планирање и
изградњу“ и
Електродистрибуције
Краљево и испостављеном
предрачуну ЕПС-а бр 892/3
Исплата је извршена на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
Закљученом Уговору између
ЈП“Дирекције за планирање и
изградњу“ и
Електродистрибуције
Краљево и испостављеном
предрачуну ЕПС-а бр 892/3
Исплата је извршена на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
Закљученом Уговору између
ЈП“Дирекције за планирање и
изградњу“ и
Електродистрибуције
Краљево

439.091,56

Исплата извршена
25.04.2012.г.

10.159,03

Исплата извршена
21.05.2012.г.

36.533,06

Исплата извршена
21.05.2012.г.

2.884.342,31

Исплата извршена
24.05.2012.г.

У складу са Уговором о
изводјењу додатних радова
бр.110-10/12 од 28.02.2012.
године закљученим између
Општине Врњачка Бања и
Предузећа Ратко Митровић
цонструцтион доо Чачак
испопстављена је Окончана
ситуација бр. 403-832/12 од
17.05.2012.године.
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105.421,00

Исплата извршена
24.05.2012.г.

Сходно захтеву ЈП „Дирекције
за планирање и изградњу
плаћена је Привремена
ситуација број 1предузећу АД
„Нови Пазар пут“
Закључак Општинског већа
бр.400-50/12 од
16.01.2012.године. У складу са
захтевом ЈП "Борјак" бр.400119/12 од 24.01.2012.године за
основе шумарства газдинске
јединице Грачац
Исплата је извршена на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
Закљученом Уговору између
ЈП“Дирекције за планирање и
изградњу“ и
Електродистрибуције
Краљево
Сходно захтеву ЈП „Дирекције
за планирање и изградњу
плаћена је Привремена
ситуација број 1предузећу АД
„Нови Пазар пут“

1.918.008,90

Исплата извршена
04.06.2012.г.

500.000,00

Исплата извршена
07.06.2012.г.

42.890,86

Исплата извршена
11.06.2012.г.

3.469.116,92

Исплата извршена
09.07.2012.г.

Интерклима је на основу
Анекса Уговора о
финансирању бр.110-14/11, од
04.03.2012. године закљученог
између МЗ Врњачка Бања и
Општине Врњачка Бања,
спровела радова радове на
изради I фазе гасних
инсталација са радијаторским
грејањем у објекту
36
фискултурне сале.
Програм
Исплата је извршена на
одржавања,заштите, основу поднетог захтева ЈП
развоја и
„Дирекције за планирање и
управљања
изградњу“ а сходно
општинским и
Закљученом Уговору између
некатегорисаним
ЈП“Дирекције за планирање и
путевима и улицама изградњу“ и
и изградњи и
Електродистрибуције
реконструквији
Краљево – Изградња јавне
37 јавне расвете
расвете у Грачацу

708.087,56

Исплата извршена
13.07.2012.г.

395.237,79

Исплата извршена
03.08.2012.г.

31

32

33

34

35

Капитално инвест.
одржавањеИзвођење додатних
радова на
реализацији
пројекта изградња
фисклтурне сале
ОШ „Младост“ у
Врњцима
Капитално инвест.
одржавање путева у
Вранешима,
Вукушици и
Подунавцима
Капитално
инвестиционо
одржавањетрансфер средстава
за израду планских
докумената за
радове
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
јавне расвете
Капитално инвест.
одржавање путева у
Новом Селу,
Грачацу, Рсовцима,
Руђинцима и
Врњцима.
Капитално
инвестиционо
одржавање изградња
фискултурне сале
ОШ "Попински
борци" одељење
Пискавац

На основу закључка
бр.354/93/11 од
09.02.2012.године исплаћена
је Комисија за технички
пријем додатних радова на
фискултуирниој Сали у ОШ
„Младост“ у Врњцима

13.6.2014. године
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Програм
одржавања,заштите,
развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији
јавне расвете
Капитално
инвестиционо
одржавање путева у
Врњачкој Бањи и
Станишинцима
Капитално
инвестиционо
одржавање путева у
Вранешима,
Вукушици и
Подунавцима
Програм
одржавања,заштите,
развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
јавне расвете
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
јавне расвете
Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
јавне расвете
Пројекат енергетске
ефикасности у
УТШ, Гимназији и
ПУ "Радост"
Пројекат
"Реконструкција
дела централног
парка у Врњачкој
Бањи

Исплата је извршена на
основу поднетог захтева ЈП
„Дирекције за планирање и
изградњу“ а сходно
Закљученом Уговору између
ЈП“Дирекције за планирање и
изградњу“ и
Електродистрибуције
Краљево – Изградња јавне
расвете у Грачацу
Сходно захтеву ЈП „Дирекције
за планирање и изградњу“
плаћена је Привремена
ситуација број 1предузећу
ЈКП „Путеви“ Краљево
Сходно захтеву ЈП „Дирекције
за планирање и изградњу“
плаћена је Привремена
ситуација број 2 предузећу АД
„Нови Пазар Пут“

13.6.2014. године

125.881,61

Исплата извршена
07.08.2012.г.

1.468.985,92

Исплата извршена
14.08.2012.г.

1.825.182,35

Исплата извршена
14.08.2012.г.

По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу плаћен
је Рачун предузећа "Деко"
бр.400-726/12

54.533,25

Исплата извршена
10.10.2012.г.

По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу плаћен
је део привремене ситуације
бр.1 ЈКП "Краљево" за
капитално инвестиционо
одржавање улица и путева у
Врњачкој Бањи и
Станишинцима

1.000.000,00

Исплата извршена
16.10.2012.г.

Сходно захтеву ЈП „Дирекције
за планирање и изградњу“ а
по уговору закљученим
између ЕПС-а и Дирекције на
име изградње јавне расвете у
Грачацу

674.383,88

Исплата извршена
19.10.2012.г.

По рачуну Еко футуре
бр.07/03

720.000,00

Исплата извршена
30.10.2012.г.

По другој привременој
ситуацији ЈП "Борјак", бр.012756 сходно Уговору бр.110268/11 од 10.10.2011.године

196.104,73

Исплата извршена
19.11.2012.г.
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Програм
одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некат. путевима и
улицама и изградњи
и реконструквији
46 јавне расвете

По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу плаћен
је део привремене ситуације
бр.1 ЈКП "Краљево" за
капитално инвестиционо
одржавање улица и путева у
Врњачкој Бањи и
Станишинцима
УКУПНО:

1.000.000,00

13.6.2014. године

Исплата извршена
19.11.2012.г.

42.882.294,88

Преглед употребе средстава по кредиту од 47.500.000 динара који је коришћен на основу
Уговора бр 110-10/11 од 11.02.2011.г. закљученог са Уни Цредит банком који је реализован у износу
од 47.500.000 динара:
Р.бр.

1

2

3

4

5

6

Назив пројекта

Врста документације

Износ

Напомена

Капитално инвест.
одржавање-главни
пројекат
канализационог
колектора на потесу
од АМД до будућег
уређаја за
пречишћавање
отпадних вода
Капитално инвест.
одржавање-израда
студије оправданости
са идејним пројектом
уредјења за
пречишћавање
отпадних вода
Капитално инвест.
одржавање-израда
пројекта заштите
слива Новоселске
реке
Капитално инвест.
одржавање-главни
пројекат
магистралног
цевовода од
акумлације
„Селиште“ до
Врњачке реке
Капитално
инвестиционо
одржавање-израда
пројекта санитарне
заштите акумулације
„Селиште“
Капитално инвест.
одржавање-пројекат
реконструкције дела
магистралног
цевовода на доводу
Станишинци у
дужини од 1300
метара

У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања

719.800,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.

У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања

633.660,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.

У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања
У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања

659.620,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.

419.900,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.

У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања

606.520,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.

У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања

1.897.353,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.
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Капитално инвест.
одржавање-Израда
главног пројекта
фекалне
канализације у
дужини од 1800
метара
Капитално
инвестиционо
одржавање –
извођење радова на
водоводу 1 у МЗ
Вранеши
Капитално
инвестиционо
одржавање –
извођење радова на
водоводу 1 у МЗ
Вранеши

9

10

11

12

Капитално инвест.
одржавање
водоводне мреже и
фекалне
канализационе
мреже и атмосферске
канализационе
мреже у Врњачкој
Бањи на потесу од
Дечјег игралишта до
зграде„Купатило“
Капитално инвест.
одржавање –
Пројекат изградња
фекалне
канализације Ф
400мм у улици
Булевара српских
ратника од објекта
„Купатило“ до
ресторана
Швајцарија
Капитално инвест.
одржавање извођење радова на
изградњи извора
Марић
Пројекат "Изградња
фискултурне сале у
ОШ "Младост" у
Врњцима

13

14

Пројекат
"Реконструкција
централног бањског
парка"

13.6.2014. године

У складу са уговором о
суфинансирању бр.110-72/12
од 12.04.2012. закљученим
између ЈП "Бели Извор" и
Општине Врњачка Бања

392.950,00

Исплата извршена
12.04.2012.г.

У складу са уговором
бр.81/11 од 12.09.2011.
године који се односи на
дубинско бушење ради
добијања воде за појачање
водовода МЗ Вранеши
Сходно Закључку
Општинског већа бр.400430/12 од 27.03.2012.г. и
Решењу бр.400-430/12 од
27.03.2012.г. Средства су
пренета МЗ Вранеши на име
плаћања предрачуна
предузећа Бетмонт бр.8/12
Сходно Решењу бр.400856/12 и Уговору бр.110152/12 од 28.06.2012 године
средства су пренета ЈП „Бели
извор“

167.627,00

Исплата извршена
19.04.2012.г.

282.373,00

Исплата извршена
21.06.2012.г.

2.196.107,07

Исплата извршена
28.06.2012.г.

1.500.000,00

Исплата извршена
28.06.2012.г.

496.839,00

Исплата извршена
15.10.2012.г.

1.228.969,60

Исплата извршена
14.12.2012.г.

1.351.769,20

Исплата извршена
02.11.2012.г.

Сходно Решењу бр.400856/12 и Уговору бр.110153/12 од 28.06.2012 године
средства су пренета ЈП „Бели
извор“

Уговор на извођењу радова
на изградњи и
реконструкцији Марића
извора на Гочу бр.488/12
По уговору бр.110-220/10 на
име реализације пројекта
исплаћена је IV Привремене
ситуације предузећу Ратко
Митровић
По првој привременој
ситуацији ЈП "Борјак" бр.012756 сходно уговору бр.110268/11 од 10.10.2011.године
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Пројекат
"Реконструкција
централног бањског
парка"
Пројекат
"Реконструкција
централног бањског
парка"
Пројекат "Изградња
фискултурне сале у
ОШ "Младост" у
Врњцима

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Програм одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији јавне
расвете
Пројекат
"Реконструкција
централног бањског
парка"
Пројекат
"Реконструкција
централног бањског
парка"
Пројекат енергетске
ефикасности у УТШ,
Гимназији и ПУ
"Радост"
Пројекат енергетске
ефикасности у УТШ,
Гимназији и ПУ
"Радост"
Програм одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији јавне
расвете
Програм одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији јавне
расвете
Програм одржавања,
заштите, развоја и
управљања

По другој привременој
ситуацији ЈП "Борјак" бр.012756 сходно уговору бр.110268/11 од 10.10.2011.године
По трећој привременој
ситуацији ЈП "Борјак" бр.012757 сходно уговору бр.110268/11 од 10.10.2011.године
По уговору бр.110-220/10 на
име реализације пројекта
исплаћена је Окончана
ситуација бр.400-738/12
предузећу Ратко Митровић.
По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу
плаћен је део привремене
ситуације бр.2 Нови Пазар
пут за капитално
инвестиционо одржавање
улица и путева у Вранешима,
Вукушици и Подунавцима

13.6.2014. године

803.895,27

Исплата извршена
09.11.2012.г.

