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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
295. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници,  одржаној 18.12.2013.године, на 
основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.  гласник РС", бр.  129/07), чл.  63. 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), чл. 1.  
Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011 и 
93/2012),  чл.  14.  и чл 36.  Статута општине 
Врњачка Бања  („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“ бр.1/13-пречишћен текст), донела је  

 
 

 
Р Е Б А Л А Н С 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА ЗА 2013.ГОДИНУ 

  
Члан 1 

 Овим ребалансом врше се измене и 
допуне  Одлуке о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2013.г. ("Службени лист општине 
Врњачка Бања бр. 22/2012, 4/2013, 13/13 и 
18/13) – удаљем тексту: Буџет. 
 

Члан 2 
Члан 1. Буџета мења се и гласи: 
„Буџет Општине Врњачка Бања за 

2013.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 
 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Износ  

у динарима 
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 775.703.700 
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 793.593.383 
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)   -17.889.683 
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) 0 
5. Укупан фискални суфицит/дефицит    -17.889.683 
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит I (са репрограмом) 163.630.131 
7. Кориговани буџетски суфицит/дефицит II (без ефеката 
репрограма)  24.110.317 
   

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   Износ  
   у динарима 

1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања   294.366.497 
1.1. Примања од задуживања   139.519.814 
1.2. Примања од продаје финансијске имовине 94.957.000 
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година 59.889.683 
       - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење   37.252.547 
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице 
дуга   181.519.814 
2.1. Издаци за отплату главнице дуга   181.519.814 
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 – 2)   94.957.000 
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)   17.889.683 
   
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 60.626.000 

„ 
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Члан 3 

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

 
О п и с Шифра економске Средства из буџета 

  класификације   
1 2 3 

I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   775.703.700 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 680.746.700 
1. Порески приходи 71 389.470.000 
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 229.470.000 
Порез на фонд зарада 712   
Порез на имовину 713 98.500.000 

Порез на добра и услуге (осим накнада које се 
користе преко Буџетског фонда) 714 43.500.000 
- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)     
Други порези 716 18.000.000 

2. Непорески приходи 74 150.444.700 
- Приходи од имовине 741   
* Камате  7411 42.960.000 
- Приходи од продаје добара и услуга 742 4.500.000 
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 95.504.700 
- Текући добровољни трансфери од физичких и 
прав. лица 744 5.500.000 
- Мешовити и неодређени приходи 745 3.980.000 
3. Донације 731+732 2.500.000 
4. Трансфери 733 6.000.000 
4. примања од продаје нефинансијске имовине 8 134.832.000 

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   793.593.383 
РАСХОДИ 4 696.390.549 
1. Расходи за запослене 41 242.317.000 
2. Коришћење роба и услуга 42 214.098.155 
3. Отплата камата 44 25.000.000 
4. Субвенције 45 56.000.000 
5. Социјална заштита из буџета 47 33.614.642 
6. Остали расходи 48+49 66.279.130 
ТРАНСФЕРИ 4631+4641 59.081.622 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 97.202.834 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (осим 6211) 62   
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА     
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92   
2. Задуживање 91   
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 139.519.814 
2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ     
3. Отплата дуга 61   
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 181.519.814 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   
4. Набавка финансијске имовине 6211   
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД 
ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА     
(класа 3 извор финансирања 10)   22.637.136 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА   37.252.547 
(класа 3 извор финансирања 13)     

“ 
 

Члан 4 
У Члан 7. Буџета у табеларном делу - 

Приходи и примања буџета - замењује се износ, 
под редним бројем 28, економске 
калсификације 711180 Самодоприноси, 
„10.300.000“  износом „10.470.000“, и замењује 
се износ,  у врсти иза редног броја 35  под 
називом УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, 
„775.533.700“ износом  „775.703.700“, као и 
износ у врсти иза редног броја 36 под називом 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, „915.053.514“ 
износом „915.223.514“. 
 