3.000.000,00

Исплата извршена
14.11.2012.г.

1.300.000,00

Исплата извршена
19.11.2012.г.

1.000.000,00

Исплата извршена
23.11.2012.г.

390.139,52

Исплата извршена
10.12.2012.г.

2.700.000,00

Исплата извршена
14.12.2012.г.

166.000,00

Исплата извршена
21.12.2012.г.

По рачуну Еко футуре
бр.09/03

166.000,00

Исплата извршена
25.12.2012.г.

По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу
плаћена је део привремена
ситуације бр.3 извођача
радова "Нови Пазар пут" за
капитално инвестиционо
одржавање путева у
Вранешима, Вукушици и
Подунавцима
По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу
плаћена је део привремена
ситуације бр.2 извођача
радова ЈКП "Путеви"
Краљево за капитално
инвестиционо одржавање
путева у Врњачкој Бањи и
Станишинцима
По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу
плаћена је део привремена

386.324,21

Исплата извршена
28.12.2012.г.

1.046.870,90

Исплата извршена
28.12.2012.г.

1.264.539,66

Исплата извршена
28.12.2012.г.

По рачуну ЈП "Борјак" бр.510037/12 сходно уговору
бр.110-268/11 од
10.10.2011.године
По окончаној ситуацији ЈП
"Борјак" бр.01-2875 сходно
уговору бр.110-268/11 од
10.10.2011.године
По рачуну Еко футуре
бр.08/03
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општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији јавне
расвете
Програм одржавања,
заштите, развоја и
управљања
општинским и
некатегорисаним
путевима и улицама
и изградњи и
реконструквији јавне
расвете
Капитално
инвестиционо
одржавање реконструкција
Централног бањског
парка ЈП“Борјаку“ по
уговору 110-268/11
од 10.10.2011.год.
Капитално
инвестиционо
одржавањеинвестиционо
одржавање путева у
Грачацу, Рсавцима,
Вранешима и
Штулцу

ситуације бр.2 извођача
радова ЈКП "Путеви"
Краљево за капитално
инвестиционо одржавање
путева у Врњачкој Бањи и
Станишинцима
По захтеву ЈП "Дирекције за
планирање и изградњу
плаћена је део привремена
ситуације бр.3 извођача
радова ЈКП "Путеви"
Краљево за капитално
инвестиционо одржавање
путева у Врњачкој Бањи и
Станишинцима
У складу са Уговором бр.110268/11, од 10.10.2011.,

-извођење радова на
озелењавању главног
бањског парка по окончаној
ситуацији бр.01-2875/2012
Уговором закљученим
између Дирекције за
планирање и изградњу
општине Врњачка Бања и
АД“Нови Пазар-пут“,
спроведен је део радова по
наведеном уговору и
испостављена је Привремена
ситуација бр.1 за радове
изведене у априлу 2013
Капитално
У складу са уговором бр. 350инвестиционо
298/13 од датума
одржавање12.03.2013.године
Изградња потпорног закљуценим измедју
зида у Вранесима на
Дирекције за планирање и
потезу Васиљевско
изградњу Општине Врњачка
брдо
Бања и ГЗП ’’ Универзал ’’
извршена је изградња и
испостављена Ситуација бр.
100-950/13 од датума
24.06.2013. године
Капитално
У складу са уговором бр. 110инвестиционо
473/13 од 08.04.2013. године
одржавање -изградња измедју Дирекције за
потпорног зида у
планирање и изградњу
Грачацу на кп.бр.
Општине Врњачке Бање и
5601
’’Бетмон ’’ –та доо, извршена
је изградња и достављена
окончана ситуација бр. 400813/13 од 04.06.2013. године
Капитално
Привремена ситуација бр.
инвестиционо
400-835/13 од 05.06.2013.одржавањеизвођач радова А.Д.’’ Нови
инветиционо
Пазар- пут ’’, наручилац
одржавање путева у
радова Дирекција за
Грачацу, Рсавцима,
планирање и изградњу

13.6.2014. године

157.307,10

Исплата извршена
28.12.2012.г.

700.000,00

Исплата је извршена
10.01.2013.године

258.092,00

5.219.810,96
4.000.000,00
910.648,68

992.808,00

815.095,44

Исплата је извршена
18.01.2013.године

Исплата јеизвршена
30.04.2013. године
Исплата је извршена
06.06.2013.године
Исплата је извршена
05.07.2013.г.

Исплата је извршена
05.07.2013.

Исплата је извршена
18.07.2013.
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Вранешима, и
Штулцу
Капитално
инвестиционо
одржавањеИнвестиционо
одржавање путева у
Новом Селу ,
Грачацу, Рсовцима,
Руђинцима и
Врњцима
Капитално
инвестиционо
одржавањеИнвестиционо
одржавање путева у
Грачацу,
Рсавцима,Вранешима
и Штулцу
Капитално
инвестиционо
одржавањеИзградња дечијег
вртића Ново Село

34

35

Капитално
инвестиционо
одржавањеИнвестиционо
одржавање пута у
Вељковићима у
Рсовцима
Капитално
инвестиционо
одржавање путева у
Новом Селу,
Грачацу, Рсовцима,
Руђинцима и
Врњцима

36
Изградња јавне
расвете

37
Инвестиционо
одржавање пута ка
Вељковићима у
Рсовцима

38

13.6.2014. године

Врњачка Бања
Привремена ситуација бр.
400-936/13 од 20.06.2013. –
извођач радова А.Д. ’’ Нови
Пазар – пут ’’, наручилац
радова Дирекција за
планирање и изградњу
Врњачка Бања

1,422,051.82

Исплата је извршена
12.08.2013.

Привремена ситуација бр.
400-1004/13 од 03.07.2013.извођач радова А.Д. ’’ Нови
Пазар – пут ’’, наручилац
радова Дирекција за
планирање и изградњу
Врњачка Бања

221,280,00

Исплата је извршена
16.08.2013.г.

У складу са уговором бр.
110-301/11 од датума
30.08.2013 закљуценим
измедју Општине Врњачка
Бања и Јавног предузећа ’’
Бели извор ’’, изграђен је
вртић у Новом Селу По
авансној ситуацији бр. 4031311/13 Од 30.08.2013.
године.
Привремена ситуација бр.
400-1194/13 од 13.08.2013 –
извођач радова А.Д. ’’ Нови
Пазар – пут ’’, наручилац
радова Дирекција за
планирање и изградњу
Врњачка Бања
Привремена ситуација бр.
400-1484/12 од 03.12.2012.извођач радова А.Д. ‘’ Нови
Пазар – Пут ‘’, наручилац
радова Дирекција за
планирање и изградњу
Врњачка Бања. Ситуација бр.
2.
Исплата рачуна бр. 003/133
од 16.05.2012, заводни број
400-658/12. Извођач радова
Катић Д.О.О., наручилац
радова Дирекција за
планирање И изградњу
Врњачка Бања
Привремена ситуација бр.
400-1194/13 од 13.08.2013. –
извођач радова А.Д. ‘’ Нови
Пазар – Пут ‘’, наручилац
радова Дирекција за
планрање И изградњу
Врњачка Бања. Ситуација бр.
1

137.136,00

Исплата је извршена
30.08.2013.

585.777,44

Исплата је извршена
26.09.2013

940.587,00

Исплата је извршена
01.01.2013.г.

1.374.184,06

Исплата је извршена
06.12.2013.

361.650,00
85, 561.80

100,000.00

Исплата је извршена
06.12.2013.г.
Исплата је извршена
16.10.2013.

Исплата је извршена
22.11.2013
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Капитално
инвестиционо
одржавање путева у
Новом Селу,
Грачацу, Рсовцима,
Руђинцима и
Врњцима
39

Привремена ситуација бр.
400-1596/12 од 24.12.2012. –
извођач радова А.Д. ’’Нови
Пазар – Пут ‘’, наручилац
радова Дирекција за
планирање и изградњу
Врњачка Бања. Ситуација бр.
3
УКУПНО:

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У
ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(члан 6 став 1 тачка 9 Одлуке)
Законом о јавном дугу ("Сл. гласник
РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011) у члану
34. утврђено је да локалне власти немају права
да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу
у току 2013.г. буџет Општине Врњачка Бања
није давао гаранције.
ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
(члан 6 став 1 тачка 10 Одлуке)
Према члану 92 Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/13,
63/13-испр.,
108/13)
екстерна
ревизија
завршног рачуна локалне власти је обавезна и
њу врши Државна ревизорска институција. До
рока одређеног за подношење нацрта Одлуке о
завршном рачуну буџет Општине Врњачка
Бања за 2012.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 буџет Општине Врњачка Бања за
2012.г. иста није извршена. О овој могућности
орган управе належан за финансије известио је
надлежни орган.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА
ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
(члан 6 став 1 тачка 11 Одлуке)
Према члану 112 Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/13,
63/13-испр., 108/13) 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

224,791.68

13.6.2014. године

Исплата је извршена
06.12.2013.

43,437,039.41

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 6 став 1 тачка 12 Одлуке)
1.
ИЗВЕШТАЈ
О
НЕФИНАНСИЈСКОЈ
ИМОВИНИ
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
У 2013.години, Општина Врњачка Бања
није било конкурса за финансиранје пројеката
из НИП-а.
2. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ
ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ
ПРИХОДА
У складу са системским Законом о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)
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
2013.г. и то у складу апропријацијама
одобреним од стране Скупштине општине,
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за
2013.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 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
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заједница који о томе подносе извештаје у
складу са одлукама о самодоприносу. У делу
годишњих финансијских планова на које
сагласност даје Скупштина општине (за
промене Општинско веће) у који су
инкорпорирана и средства самодоприноса у
складу са одлукама о самодоприносу извршење
ових средстава у 2013.г. у складу је са
финансијским 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
Ред.бр.
1
2
3
4
5

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
достављеним
Финансијским
извештајима индиректних корисника за 2013.
годину, који остварују овај приход и урађено.
Индиректни корисници буџета Општине
Врњачка Бања који остварују приходе по
основу закупа у 2013.г., евидентирали су ове
приходе као сопствене приходе. На основу
података који су достављени од стране
корисника у финансијским извештајима, у
наставку дајемо табеларни преглед:
`(у хиљадама динара)
Назив корисника
Износ
МЗ Подунавци
349
Културни центар
597
Спортски центар
3.878
Туристичка организација
2.630
Општина Врњачка Бања
701
УКУПНО:
8.155
(у хиљадама динара)

НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА
Раздео 3- Културни центар
Раздео 4 -Библиотека "Др. Душан Радић"
Раздео 5- Дечија установа "Радост"
Раздео 6- Туристичка организација
Раздео 7.01.- Спортски центар
Укупно:
У складу са Законом о буџетском
систему сопствени приходи су приходи које
својим активностима, односно продајом робе и
вршењем услуга, у складу са законом, остваре
директни и индиректни корисници буџетских
средстава.
3. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА
У
извештајном
периоду
нису
одобравани зајмови у складу са законом.
НАПОМЕНЕ О
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И
ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА
(члан 6 став 1 тачка 13 Одлуке)

План
сопствених
прихода
7.340
450
24.884
11.992
15.060
59.726

Извршење
2.624
370
22.956
6.073
10.385
42.408

Општина Врњачка Бања донела је
Правилник о рачуноводственим политикама
број 400-1822/12 од 31.12.2012.године и
детаљно је образложен кроз Одлуку о
завршном
рачуну
за
2013.годину,
Образложење, као и Прилог 1 и Прилог 2.
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129
РЕБАЛАНС
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници одржаној 11.06.2014.године, на
основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007), члана 63
Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013),
члана 1 Закона о финансирању локане
самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006,
47/2011, 93/2012 и 99/2013 - усклађени дин.
изн.), члана 14 и члана 36 Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, број 1/13-пречишћен текст), донела је

Члан 1
Овим Ребалансом врше се измене и
допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка
Бања за 2014.годину („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, број 20/13 и 10/14)- у даљем
тексту: Буџет.
Члан 2
Члан 1. Буџета мења се и гласи:
„Буџет Општине Врњачка Бања за
2014.годину (у даљем тексту: Буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика)
5. Укупан фискални суфицит/дефицит
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
1.1. Примања од задуживања
1.2. Примања од продаје финансијске имовине
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице
дуга
2.1. Издаци за отплату главнице дуга
2.2. Издаци за набавку финансијске имовине
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Износ
у динарима
793,375,403
802,675,403
-9,300,000
3,000,000
-6,300,000
15,700,000
Износ
у динарима
182,500,403
26,000,000
132,500,403
24,000,000
22,000,000
40,700,000
37,700,000
3,000,000
132,500,403
9,300,000
62,287,000
8,900,000
“

Члан 3
Члан 3 Буџета мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета распоређују се у следећим износима, и то:

Опис

Шифра
економске
класификације

Средства из буџета

1

2

3
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I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које се
користе преко Буџетског фонда)
- Приходи од имовине
* Камате
- Приходи од продаје добара и услуга
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица
- Мешовити и неодређени приходи
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Социјална заштита из буџета
6. Остали расходи
ТРАНСФЕРИ
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
4. Набавка финансијске имовине
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
(класа 3 извор финансирања 07)

7
71
711
712
713
714
716

13.6.2014. године

793,375,403
660,875,000
445,060,000
244,500,000
128,440,000
54,120,000
18,000,000

74
741
7411
742
743
744
745
731+732
733
8

127,000,000
46,100,000
5,500,000
67,100,000
6,300,000
5,000,000
2,500,000
0
88,815,000
132,500,403

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5

802,675,403
704,381,630
248,821,000
260,238,000
18,700,000
3,000,000
69,063,000
32,498,000
72,061,630
98,293,773

62

3,000,000

92
91
911
912

26,000,000
26,000,000

61
611
612
6211

37,700,000
3,000,000

22,000,000
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ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(класа 3 извор финансирања 10)
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(извор финансирања 10)
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
(класа 3 извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 14)

2,000,000
26,000,000

0

„
Члан 4
Члан 6 Буџета мења се тако да гласи:

„
Ред.

Ек.клас.

бр.

Конто

1

2
711

Буџет
Врста прихода
3

2014
4

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

1

711110

Порез на зараде

2

711120

Порез на приходе од самосталне делатности

19,500,000

3

711140

Порез на приходе од имовине

11,000,000

5

711160

Порез на приходе од осигурања лица

6

711180

Самодоприноси

7

711190

Порез на друге приходе
Укупно 711:

713
713120

Порез на имовину

9

713310

Порез на наслеђе и поклон

10

713420

Порез на капиталне трансакције
Укупно 713:

714430

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

12

714510

Порези на моторна возила

13

714540

Накнада за кориш. добара од општег интер.

14

714552

Боравишна такса

15

714570

Општинске и градске комуналне таксе

16

714590

Накнада за коришћење општинских путева
Укупно 714:

716
716110

15,500,000
244,500,000
88,440,000
5,000,000
35,000,000
128,440,000

Порези на добра и услуге

11

17

7,000,000

Порез на имовину

8

714

191,500,000

900,000
12,500,000
2,130,000
36,390,000
2,200,000
54,120,000

Други порези
Комунална такса на фирму

18,000,000

Укупно 716:

18,000,000

732
18

732150

Текуће донације од међ.организација
Укупно 732:

730

0

Донације и трансфери

19

733151

20

733152

Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опш.
Други текући трансфери од Републике у орист нивоа
општина

88,815,000

21

733154

Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике

0

22

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

0

0
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741
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Приходи од имовине

23

741150

Камате на средства буџета општина

24

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, ...

18,000,000

25

741532

Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот

1,000,000

26

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

27

741535

Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.

1,500,000

28

741540

Накнада за коришћење речних обала и бања

8,000,000

29

741569

Сливна водна накнада од прав.лица

30

742153

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од прод.доб.или усл.или закупа у корист нивоа
општина

31

742251

Општинске административне таксе

32

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

33

742351

Приходи општинских органа управе

100,000

1,000,000
3,900,000
60,000,000
2,200,000
67,100,000

Укупно 742:
743

12,000,000

46,100,000

Укупно 741:
742

5,500,000

Новчане казне и одузета имовинска корист

34

743324

Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје

5,300,000

35

743351

Новчане казне изречене у прекршајном поступку

1,000,000

за прекршаје прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку

744
36

744151

Укупно 743:
Текући и добровољни трансфери од физичких и
прав.лица
Текући и добровољни трансфери од физичких и
правних лица

6,300,000

5,000,000

у корист нивоа општина

745
37

745150

38

813151

39

921651

Укупно 744:

5,000,000

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина

2,500,000

Укупно 745:

2,500,000

Примања од продаје осталих основних средстава

132,500,403

Укупно 813:

132,500,403

Приход од отплате кредита датих домаћинствима

0

Укупно 921:

0

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

40

911451

Примања од задуживања од пословних банака

793,375,403

26,000,000

Укупно 911:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Члан 5
У члану 50 Буџета, у ставу 1 број
„781.485.403“
замењује
се
бројем
„793.375.403“.

819,375,403

У члану 50 Буџета, у табеларном
прегледу, износи у колони „Постојећи износ
извор 01“ замењују се износима у колони
„Нови износ извор 01“, и то:
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„
II ОПШТИ ДЕО
Ред.

Конто

бр.

Постојећи

Нови

износ

износ

извор 01

извор 01

Врста расхода

1

2

3

8

420

11

4211

24

480

12

Коришћење услуга и роба
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

260,738,000

260,238,000

3,500,000

3,000,000

18,098,000

19,098,000

484

Остали издаци
Накнаде штете за повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода или других
непред.узрока

1,000,000

2,000,000

32

500

Издаци за нефинансијску имовину

18,777,354

29,377,354

33

510

Основна средства

36,126,419

36,916,419

34

511

Зграде и грађевински објекти

29,507,419

29,897,419

35

512

Машине и опрема

6,289,000

6,689,000

781,485,403

793,375,403

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

“
У колони 9 која носи назив „Укупна средства" последично се мењају износи који представљају
збир бројева свих претходних колона.
Члан 6
У члану 51 Буџета у ставу 1 број
„781.485.403“
замењује
се
бројем
„793.375.403“.

У члану 51 Буџета, у табеларном
прегледу, износи у колони „Постојећи износ
извор 01“ замењују се износима у колони
„Нови износ извор 01“, и то:

„
II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Број

Раздео

Постојећи

Нови

износ

износ

извор 01

извор 01

4

5

Опис

позиц.
1

2

4

4

3
ОПШТИНСКА УПРАВА

731,479,403

743,369,403

Укупно раздео 1+2+3+4:

781,485,403

793,375,403

“
У колони 8 која носи назив „Укупна средства“ последично се мењају износи који представљају
збир бројева свих претходних колона.
Члан 7
У члану 52 Буџета у ставу 1 број
„781.485.403“
замењује
се
бројем
„793.375.403“.
У члану 52 Буџета, у табеларном делу,
врше се измене у колони 8 која носи назив

„Буџет 2014“ и то на начин што се износи из
ове колоне који су наведени у колони
„Постојећи износ извор 01“ замењују износима
у колони „Нови износ извор 01“, и то:

„
Број

Раздео

Глава

позиц.
1

2
4

3

Функц.

Екон.

Извор

клас.

клас.

финан.

4

5

6

Опис
7

ОПШТИНСКА УПРАВА

Постојећи

Нови

износ

Износ

извор 01

Извор 01

8

9
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Општинска управа
130

55

Опште услуге
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

3,500,000

3,000,000

147,118,000

146,618,000

147,118,000

146,618,000

Приходи из буџета

147,118,000

146,618,000

Укупно за главу 4.1.:

147,118,000

146,618,000

15,877,354

15,477,354

0

11,000,000

1,000,000

2,000,000

33,377,354

44,977,354

3,100,000

4,100,000

22,777,354

33,377,354

Приходи из буџета

33,377,354

44,977,354

Укупно за главу 4.3.:

33,377,354

44,977,354

196,000

596,000

21,333,000

21,733,000

21,333,000

21,733,000

21,333,000

21,733,000

Укупно глава 4.1.:
Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.1.:

01

4.3.

Извршење одлука извршних органа

4.3.5.

Средства за финансирање пројеката
620

79

Развој заједнице
500

Издаци за нефинансијску имовину

4.3.6.

Пројектно планирање и набавка имовине
620

80/1

Развој заједнице
500

Издаци за нефинансијску имовину
Накнаде штете услед елементарних
непогода
Опште јавне услуге некалсификоване на
другом месту
Накнаде штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
непред.узрока

4.3.7.
160
82/1

484

Укупно глава 4.3.:
Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 620:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 4.3.:

01

4.19.

Установа Спортски центар
810

177

Услуге рекреације и спорта
512

Машине и опрема
Укупно глава 4.19.:
Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за главу 4.19.:

01

Приходи из буџета
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Укупно за главу 4.19.:

4.21.

21,733,000

627,000

1,017,000

1,469,000

1,859,000

Приходи из буџета

1,469,000

1,859,000

од чега самодопринос

1,022,000

1,022,000

1,469,000

1,859,000

14,937,403

15,327,403

14,937,403

15,327,403

6,840,000

6,840,000

Приходи из буџета

14,937,403

15,327,403

Укупно за главу 4.21.:

14,937,403

15,327,403

731,479,403

743,369,403

162,055,403

161,945,403

Месна самоуправа

4.21.4.

Месна заједница Вранеши
130

220

21,333,000

Опште услуге
511

Зграде и грађевински објекти
Укупно 4.21.4:
Извори финансирања за функцију 130:
01

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.20.4.:
01

Приходи из буџета
Укупно 4.21.:
Извори финансирања за функцију 130:

01

Приходи из буџета
од чега самодопринос
Укупно за функцију 130:

01

СВЕГА РАЗДЕО 4:
Извори финансирања за функцију 130 - Опште
услуге:
01

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:
01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 620 - Развој
заједнице:
01

Приходи из буџета

17,193,000

18,193,000

179,779,354

190,379,354

Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:
01

Приходи из буџета

27,333,000

27,733,000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

781,485,403

793,375,403

“
У колони 11 која носи назив „Укупна
средства последично се мењају износи који
представљају збир бројева свих претходних
колона.
Члан 8
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1262/14 од 11.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
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Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници, одржаној дана 11.6.2014.године,
на основу члана 191. Устава Републике Србије
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/06), члана 11. и 32.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/2007) и чл.116. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст), донела је

предузећа, на одлуке о улагању капитала, на
одлуке о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, на одлуке о
расподели добити, тарифу (одлуку о ценама,
тарифни систем), одлуку о промени цена
комуналних услуга, односно начину покрића
губитака, као и на друге одлуке у складу са
законом којим се уређује обављање делатности
од општег интереса, овим статутом, као и
оснивачким актом.''

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Члан 6
У чл.36. ставу 1. тачки 18), брише се
текст: ''и коришћење''.

Члан 1
Наднаслов члана 19. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст), се мења и
гласи: ''ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
БУЏЕТА И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ''

Члан 7
У чл.36. ставу 1. после тачке 33), додају
се тачке:33а), 33б), 33в), 33г), 33д), 33ђ) и 33ж),
које гласе:
''33а) одлучује о давању ствари у јавној
својини у закуп, у складу са законом, посебном
одлуком и подзаконским актима;
33б) одлучује о давању на коришћење
непокретности у својини општине, месним
заједницама, установама, јавним агенцијама и
другим организацијама чији је оснивач
општина;
33в) доноси одлуку о одузимању
имовине из претходне тачке, у складу са
законом;
33г) одлучује о давању на коришћење
одузете непокретности, као и непокретности
коју општина стекне наследством, поклоном
или на други законом одређен начин;
33д) одлучује о давању у закуп преко 5
година пословног простора и прибављању и
отуђењу покретних ствари и опреме веће
вредности у јавној својини општине, у складу
са законом, посебном одлуком и подзаконским
актима;
33ђ)
даје сагласност на одлуке
корисника ствари у јавној својини општине
чији је оснивач општина о давању у закуп
преко 5 година пословног простора и
прибављању и отуђењу покретних ствари и
опреме веће вредности, у складу са законом,
посебном одлуком и подзаконским актима;
33ж) доноси акте којима се утврђују
ствари у јавној својини општине које користе
јавна предузећа, као и акте којима се утврђују
ствари у јавној својини општине које улазе у
капитал тих јавних предузећа и даје сагласност
за упис права својине јавних предузећа на тим
стварима.''

130.

Члан 2
У чл.19. додаје се став 4. који гласи:
''Начелник Општинске управе је одговоран за
преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање које треба
извршити из средстава органа којим руководи
и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету, као и за управљање
преузетим обавезама у складу са законом којим
се регулише буџетски систем.''
Члан 3
У чл.29. број: ''31'', се мења у број: ''25''.
Члан 4
У чл.36.ставу 1. тачка 11) се мења и
гласи:
''11) разматра извештаје Општинског
већа и Председника општине о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине.''
Члан 5
У чл.36. ставу 1. тачка 9а се мења и
гласи:
''9а) именује и разрешава управни и
надзорни одбор установе, организације и
службе чији је оснивач; именује и разрешава
директоре установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте и врши друга права оснивача, у складу
са законом, осим оних која су по одредбама
овог статута у надлежности другог органа.''
После тачке 9а), додаје се тачка 9б),
која гласи:
''9б) именује и разрешава надзорне
одборе и директоре јавних предузећа чији је
оснивач; даје сагласност на њихове статуте, на
годишње програме пословања, на финансијске
извештаје, на одлуке о задуживању јавних

Члан 8
Члан 41. се мења и гласи:
''Као стална радна тела могу се
образовати одбори, чије се надлежности
уређује пословником Скупштине.
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Скупштина образује 4 сталних радних
тела и то:
1. Бањски одбор за питања привреде,
пољопривреде,
заштите
животне
средине и друштвене делатности који
чини председник, заменик председника
и 5 чланова;
2. Одбор за спорт, удружења и савезе и
родну равноправност који чини
председник, заменик председника и 3
члана;
3. Одбор за борбу против корупције, који
чини председник, заменик председника
и 3 члана;
4.
Одбор за административно-мандатна
питања и нормативна акта, који чини
председник, заменик председника и 3
члана.''
Члан 9
У чл.45. ставу 1. после текста: ''радног
тела'', додаје се текст: ''које се може образовати
и као Канцеларија'', а остали текст се наставља.
Члан 10
У чл.45. додају се ставови 2., 3. , 4. и 5.
који гласе:
''Повремено радно тело може се
образовати као Анкетни одбор, Комисија,
Стручно-саветодавно тело или савет.
Повремено радно тело из претходног
става овог члана, подноси Скупштини општине
извештај, са предлогом мера.
Повремено радно тело из претходног
става овог члана, престаје са радом даном
одлучивања о његовом извештају на седници
Скупштине општине.''
Члан 11
У чл.47. ставу 2, после речи: ''доноси'',
додаје се текст: ''предлаже финансијски план
Скупштине и доноси План јавних набавки
Скупштине'', а остали текст до краја реченице
се наставља.
Члан 12
У чл.56. ставу 1. тачка 4. се мења и
гласи:
''4) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа
Општине, и покреће поступак отуђења непоктности у складу са законом, посебном одлуком и
подзаконским актима.''
Члан 13
У чл.56. ст. 1. после тачке 17. додаје се
тачка 17а која гласи:
''17а) врши распоред службених зграда
и пословних просторија у општинској својини.''
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Члан 14
У чл.56. ст. 1.после тачке 18. додају се
тачке 18а и 18б, које гласе:
''18а) даје сагласност на финансијске
планове установа и организација које се
финансирају и средствима буџета републике и
буџета општине;
18б) одређује послове из надлежности
Општинске управе који се могу организовати у
месној самоуправи, на предлог начелника
општинске управе.''
Члан 15
У чл.56. ст.1. после тачке 20. додаје се
тачка 20а која гласи:
''20а) даје сагласност на опште акте
којима се уређује број и структура запослених
у установама и предузећима која се
финансирају из буџета Општине и на број и
структуру запослених и других лица која се
ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета Општине.''
Члан 16
У чл.56. ст.1. после тачке 21. додају се
тачке 21а и 21б које гласе:
''21а) одлучује о давању у закуп до 5
година пословног простора у јавној својини
општине;
22б)
даје сагласност на одлуке
корисника ствари у јавној својини општине
чији је оснивач општина о давању у закуп до 5
година пословног простора.''
Члан 17
У чл.57. ставу 1. број: ''9'', се мења у
број: ''5''.
Члан 18
У чл.57.после става 5. додаје се став 6.
који гласи: ''Кандидат за председника општине,
истовремено са предлогом из претходног става,
може предложити кандидата за члана
Општинског већа који ће бити на сталном
раду.''
Став 6. постаје став 7.
Члан 19
У чл.58. брише се став 5.
Члан 20
Чл.59. се мења и гласи:
''Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге
одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о
извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом
финансирању у случају да Скупштина општине
не донесе буџет пре почетка фискалне године;
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4) врши надзор над радом Општинске
управе, поништава или укида акте Општинске
управе који нису у сагласности са законом,
Статутом и другим општим актом или одлуком
које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у
другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у
управним стварима из надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике;
7) поставља и разрешава начелника и
заменика начелника Општинске управе.''
Члан 21
У чл.67. ставу 1. после текста: ''на
предлог председника општине'', додаје се текст:
''или најмање једне трећине одборника'', а
остали текст до краја реченице се наставља.
Члан 22
У чл.70. ст. 1.после тачке 9. додаје се
тачка 10. која гласи:
''10) обавља послове персоналне
службе, службе јавних набавки и финансијске
службе за директне кориснике буџетских
средстава , односно за директне кориснике
буџета општине Врњачка Бања (Скупштину
општине Врњачка Бања, Председника општине
Врњачка Бања, Општинско веће општине
Врњачка Бања и Општинског јавног правобраниоца општине Врњачка Бања) и припрема
предлог свих аката у оквиру надлежности
наведених служби, планова јавних набавки,
финансијских планова и захтева за извршење
одобрених апропријација, саставља извештаје о
њиховом извршењу и обавља друге послове
утврђене законом и посебном одлуком
диретног корисника.''
Члан 23
После чл. 76. додаје се члан 76а која
гласи:
''Директни корисници буџета општине
Врњачка Бања успостављају интерну ревизију
посебном одлуком, односно Одлуком о
општинској управи.
Интерна ревизија је организационо
независна од делатности коју ревидира, није
део ни једног пословног процеса, односно
организационог дела организације, а у свом
раду је непосредно одговорна руководиоцу
корисника јавних средстава.
На рад интерне ревизије примењују
се закон и прописи који регулишу рад интерне
ревизије.''
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Члан 24
У чл.77. ставу 2.
после текста:
'''пројекте и'', мења се реч: ''сачињавају'', у реч:
дају'', а остали текст се наставља.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25
Одредба ове одлуке која се односе на
број одборника (чл.3.), ће се примењивати од
наредних избора за одборнике Скупштине
општине.
Члан 26
Општинско веће наставља са радом до
избора чланова у складу са овом одлуком, а
најдаље у року од 3 месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 27
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о формирању Одбора за борбу
против корупције (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.4/13).
Члан 28
Овлашћује се секретар Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Статута
општине Врњачка Бања.
Члан 29
Постојећа стална радна тела настављају
са радом до именовања сталних радних телаодбора по овој одлуци.
Члан 30
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:020-92/14 од 11.6.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
131.
Скупштина општине Врњачка Бања нам
19. седници, одржаној дана 11.6.2014.године, на
основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 129 /07), чл.36. ст.1. тачка 1.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
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Члан 1
У чл.23. Пословника Скупштине
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
после речи: ''доноси'', додаје се текст:
''предлаже финансијски план Скупштине и
доноси План јавних набавки Скупштине'', а
остали текст до краја реченице се наставља.
Члан 2
У чл.32.у ставу 2. и 3. реч: ''четири'', се
мења у реч: ''три''.
Члан 3
Чл.40. се мења и гласи: ''Стална радна
тела Скупштине општине су:
1. Бањски одбор за питања привреде,
пољопривреде,
заштите
животне
средине и друштвене делатности,
2. Одбор за спорт, удружења и савезе и
родну равноправност,
3. Одбор за борбу против корупције,
4. Одбор за административно-мандатна
питања и нормативна акта.''
Члан 4
Члан 41 се мења и гласи:
'' Бањски одбор за питања привреде,
пољопривреде, заштите животне средине и
друштвене делатности разматра сва питања и
предлоге одлука и других аката од значаја за
развој Врњачке Бање, привреде, предузетништва, јавних предузећа,
друштвених
делатности-установа.
Одбор разматра питања из области
просторног и урбанистичког планирања и
естетског уређења поједних делова насељеног
места Врњачка Бања, и естетеског и визуелног
уређења значанијих објеката, који су у погледу
архитектуре препознатљива обележја Врњачке
Бање.
Разматра питања из области заштите и
очувања природних ресусрса (пољопривредно,
шумско земљиште, градског грађ.земљишта и
др.), као и предузима мере за унапређење
људских ресурса.
Разматра предлоге одлука и других
аката који се односе на финансирање општине,
утврђивања такси, накнада и других јавних
прихода, буџета и завршног рачуна, разматра
амандмане на ове одлуке.
Разматра предлоге и иницијативе за
називе улица и тргова, заштићених природних
и културних добара и световних обележја на
територији општине Врњачка Бања.
Разматра и утврђује предлоге за доделу
признања, поводом дана општине.
Прати и разматра питања и проблеме
рада месне самоуправе, остварује сарадњу са
радом месних заједница, као и питања која
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регулишу односе између месних заједница и
општине.
Подноси Скупштини предлоге и иницијативе за остваривање сарадње у областима од
заједничког
интереса
са
одговарајућим
територијалним заједницама и општинама и
градовима у другим државама, у складу са
Статутом и законом, разматра предлог акта о
успостављању сарадње, односно братимљењу
са градовима и општинама других држава.
Одбор има председника, заменика
председника и 5 чланова.
Одбор за спорт, удружење и савезе и
родну равноправност разматра сва питања
која су од значаја развој спорта, предлаже мере
за развој свих спортова у Врњачкој Бањи, као и
организовање масовног спорта као што су:
кросови у природи, школе, Дан изазова и сл.
Узима учешће при изради акта којим се
регулише начин финансирања појединих
спортских клубова из средстава буџета.Прати
спровођење програма којима се остварује
општи интерес у области спорта у Врњачкој
Бањи.
Разматра
питања
равноправности
између полова, положај и права жена и
остваривање права жена у складу са европским
стандардима, предлаже Скупштини доношење
одлука
ради
стварања
нормативних
претпоставки за остваривање овог вида
равноправности.
Припрема и разматра питања која се
односе на рад удружења и савеза, као и питања
која регулишу односе између удружења и
савеза и општине.
Остварује
сарадњу
са
верским
заједницама на територији општине. Припрема
и разматра питања која се односе на рад
верских заједница, као и питања која регулишу
односе између верских заједница и општине.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Одбор за борбу против корупције,
прати реализацију и ефеката борбе против
корупције на локалном нивоу чије оснивање
подразумева иницирање и управљање активностима у борби против корупције на локалном
нивоу и координације свих активности које
доприносе реализацији Планова интегритета за
борбу против корупције у органима општине
Врњачка Бања, јавних предузећа, установа и
служби, као и спровођења закона и
подзаконских аката. Прати примену Закона о
Агенцији за борбу против корупције у делу
који се односи на носиоце јавних функција и у
том циљу сарађује са Агенцијом за борбу
против корупције и другим надлежним
органима, прати примену Етичког кодекса за
функционере општине Врњачка Бања и пружа
објашњења у вези са његовом садржином и
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применом функционерима, грађанима и
медијима.
Прати стање безбедности личне
заштите и имовинских права и стања криминала на нивоу локалне заједнице и предлаже
решења за безбедоносне проблеме, спроводи
Програм превенције и криминалитета, контактира локалне медије по питању превенције
криминалитета.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Одбор за административно-мандатна
питања и нормативна акта одлучује о
појединачним правима изабраних, именованих
и постављених лица у оквиру радно правног
статуса у складу са законом, Статутом, овим
Пословником и одлукама органа општине.
Доноси одлуку о коефицијентима изабраних,
именованих и постављених лица у органима
општине Врњачка Бања. Овај Одбор разматра и
да ли су испуњени услови за престанак мандата
одборника и о томе обавештава Изборну
комисију.
Даје мишљење за обављање друге јавне
функције у складу са законом.
Одбор може овластити председника
или члна да доноси појединачне акте из
надлежности Одбора.
Разматра нацрте Статута општине,
Пословника Скупштине општине, као и других
општих аката којима се стварају одређене
обавезе за грађане, за области које нису у
надлежности других радних тела.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Члан 5
У чл.48. ставу 1. на крају реченице се
ставља зарез и додаје текст: ''у складу са
Статутом општине''.
Члан 6
У чл. 54. додаје се став 2. који гласи:
''Кандидат за председника општине, истовремено са предлогом из претходног става, може
предложити кандидата за члана Општинског
већа који ће бити на сталном раду.''
Остали ставови овог члана се померају
за једно место.
Члан 7
У чл.68. ставу 2. после текста:
''председника општине'', додаје се текст: ''или
најмање једне трећине одборника'', а остали
текст до краја реченице се наставља.
Члан 8
У чл.70. став 2. се мења и гласи:
''Председник Скупштине се стара да се
примљени и образложени предмети: нацрти,
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односно предлози општих аката који садрже
елементе прописане чл.105. Пословника, као и
појединачна акта, информације и извештаји
(У даљем тексту: материјал) поднети од стране
овлашћених предлагча, упуте на разматрање у
Скупштини општине''.
Члан 9
У чл.70. у ставу 4. реч: ''подносиоци'',
мења се у реч: ''предлагачи'', а остали текст се
наставља.
Члан 10
У чл.72.после става 5. додаје се став 6.
који гласи:
''Материјал се доставља у штампаном
облику, а изузетно, ако се због обимности и
техничких разлога не може на економичан и
целисходан начин умножити у штампаном
облику, исти се доставља у електронском
облику о чему одлучује председник Скупштине, с тим да одборник може затражити од
надлежне организационе јединице Општинске
управе, увид у материјал који је достављен у
електроноској форми.''
Ставови 6. ,7. и 8. постају ставови: 7., 8.
и 9.
Члан 11
У чл.76. брише се став 3., а ставови 4. и
5. постају ставови: 3. и 4.
Члан 12
У чл.78. додаје се став 3. који гласи:
''Ако не постоје техничке могућности
или из другог разлога не може да се обезбеди
директан
пренос
седнице
Скупштине,
председник Скупштине је дужан да сазове
Колегијум из чл.23а. Пословника СО Врњачка
Бања''.
Став 3. постаје став 4.
Члан 13
Члан 80. се мења и гласи: ''На седницу
Скупштине се позивају: председник општине
или његов заменик, чланови Општинског већа,
помоћници председника општине, народни
посланици, председници радних тела, представници Општинске управе и Општинског јавног
правобранилаштва.
Представници предузећа, организација
и установа чији је оснивач општина позивају се
на седницу кад се разматрају питања из
њиховог делокруга, а представници других
државних органа и организација и друга лица
за која председник Скупштине процени да је
потребно њихово присуство или учешће у раду
Скупштине.
На почетку седнице Скупштине,
председник Скупштине обавештава Скупштину
о одборницима који су спречени да присус-
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твују седници као и о томе која су лица позвана
да присуствују седници.''
Члан 14
У чл.85. став 2. се мења и гласи:
''Усвојени предлози за допуне дневног
реда се обавезно разматрају на наредној седници Скупштине општине, односно увршћују у
позиву са дневним редом те седнице''.
У чл.85. брише се став 4.
Члан 15
У чл.87. ставу 4. број: ''7'', се мења у
број: ''10''.
У чл.87. ставу 5. број: ''5'' се мења у
број: ''7'', а број: ''7'', се мења у број: ''10''.
У чл.87. ставу 6. број: ''7'', се мења у
број: ''10''.
Члан 16
У чл.104. брише се став 3.
Члан 17
Члан 106. се мења и гласи:
''Припремљени материјал који је упућен
Скупштини, председник Скупштине, одмах по
пријему, доставља надлежним радним телима и
Општинском већу, ако Општинско веће није
предлагач.
Ако материјал није припремљен у
складу са овим Пословником, председник
Скупштине,
затражиће
од
овлашћеног
подносиоца да материјал усклади са одредбама
овог Пословника, при чему ће образложити у
чему се састоји та неусклађеност.
Овлашћени предлагач може у року од
15 дана да поднесе материјал усклађен са
одредбама овог Пословника.
Уколико овлашћени предлагач не
усклади материјал у складу са ставом 1. и 2.
овог члана, предлог акта сматра се повученим.''
Члан 18
Члан 108. се мења и гласи:
''Припремљене материјале, пре разматрања у Скупштини, разматрају надлежна
радна тела и Општинско веће, ако Општинско
веће није подносилац, о чему достављају
Скупштини извештај.
Уколико надлежна радна тела и
Општинско
веће не доставе извештаје,
Скупштина припремљене материјале разматра
и без њих.''
Члан 19
Овлашћује се секретар Скупштине
општине да сачини пречишћен текст
Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања.

13.6.2014. године

Члан 20
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-93/14 од 11.6.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
132.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
19. седници одржаној дана 11.6.2014.године, у
поступку статусне промене припајања АТП
''Морава'' ДОО, Јавном предузећу ''Нови
Аутопревоз'', на основу члана 4. и члана 5.
Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",
бр.119/12), члана 4. и 5. Закона о комуналним
делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/11),
чл.491. став 2. тачке 1. и чл.498. Закона о
привредним друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.
36/11 и 99/11), и члана 36. Статута општине
Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка
Бања", бр. 1/13-пречишћен текст), донела је
О Д Л У К У
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Члан 12. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за превоз путника и транспорт робе
''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.6/13, 17/13 и
10/14), се мења и гласи:
''Износ уписаног и уплаћеног основног
капитала је 183.269.000,00 динара. Удео
оснивача у основном капиталу је 100 ( с т о )
одсто.''
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана
објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-81/14 од 11.6.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
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133.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници, одржаној 11.6.2014.године, на
основу чл. 27, 28. и 29. Закона о јавној својини
(«Сл.гласник РС», бр.72/2011), чл. 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(«Сл.гласник РС», бр. 24/2012), и чл.36. у вези
са чл.24. Статута општине Врњачка Бања,
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/13),
донела је
О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ
„ЕНЕРГОТЕХНИКА“
Члан 1
Овом одлуком, уређује се начин и
услови прибављања у својину од стране
општине Врњачка Бања пословног простора у
згради „Енерготехника“ у Врњачкој Бањи који
чини непокретна имовина стечајног дужника
Привредног
друштва
за
пројектовање
производњу и промет «Стевановић Инвест»
ДОО у стечају и то: пословни простор у
Врњачкој Бањи у површини од 975 м2, који се
налази у објекту «Енерготехник» Врњачка
Бања, који је спратности П+2С, изграђен на
кат. парцели бр. 503/1, уписан у листу
непокретности бр. 5610 КО Врачка Бања под
бројем 6.
Члан 2
Општина Врњачка Бања извршиће
прибављање непокретности
учешћем
у
поступку јавног надметања, које ће се одржати
30.06.2014. године, у предмету Привредног
суда у Краљеву СТ. Бр. 7/2011 од 10.12.2013.
године, за прибављање у јавну својину
непокретности описане из чл.1. ове Одлуке, за
коју је утврђена почетна цена од 25.206.977,25
динара.
Члан 3
Средства за намене из члана 1. и 2.
обезбеђују се у буџету општине Врњачка Бања
за 2014.годину за која су донете одлуке
Скупштине општине Врњачка Бања
на
седници која је одржана 12.05.2014.године и
то: Одлука о задуживању у 2014.године, а ради
прибављања
непокретности-други
спрат
«Енерготехника» АД Врњачка Бања и
земљишта и Ребаланс Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.годину, обе
објављене у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања'', бр.10/14.

13.6.2014. године

Члан 4
Овлашћује се председник Општине
Врњачка Бања да заступа Општину у
наведеном поступку јавног надметања у складу
са важећим прописима, као и да у име општине
Врњачка Бања потписује сва друга акта
потребна за прибављања и упис описане
непокретности у јавну својину општине.
Члан 5
За спровођење ове Одлуке задужени
су: Председник општине Врњачка Бања,
организационе јединице Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежне: за послове
финансија, за имовинско-правне послове и за
послове јавних набавки и Општинско јавно
правобранилаштво и који су у обавези да у
оквиру својих надлежности донесу сва
потребна акта и спроведу поступке ради
прибављања и укњижења у јавну својину
општине наведене непокретности.
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 361-16/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
134.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
19. седници од 11.6.2014.године на основу
Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“
бр.72/2011), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупља
писмених понуда („Сл. гл. РС“ бр. 24/2012), чл.
7. -12. Одлуке о располагању непокретностима
у јавној својини („Сл. лист општине В. Бања“
бр. 22/12), иницијативе Председника општине
бр. 46-126/13
од 28.11.2013.године и бр.
46.124/13 oд 22.11.2013.године , чл.36. ст. 1.
тач. 33. Статута општине Врњачка Бања
(Сл.лист општине В.Бања бр.1/2013), донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ СТАНA БР. 2, ПОВРШИНЕ
40,86М2,
ИЗГРАЂЕНОГ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР.
906/42 КО ВРЊАЧКА БАЊА, СТАНA БР.
С11, ПОВРШИНЕ 21,69М2, НА КАТ.
ПАРЦЕЛИ 1615/2 КО ВРЊАЧКА БАЊА И
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СТАНА БР. С12, ПОВРШИНЕ 23,78М2,
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 1615/2 КО ВРЊАЧКА
БАЊА.
Члан 1
Одобрава сe продаја – прeнос права
својинe на стану бр. 2, површине 40,86м2 у
сутурену објекта који је означен као објекат А,
изграђеног на кат. парцели бр. 906/42 КО
Врњачка Бања, стану бр. С11, на првом спрату,
површине 21,69м2, на кат. парцели 1615/2 КО
Врњачка Бања и стану бр. С12, на првом
спрату, површине 23,78м2, на кат. парцели
1615/2 КО Врњачка Бања, сви у јавној својини
општине Врњачка Бања.
Члан 2
Наведене непокретности из чл.1. ове
Одлуке се отуђују у виђеном стању,
прикупљањем писмених понуда под следећим
условима:
-почетна цена по којој се отуђује стан бр. 2,
површине 40,86м2 у сутурену објекта који је
означен као објекат А, изграђеног на кат.
парцели бр. 906/42 КО Врњачка Бања, износи
3.064.500,00 динара.
-почетна цена по којој се отуђује стан бр.
С11, на првом спрату, површине 21,69м2, на
кат. парцели 1615/2 КО Врњачка Бања, износи
1.952.100,00 динара.
-почетна цена по којој се отуђује стану бр.
С12, на првом спрату, површине 23,78м2, на
кат. парцели 1615/2 КО Врњачка Бања, износи
2.140.200,00 динара.
-рок плаћања је седам дана од дана
потписивања уговора;
-критеријуми за избор најповољнијег
понуђача су износ понуђене цене, начин и рок
плаћања;
-депозит за учешће у поступку прикупљања
понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се
на рачун 840-745151843-03-остали приходи у
корист нивоа Општине;
-рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели у поступку прикупљања писмених
понуда је 8 дана од окончања поступка;
-рок за подношење понуда је 8 дана од дана
јавног оглашавања;
-отварање понуда је у року од 5 дана од
истека рока за подношење понуда, у великој сали
СО бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17.;
-подносиоци непотпуних и неблаговремених понуда неће моћи да учествују у
поступку прикупљања понуда, одн. непотпуне
и неблаговремене понуде се одбацују;
-понуде је потребно доставити у затвореној
коверти са назнаком: ''Понуда за стан (навести
који стан) – не отварати'', на адресу: Општина
Врњачка Бања, Крушевачка 17. Врњачка Бања,
за Комисију за спровођење поступка

13.6.2014. године

располагања непокретности у јавној својини
општине Врњачка Бања.
Члан 3
Оглас за прикупљање понуда за
отуђење непокретности из чл.1. ове Одлуке ће
бити објављен у локалним средствима јавног
информисања (радију и телевизији) и једном
дневном листу који се дистрибуира на
територији целе Републике Србије, са
елементимаиз чл. 2. ове Одлуке, а у склду са
чл. 21. у вези чл. 24. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр.22/12) и чл.19.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупља писмених понуда
(''Сл.гл.РС'', бр.24/2012).
Поступак за отуђење непокретности из
чл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана
решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.23/12).
По окончању поступка прикупљања
понуда за отуђење непокретности из чл. 1.
Одлуке, Комисија доставља организационој
јединици надлежној за имовинско-правне
послове записник о току поступка са
предлогом за избор најповољнијег понуђача,
која утврђује предлог решења о избору, а које
решење доноси Председник општине.
На решење из претходног става сваки
учесник поступка прикупљања понуда може
уложити приговор Општинском већу, а одлука
Општинског већаје коначна.
Члан 4
Уговор о отуђењу непокретности из
чл.1. Одлуке закључује Председник општине са
најповољнијим понуђачем сходно решењу из
ст. 3. чл.3. Одлуке, након прибављеног
мишљења Општинског јавног правобраниоца.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 36-6/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
135.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19. редовној седници, одржаној 11.6.
2014.године, на основу члана 36. ст.1. тачка 32.
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Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст) и чл.5.ст.2. Одлуке о општинским и
некатегорисаним путевима (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 6/08 и 17/09), донела је
ОДЛУКУ
1. Усваја се и даје сагласност на
Измене и допуне
Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградње и реконструкције јавне расвете на
подручју
оштине
Врњачка
Бања
за
2014.годину, које је донео Надзорни одбор ЈП
Дирекције за планирање и изградњу општине
Врњачка Бања одлуком бр.400-720/14
од
21.5.2014.године.
2. Саставни део ове одлуке чине
Измене и допуне
Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградње и реконструкције јавне расвете на
подручју
оштине
Врњачка
Бања
за
2014.годину, из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-823/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_______________________________________
136.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19.
редовној
седници,
одржаној
11.6.2014.године, на основу 21. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа за
газдовање заштитним шумама "Борјак"
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.2/13), а у вези са чл.5. Закона о
јавним
предузећима
(''Сл.гласник
РС'',
бр.119/13) и чл.36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку Надзорног
одбора о репрограму кредитног задужења ЈП
''Борјак" Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈП за газдовање заштитним
шумама "Борјак" Врњачка Бања, бр.01-1021-05
од 16.5.2014.године, којом је одобрено
покретање поступка репрограма кредитног
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задужења које ЈП ''Борјак'' има код АИК банке
у износу од 33.000.000,00 динара.
II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1117/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
137.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници, одржаној дана 11.6.2014.године,
на основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл. 36.став 1.
тачка 9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/13пречишћен текст) и Ребаланса Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.10/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прве измене
Програма пословања Дирекције за планирање и
изградњу Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на
Прве измене
Програма пословања Дирекције за планирање
и изградњу ЈП Врњачка Бања за 2014.годину,
који је усвојио Надзорни одбор Дирекције за
планирање и изградњу одлуком бр.400-705/14
од 21.5.2014. године.
2.
Прве измене Програма пословања
Дирекције за планирање и изградњу за 2014.
годину, се сматрају донетим давањем ове
сагласности.
3. Ово решење са Првим изменама Програма
пословања Дирекције за планирање и изградњу
доставити надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1154/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
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138.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници, одржаној дана 11.6.2014.године,
на основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл. 36.став 1.
тачка 9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/13пречишћен текст) и Ребаланса Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.10/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за
2014.годину
1. Даје се сагласност на Измене Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за
2014.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП
''Нови Аутопревоз'' одлуком бр.286-2/2014 од
5.6.2014. године.
2. Измене Програма пословања ЈП ''Нови
Аутопревоз'' за 2014. годину, се сматрају
донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Изменама Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
доставити надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1297/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_______________________________________
139.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници, одржаној дана 11.6.2014.године,
на основу чл. 36.став 1. тачка 9а Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.20/13 и 10/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања за 2014.годину

1. Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања за 2014.годину, који је усвојио
Управни одбор ПУ ''Радост'' одлуком бр.606 од
23.5.2014.године.
2. Измене и допуне Финансијског плана ПУ
''Радост Врњачка Бања за 2014.годину, ступају
на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1191/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
140.
Скупштина општине Врњачка Бања на
19. седници, одржаној дана 11.6.2014.године,
на основу чл.74.став 2. Закона о култури
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 36.став 1. тачка
9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст) и чл.21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2014.годину (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.20/13 и 10/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене Финансијског
плана и програма Установе Културни центар
Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана и програма Установе Културни центар
Врњачка Бања за 2014.годину, који је усвојио
Управни одбор Културног центра одлуком
бр.УО-644 од 22.5.2014.године.
2. Измене Финансијског плана и програма
Установе Културни центар Врњачка Бања за
2014.годину, ступају на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1158/14 од 11.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
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141.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
30.5.2014.године, на основу .Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр.20/13), чл.
59.Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр.1/13-пречишћен
текст), и чл.33.Пословника о раду Општинског
већа општине Врњачка Бања(„Сл. лист
општине Врњачка Бања“ бр. 7/09) , доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.20/13) у
оквиру раздела 2.2, стална и текућа буџетска
резерва, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у укупном износу од 51.165 динара, у
корист апропријације у разделу 4.2 0.1
Дирекција за планирање и изградњу,
функционална класификација 620, економска
класификација
416,
назив
економске
класификације Награде, бонуси и остали
расходи. За наведени износ умањиће се
планирана позиција Текуће буџетске резерве и
увећати планирана позиција 416, назив
економске класификације Награде, бонуси и
остали расходи.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр.4001073/14 од 30.05.2014.године,
а поводом
захтева Дирекције за планирање и изградњу.
3. Дирекција за планирање и изградњу је
обавезна да достави Извештај о реализацији
одобрених
средстава
са
одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује наменско трошење одобрених
буџетских средстава.
4.О реализацији овог решења стараће се
одељење за финансије, локалне јавне приходе и
привреду Општинске управе општине Врњачка
Бања.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1073/14 од 30.5.2014.године

13.6.2014. године

ЗА

ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
________________________________________
142.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
30.5.2014.године, на основу.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр.20/13), чл.
59.Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр.1/13-пречишћен
текст), и чл.33.Пословника о раду Општинског
већа општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“ бр. 7/09) , доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.20/13) у
оквиру раздела 2.2, стална и текућа резерва,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 20.540 динара, у корист
апропријације у разделу 4.14.2 ЈП „Борјак“
функционална класификација 620, економска
класификација
424,
назив
економске
класификације специјализоване услуге. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
Текуће буџетске резерве и увећати планирана
позиција 424, назив економске класификације
специјализоване услуге.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр.4001223/14 од 30.05.2014.године,
а поводом
захтева ЈП „Борјак“ из Врњачке Бање бр.011104 од 29.5.2014.године.
3. ЈП „Борјак“ из Врњачке Бање је обавезно да
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује наменско
трошење одобрених буџетских средстава.
4.О реализацији овог решења стараће се
одељење за финансије, локалне јавне приходе.и
привреду Општинске управе општине Врњачка
Бања и ЈП „Борјак“ из Врњачке Бање.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања.“
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1223/14 од 30.5.2014.године
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ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_________________________________________
143.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на на својој редовној 23. седници
одржаној дана 9.6.2014.год., на основу члана
69.Закона о буџетском систему („Сл.гласник
РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11,
93/12, 62/13 , 63/13-испр.и 108/13), члана 24.
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2014.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр. 20/13), члана 59.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13-пречишћен текст), и члана
33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.7/09), донело је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 400922/14 ОД 17.4.2014. ГОДИНЕ
1.Решењем Општинског већа број 400-922/14
од 17.4.2014. године из средстава утврђених
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за
2014.г. («Службени лист општине Врњачка
Бања»,бр.20/13) у оквиру раздела 2.2,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 300.000 динара, у корист
апропријације у разделу 4.19. Установа
Спортски
центар.,
функционална
класификација 810, економска класификација
424, Специјализоване услуге. За наведени
износ умањиће се планирана позиција Текуће
буџетске резерве и увећати планирана позиција
424 Специјализоване услуге.
2.Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр.400922/14 од 17.04.2014.г. а поводом захтева
установе Спортски центар.
3.Како је Ребалансом Одлуке о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014. годину (Сл.
лист општине Врњачка Бања, број 10/14)
апропријација 424-Специјализоване услуге у
разделу 4.19. Установа Спортски центар
увећана за износ од 780.000,00 динара, од чега
300.000,00 динара за намену наведену предњим
закључком Већа, то се Веће сагласило да се
донесе Решење о укидању Решења о употреби
средстава текуће буџетске резерве број 400-

13.6.2014. године

922/14 од 17.4.2014. године и то Закључком бр.
400-922/14 од 9.6.2014. године.
4.О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду Општинске управе општине
Врњачка Бања
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-922/14 од 9.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
OПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
144.
Општинско већe Општине Врњачка
Бања, на својој редовној 23. седници одржаној
дана 9.6.2014. године, на основу члана 13. став
1. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Сл.гласник РС“,бр. 41/2009
и 10/2013 - др. закон), Одлуке о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014. годину
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број
20/13 и 10/14), члана 11.ст.1.тачка 7 Одлуке о
оснивању Фонда за унапређење пољопривреде
и рурални развој Општине Врњачка Бања
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број
8/13) и члана 59. Статута општине Врњачка
Бања („Службени лист општине Врњачка
Бања“ број 1/13 -пречишћен текст), а по
претходно прибављеном Решењу о давању
сагласности
на
Предлог
програма
Министарства пољопривреде и заштите
животне средине бр: 401-00-00891/2014-09 од
26.05.2014. године и Предлога Фонда за
унапређење пољопривреде и рурални развој
Општине Врњачка Бања број 320-15/14 од
30.5.2014. године, донело је,

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА У
2014.ГОДИНИ
1. УВОД
Средства за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у
Општини Врњачка Бања реализује се преко
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој у општини Врњачка Бања у 2014. год. (у
даљем тексту: Програм) обезбеђена су
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Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за
2014. годину, у разделу 4 Општинска управа
глава 4.8. Фонд за развој пољопривреде,
функционална класификација 421, конто 463
под називом Донације и трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 4.000.000 динара,
од чега се 3.700.000 динара користи за
реализацију наведеног Програма, а 300.000
динара за План и програм пословања Фонда.
Опредељени износ финансијских средстава
намењен
је
општем
унапређењу
пољопривредне производње и побољшању
услова живота становника у руралном подручју
у складу са циљевима дефинисаним овим
Програмом.
1.
2.

3.

4.
5.

Циљеви Програма
Повећање
степена
сигурности
пољопривредне производње
Побољшање услова за кредитну
подршку
пољопривредним
произвођачима
Реализација стратегије руралног
развоја на територији Општине
Врњачка Бања
Унапређење атарских путева и
руралне инфраструктуре
Повећање нивоа знања и вештина
пољопривредних произвођача

Допринос реализацији
Стратегије развоја пољопривреде Србије
и Националног програма руралног развоја
на територији општине Врњачка Бања
Стратегијом развоја пољопривреде
Србије („Службени гласник РС“ бр. 78/2005)
утврђени су стратешки циљеви на нивоу
Републике Србије који се реализују кроз
програме донете на нивоу министарства
надлежног за послове пољопривреде, а могу се
реализовати и кроз програме јединица локалне
самоуправе у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“ бр. 10/13) - у даљем
тексту: Закон.
Средства опредељена Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2014. год. која
се реализују кроз овај Програм усмерена су ка
остварењу циљева дефинисаних Стратегијом
развоја пољопривреде и Националним програмом руралног развоја Републике Србије.
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде и Влада Републике
Србије у сарадњи са локалном заједницом,
требало би да своје активности у развоју
тржишних ланаца усмере ка: усвајању и
спровођењу стандарда који омогућавају
произвођачима да остварују додату вредност
својих производа (интегрална, органска,
заштита географског порекла и сл.); осигурању
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правне заштите и стварању услова за њено
спровођење на такав начин да не фаворизује ни
једну групу унутар ланца; елиминацији сивог
тржишта, које у основи ствара неједнаке услове
за све; развоју политике и легислативе, која ће
створити конкурентно пословно окружење за
инвестирање, како на нивоу државе, тако и на
нивоу
локалних
заједница;
раздвајању
пољопривредне и социјалне политике у циљу
избегавања тржишних дисторзија; развоју
физичке и тржишне инфраструктуре, уз консултацију са произвођачима, организацијама и
другим заинтересованим актерима; подршци
оснивању заступничких организација; обезбеђивању тржишних информација дуж тржишног
ланца.
Прерађивачки сектор и сектор
велепродаје треба, пре свега, да буду
оријентисани на повећање потражње кроз
снижавање цене коштања и проналажењем
нових тржишта. У том смислу, своје активности треба да усмере ка: усвајању стандарда и
увођењу
система
градације
квалитета,
унапређењу организације унутар тржишног
ланца, инвестирању у постројења и у развој
целог ланца, изградњи дугорочних односа са
произвођачима, заснованим на поверењу и
партнерству,
унапређењу
промоције
и
приступу другим тржиштима, унапређењу
хоризонталне сарадње са колегама у достизању
заједничких циљева.
Произвођач мора да се фокусира на
тржиште више него на државу и учи о
тржишним правилима и тржишном пословању,
и уколико жели да унапреди своју позицију на
тржишту он мора да: унапреди знање и
приступ информацијама, прилагоди инвестиције потребама, унапреди сарадњу са
прерађивачима и осталим произвођачима.
Спремност потрошача да плати за
одређени производ је моћ којом потрошач
дефинише цео тржишни ланац. Зато је он, не на
крају ланца, него на његовом почетку, и мора
да: охрабри развој система класификације
квалитета кроз своје понашање и организовање, инсистира на производњи здравствено
безбедне хране и хране вишег нивоа квалитета,
лобира за умањење картелског и монополског
понашања.
Националним програмом руралног
развоја посебно је истакнута добра сарадња са
локалном самоуправом и оспособљавање представника локалне самоуправе који су стално
запослени на питањима развоја села и
пољопривреде.
Улога јединица локалне самоуправе
у руралном развоју је веома велика са
становишта стварања повољних услова, на
нивоу локалне самоуправе, за развој и подизање конкурентности пољопривредних газдин-
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става, заштиту животне средине, диверсификацију економских активности на селу као за
развој
руралне
инфраструктуре.
Овим
Програмом, у складу са Законом, Општина
Врњачка Бања доприноси реализацији циљева
који су утврђени Националним програмом
руралног развоја кроз реализацију програмских
активности.
Подршка за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја у
општини Врњачка Бања
Локалне самоуправе могу да
утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе у
складу са Законом.
Општине не могу да утврђују мере
подршке за спровођење пољопривредне политике које се односе на директна плаћања, осим
за:
1. регресе и то:
- за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње;
- трошкове складиштења у јавним
складиштима
- и регресе за репродуктивни материјал
и то само за вештачко осемењавање;
2. кредитну подршку: суфинансирање
камата за пољопривредне кредите, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и
повртарству, куповину стоке, ветеринарских
трошкова.
Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја,
обезбеђују се у буџету општине Врњачка Бања
и користе се у складу са Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл.гласник РС“, 10/2013 - др. закон).
Средства обезбеђена Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања користе се на
основу утврђеног Програма коришћења
средстава буџетског фонда, који на предлог
организационе јединице Општинске управе
надлежне за послове пољопривреде доноси
Општинско веће за текућу годину.
Годишњим
програмом
рада
утврђују се врсте и обим послова са износима
потребних средстава за извршавање програмских активности у текућој години.
2. ПРАВО НА РЕГРЕСЕ
Право на коришћење регреса има
правно лице, предузетник и физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопри-
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вредног газдинства које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава.
Регреси за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде и расаднике
исплаћују се у укупном износу од 50% плаћене
премије осигурања (без ПДВ-а) за пријављене
површине под одговарајућом културом до
највише 20 ха (осигурање усева и плодова од
ризика умањења приноса).
Регреси за премију осигурања за
животиње исплаћују се у укупном износу од
40% плаћене премије осигурања (без ПДВ-а),
али не преко износа од 25.000,00 динара.
Регреси за премију осигурања се
исплаћују на основу поднетог захтева и следеће
документације:
-фотокопију
полисе
осигурања
овлашћене код друштва за осигурање које има
дозволу надлежног органа за обављање
делатности осигурања (оригинал на увид),
-фотокопију потврде о регистрацији
пољопривредног газдинства за 2014. годину,
-фотокопију банкарске картице са
бројем наменског рачуна пољопривредног
газдинства.
Регресе за репродуктивни материјал и
то само за вештачко осемењавање одобравају
се у висини од 50% од износа исказаног у
рачуну овлашћене ветеринарске станице која је
обавила вештачко осемењавање, а који је издат
у периоду од 01.01.2014.г. до 01.12.2014.г.
Регреси се исплаћују за вештачко
осемењавање крава и јуница по грлу за прво
осемењавање у износу од 1.000,оо динара на
основу
поднетог
захтева
и
следеће
документације:
-фотокопију
рачуна
овлашћене
ветеринарске станице (оригинал на увид),
-фотокопију потврде о регистрацији
пољопривредног газдинства за 2014. годину,
-фотокопију банкарске картице са
бројем наменског рачуна пољопривредног
газдинства.
Исплата регреса
Регреси се исплаћују на наменски рачун
корисника подстицаја отворен код пословне
банке и то до износа финансијских средстава
који је утврђен посебним актом - Решењем
Општинске управе Општине Врњачка Бања у
складу са могућностима буџета.
Право на регрес остварује на основу
захтева корисника регреса у 2014.год., а
исплата се врши по редоследу подношења
захтева. Захтеви се одобравају до висине
расположивих средстава из овог Програма.
Захтеви који се поднесу после
исцрпљивања средстава за поједине активности
из Програма се одбацују.
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Једно лице може поднети само један
захтев за остваривање права на
регресе
предвиђене Програмом.
3. КРЕДИТНА ПОДРШКА
Право на коришћење кредитне подршке
има правно лице, предузетник и физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар.
Кредитна подршка се одобрава за
суфинансирање камата за пољопривредне
кредите за набавку репроматеријала, куповине
пољопривредне механизације, машина и
опреме у сточарству, воћарству и повртарству,
куповину стоке и подизању засада у воћарству,
виноградарству, повртарству и цвећарству.
Средства намењена за кредитну
подршку реализоваће се у сарадњи са
пословним банкама као и са могућностима
учешћа средстава из ресорног министарства.
Конкурс за расподелу средстава кредитне
подршке расписује председник општине на
основу заједничких услова усаглашеним са
пословним банкама које прихвате да учествују
у реализацији овог дела Програма, с тим да
једно пољопривредно газдинство може поднети
само један захтев за остваривање кредитне
подршке.
Контролу
наменског
коришћења
средстава кредитне подршке вршиће комисија
коју ће формирати председник општине.
Обавезе корисника кредитне подршке
Корисник кредитне подршке дужан је
да наменски користи средства подстицаја.
Корисник кредитне подршке дужан је
да се придржава прописа којима се уређују
стандарди квалитета животне средине, заштита
јавног здравља, заштита здравља животиња и
биљака, заштита добробити животиња и
заштита пољопривредног земљишта.
Корисник кредитне подршке дужан је
да врати износ средстава који је примио на
основу нетачно приказаних података или који
је ненаменски користио, увећан за износ
затезне камате, најкасније у року од 30 дана од
дана правоснажности решења председника
управног одбора Фонда којим се утврђује
обавеза корисника подстицаја да изврши
повраћај новчаних средстава које је донето на
основу резултата контроле надлежне комисије,
пољопривредне инспекције или
другог
надлежног органа за контролу.
Корисник подстицаја дужан је да чува
документацију која се односи на остваривање
права на подстицаје најмање пет година од
дана њихове наплате.
Ове обавезе корисника кредитне
подршке представљају саставни део уговора за
кредитну подршку.
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4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА
4.1. Спровођење локалне стратегије руралног
развоја
Подстицаји за подршку програмима
који се односе на спровођење локалних
стратегија руралног развоја су врста подстицаја
који се спроводе у циљу омогућавања
локалним учесницима руралног развоја да
дугорочно побољшају потенцијале својих
локалних средина кроз подршку у спровођењу
локалних стратегија руралног развоја.
Општина Врњачка Бања ће у 2014. год.
аплицирати за ову меру руралног развоја након
утврђивања ближих услова и начина
остваривања права од стране ресорног
министарства.
4.2. Подстицаји за унапређење руралне
економије
Подстицаји за подршку програмима
који се односе на унапређење руралне
економије обухватају подстицаје за:
1) инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре (извршење до 50%);
2) унапређење обука у области руралног
развоја (извршење до 100%).
Право на коришћење подстицаја из
става 1. тачка 2) има правно лице, физичко
лице - носилац породичног пољопривредног
газдинства и предузетник, који су уписани у
Регистар, као и удружење.
4.2.1. Инвестиције за унапређење и развој
руралне инфраструктуре
Средства су намењена за ревитализацију атарских и шумских путева у селима.
Захтеве подносе Савети месних заједница.
Предлог и приоритете утврђује Одбор за
пољопривреду и село. Председник управног
одбора Фонда доноси акт о реализацији ових
средстава уз претходну сагласност председника
општине.
Општина Врњачка Бања, односно Фонд
аплицираће за средства ове мере подстицаја
код ресорног министарства.
4.2.2. Унапређење обука у области руралног
развоја
Право на коришћење ових подстицаја
има правно лице, физичко лице - носилац
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства и предузетник, који су уписани у
Регистар, као и удружење.
У циљу подизања нивоа знања и
упознавања пољопривредних произвођача са
новим
трендовима
у
пољопривредној
производњи биће организован:
1. Унапређење стручног знања пољопривредника
(Одлазак
на
домаће
и
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Међународне пољопривредне сајмове, изложбе
и смотре - извршење до 100%)
2. Организовање предавања, трибина и
других облика преношења стручног знања
пољопривредника и стручњака, кроз израду
информативно - пропагандног материјала,
радио и тв емисија са циљем промовисања
успешних пољопривредника и примера добре
пољопривредне праксе, манифестација изложби производа, културних и спортских
дешавања на селу (извршење до 100%).
4.3. Одрживи рурални развој (унапређење
заштите животне средине - чишћење речних
корита и канала, за наводњавање и
одводњавање, израда и одржавање бунара,
испитивање и санација вода и земљишта и
урбане и руралне зоохигијене)
Право на коришћење ових подстицаја
има правно лице, физичко лице - носилац
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства и предузетник, који су уписани у
Регистар и Месне заједнице уз обавезно
учешће у износу од 50%.
Конкурс за расподелу средстава по овој
тачки расписује председник општине на предлог
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој и Одбора за пољопривреду и село.
Контролу
наменског
коришћења
средстава кредитне подршке вршиће комисија
коју ће формирати председник општине.
4.4 Успостављање и јачање произвођачких
група
Право на коришћење ових подстицаја
има правно лице регистровано у складу са
Законом којим се уређују удружења (из
области
пољопривреде),
у
складу
са
програмима који се односе на инвестиције у
пољопривреди за унапређење конкурентности
и достизање стандарда квалитета и накнада за
спровођење активности фондова и удружења.
Конкурс за расподелу средстава по овој
тачки расписује председник општине на
предлог Фонда за унапређење пољопривреде и
рурални развој. Учешће Фонда за реализацију
пројеката износи до 50%.
Контролу
наменског
коришћења
средстава кредитне подршке вршиће комисија
коју ће формирати председник општине.
4.5 Инвестиције у прераду пољопривредних
производа
(учешће у изради пројектне документације,
стварање услова за спровођење ветеринарско санитарних стандарда на месту производње,
прераде, складиштења и пласмана)
Право на коришћење ових подстицаја
има правно лице, физичко лице - носилац
комерцијалног породичног пољопривредног
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газдинства и предузетник, који су уписани у
Регистар и правно лице регистровано у складу
са Законом којим се уређују удружења (из
области пољопривреде).
Конкурс за расподелу средстава по овој
тачки расписује председник општине на
предлог Фонда за унапређење пољопривреде и
рурални развој и Одбора за пољопривреду и
село. Учешће Фонда за реализацију пројеката
износи до 30%.
Контролу
наменског
коришћења
средстава кредитне подршке вршиће комисија
коју ће формирати председник општине.
4.6. Подстицаји за органску производњу
(учешће у закупу земљишта, стицање
органског производа и брендирање
и сертификација органске производње)
Право на коришћење ових подстицаја
има правно лице, физичко лице - носилац
породичног пољопривредног газдинства и
предузетник, који су уписани у Регистар.
Подстицаји за органску производњу
обухватају плаћања, и то: учешће у закупу земљишта и сертификација органске производње.
Конкурс за расподелу средстава по овој
тачки расписује председник општине на
предлог Фонда за унапређење пољопривреде и
рурални развој и Одбора за пољопривреду и
село. Учешће Фонда за реализацију пројеката
износи до 50%.
Контролу наменског коришћења средстава кредитне подршке вршиће комисија коју
ће формирати председник општине.
4.7. Противградна заштита
Оспособљавање постојећих и израда
нових противградних станица, плаћање стрелаца
на станицама и набавку ракета у сарадњи са
сектором за ванредне ситуације МУП-а..
5. БУЏЕТ ПРОГРАМА
Одлуком о буџету Општине Врњачка
Бања ("Службени лист Општине Врњачка
Бања" број 21/2013), у разделу 4 Општинска
управа,
глава
4.8.
Фонд
за
развој
пољопривреде, функционална класификација
421, конто 463 под називом Донације и
трансфери осталим нивоима власти, у износу
од 4.000.000 динара, од чега се 3.700.000
динара користи за реализацију наведеног
Програма, а 300.000 динара за План и програм
пословања Фонда. У табеларном делу
приказана је расподела ових средстава односно
дат је буџет Програма по активностима за
остваривање утврђених циљева, као и са
очекиваним износима средстава по другим
изворима који нису из буџета Општине
Врњачка Бања, и то:
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Врста мера
Директна плаћања
Регреси за премију осигурања и вештачког
осемењавања
Кредитна подршка
Подстицаји за мере руралног развоја
Спровођење локалне стратегије руралног
развоја
Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре
Унапређење обука у области руралног развоја
Унапређење стручног знања пољопривредника (Одлазак на Домаће и Међународне
пољопривредне сајмове, изложбе и смотре.)
Организовање предавања, трибина и др.
Одрживи рурални развој (унапређење
заштите животне средине - чишћење речних
корита и канала, за наводњавање и
одводњавање, одржавање бунара)
Успостављање и јачање произвођачких група
Инвестиције у прераду пољопривредних
производа
(учешће у изради пројектне документације,
стварање услова за спровођење ветеринарскосанитарних стандарда на месту производње,
прераде, складиштења и пласмана )

2.6.
2.7.

Подстицаји за органску производњу
(учешће у закупу земљишта, стицање
органског производа и брендирање и
сертификација органске производње
Противградна заштита
Оспособљавање постојећих и израда нових
противградних станица, плаћање стрелаца на
2.8
станицама и набавку ракета.
Укупно:
Овлашћује се председник општине да у
зависности од остваривања могућности
коришћења средстава из других фондова и
банака
изврши
корекцију
планираних
средстава из других извора.
6. ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
За администрирање у реализацији овог
Програма задужује се Општинска управа.
Одељење
надлежно
за
послове
пољопривреде води регистар о врсти и висини
остварених подршки по кориснику, по
програмима општине Врњачка Бања.
Крајњи рок за подношење захтева за
коришћење
подстицајних
средстава
предвиђених овим Програмом је 1.12.2014.како
би се реализација спровела у текућој буџетској
години.

Износ
из буџета
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Из других извора

Укупно

600.000
1.000.000

9.000.000

600.000
10.000.000

200.000

200.000

400.000

300.000

700.000

1.000.000

300.000
200.000

300.000
200.000

600.000
400.000

100.000

400.000

500.000

200.000

400.000

600.000

300.000

200.000

500.000

300.000

200.000

500.000

200.000
3.700.000

700.000
12.300.000

900.000
16.000.000

7. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Овај Програм ступа на снагу 8. дана од
дана објављивања у Службеном листу
Општине Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 320-15/14 од 9.6.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
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145.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 23. седници одржаној
дана 9.6.2014.год., на основу чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ) и
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09),
донело је,
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
изменом Финансијског плана МЗ Руђинци, који
је усвојен Одлуком Савета МЗ Руђинци бр. 170/14 од 28.5.2014. године.
2.Даје се сагласност на Одлуку Савета
МЗ Руђинци бр. 17-0/14 од 28.5.2014. године, о
изменама Финансијског плана МЗ Руђинци.
3.Саставни део овог закључка је измена
Финансијског плана МЗ Руђинци, која је
усвојена Одлуком Савета МЗ Руђинци бр. 170/14 од 28.5.2014. године и на коју је мишљење
дало Одељење за финансије, локалне јавне
приходе и привреду Општинске управе
општине Врњачка Бања бр.400-1227/14 од
3.6.2014. године.
4.Измена Финансијског плана МЗ
Руђинци, ступа на снагу након добијања
сагласности од стране оснивача, а примењује се
од 1.1.2014. године.
5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 400-1227/14 од 9.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_______________________________________
146.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 23. седници одржаној
дана 9.6.2014.год., на основу чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/10- пречишћен текст), и
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09),
донело је,
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
изменом Финансијског плана Дома здравља
„Др Никола Џамић“ из Врњачке Бање, који је
усвојен Одлуком Управног одбора ове
Установе бр. 1202-2014 од 22.5.2014. године.
2.Даје се сагласност на Одлуку
Управног одбора Дома здравља „Др Никола
Џамић“ из Врњачке Бање, бр. 1202-2014 од
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22.5.2014. год. о изменама Финансијског плана
Дома здравља „Др.Никола Џамић“.
3.Саставни део овог закључка је измена
Финансијског плана Дома здравља „Др Никола
Џамић“ из Врњачке Бање, која је усвојена
Одлуком Управног одбора Дома здравља „Др
Никола
Џамић“
бр.
1202-2014
од
22.5.2014.године и на коју је мишљење дало
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду Општинске управе општине
Врњачка Бања бр.400-1187/14 од 2.6.2014.
године.
4.Измена Финансијског плана Дома
здравља „Др Никола Џамић“ из Врњачке Бање,
ступа на снагу након добијања сагласности од
стране оснивача, а примењује се од 1.1.2014.
године.
5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 400-1187/14 од 9.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
147.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 23. седници одржаној
дана 9.6.2014.год., на основу чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ), и
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09),
донело је,
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
изменом Финансијског плана ОШ „Попински
борци“ Врњачка Бања, који је усвојен Одлуком
Школског одбора ОШ „Попински борци“
Врњачка Бања бр. 888 од 28.5.2014. године.
2.Даје се сагласност на Одлуку
Школског одбора ОШ „Попински борци“
Врњачка Бања бр. 888 од 28.5.2014. године, о
изменама Финансијског плана ОШ „Попински
борци“.
3.Саставни део овог закључка је измена
Финансијског плана ОШ „Попински борци“
Врњачка Бања, која је усвојена Одлуком
Школског одбора ОШ „Попински борци“
Вррњачка Бања бр. 888 од 28.5.2014. године и
на коју је мишљење дало Одељење за
финансије, локалне јавне приходе и привреду
Општинске управе општине Врњачка Бања
бр.400-1206/14 од 29.5.2014. године.
4.Измена Финансијског плана ОШ
„Попински борци“ Врњачка Бања, ступа на
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снагу након добијања сагласности од стране
оснивача, а примењује се од 1.1.2014. године.
5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 400-1206/14 од 9.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
148.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 23. седници одржаној
дана 9.6.2014.год., на основу чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/10- пречишћен текст), и
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09),
донело је,
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
изменом Финансијског плана ОШ „Бранко
Радичевић“ Вранеши, који је усвојен Одлуком
Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“
Вранеши бр. 393/1 од 27.5.2014. године.
2.Даје се сагласност на Одлуку
Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“
Вранеши бр. 393/1 од 27.5.2014. године, о
изменама Финансијског плана ОШ „Бранко
Радичевић“.
3.Саставни део овог закључка је измена
Финансијског плана ОШ „Бранко Радичевић“
Вранеши, која је усвојена Одлуком Школског
одбора ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши бр.
393/1 од 27.5.2014. године и на коју је
мишљење дало Одељење за финансије, локалне
јавне приходе и привреду Општинске управе
општине Врњачка Бања бр.400-1224/14 од
4.6.2014. године.
4.Измена Финансијског плана ОШ
„Бранко Радичевић“ Вранеши, ступа на снагу
након добијања сагласности од стране
оснивача, а примењује се од 1.1.2014. године.
5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 400-1224/14 од 9.6.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_______________________________________

13.6.2014. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
150.
По сравњењу са изворним текстом
Одлуке о изменама и допунама Плана општег
распореда места за постављање монтажних
објеката и опреме на територији општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 10/14), утврђено је да се у Одлуци о
изменама и допунама Плана општег распореда
места за постављање монтажних објеката и
опреме на територији општине Врњачка Бања,
која је објављена
у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', бр. 10/14, поткрала техничка
грешка, па се даје
ИСПРАВКА
Одлуке о изменама и допунама Плана општег
распореда места за
постављање монтажних објеката и опреме на
територији општине Врњачка Бања
У Одлуци о изменама и допунама
Плана општег распореда места за постављање
монтажних објеката и опреме на територији
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 10/14), поткрала
се
техничка грешка, па се даје исправка у
следећем:
У чл.2. се брише став 4, а у ставу 5.
алинеја 1 –''Рок трајања закупа'', да стоји текст:
5 година- уз могућност продужења.
Ова исправка производи правно дејство
од када правно дејство производи одлука која
се исправља.
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гајшек Олгица,с.р.
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