 

Члан 5 
 У члану 44 у ставу 1 износ „3.544.000“ 
замењује се износом „2.025.000“, а табеларном 
делу износ „1.287.000“ замењује се износом „0“ 
и износ „232.000“ замењује се износом  „0“. 
 

Члан 6 
 У члану 49.  Буџета у ставу 1.  број 
„915.053.514“ замењује се бројем 
„915.223.514“,  
 У члану 49 у табеларном прегледу 
износи у колони „постојећи износ“ замењују се 
износима у колони „нови износ“ мења се и 
гласи: 

II ОПШТИ ДЕО     
         - Расходи и издаци -   
Економска класификација   

Ред. Конто    Постојећи  Нови  
бр.  Врста расхода износи износ 
      извор 01 извор 01 
1 2 3 4 5 

     
  410 Расходи за запослене 242.267.000 242.317.000 
7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 5.061.000 5.111.000 
9 420 Коришћење услуга и роба 202.602.000 201.202.000 
10 420 Коришћење роба и услуга 5.000.000 3.100.000 
15 423 Услуге по уговору 36.780.000 37.180.000 
19 426 Материјал 14.460.000 14.560.000 
20 441 Отплата домаћих камата 24.000.000 25.000.000 
21 611 Отплата  главнице домаћим кредиторима 182.519.814 181.519.814 
26 480 Остали издаци 16.149.500 16.799.500 
27 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  2.410.000 2.650.000 
29 4811 Дотације невладиним организацијама 2.100.000 2.350.000 
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31 484 Накнаде штете за повреде или штету насталу  1.000.000 1.160.000 

    
услед елементарних непогода или других 
природних узрока     

32 490 Трансфери месним заједницама 18.380.000 18.550.000 
33 494 Текући расходи 7.363.000 7.533.000 
  500 Издаци за нефинансијску имовину 15.900.000 17.600.000 

44 540 Природна имовина 7.500.000 6.500.000 
45 541 Земљиште 7.500.000 6.500.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 915.053.514 915.223.514 
 „ 

У колони 8 која носи назив „Укупна 
средства“ последично се мењају износи који 
представљају збир бројева свих предходних 
колона. 

 
Члан 7 

У члану 50.  Буџета у ставу 1.  број 
„915.053.514“ замењује се бројем 
„915.223.514“. 

 
У члану 50 Буџета у табеларном делу 

врше се измене у колони 5  која носи назив 
„Буџет 2013“  и то на начин што се износи из 
ове колоне који су наведени у колони 
„постојећи износ извор 01“ замењују се 
износима у колони „нови износ извор 01“,  и  
то: 

 
 
II ПОСЕБАН ДЕО 

  Функц. Економска и организациона    
  клас. Класификација   
    Постојећи Нови  
Број  Конто       Врста издатака износ Износ 
позиц.    извор 01 извор 01 

1 2 3 4 5 6 
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,    

   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ И   

     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА   
   1.02. Средства за рад председника општине,    
   општинског већа и њихових рад. тела   
8  416132 Накнаде члановима комисија 200.000 250.000 
   1.03. Остали трошкови   

18  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  2.160.000 2.400.000 
   од једног нивоа власти другом   
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 64.670.000 64.960.000 
 160  1.07. Накнаде штете услед елем.непог.   

26  484 Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 1.000.000 1.160.000 
   елемен.неп.или др.прир.узор.(превенц.настанка и откла.последица)  
      Укупно 1.07.: 1.000.000 1.160.000 

 400  1.16. Средства за финансирање пројеката   
35  500 Издаци за нефинансијску имовину 15.900.000 17.600.000 

      Укупно 1.16.: 15.900.000 17.600.000 
 170  1.17. Трансакције везане за јавни дуг   

36  440 Отплате домаћих камата 24.000.000 25.000.000 
37  611 Отплата  главнице домаћим кредиторима 182.519.814 181.519.814 

      Укупно 1.17.: 206.519.814 206.519.814 

   1.18. Пројектно планирање и набавка имовине   
39 474 541 Земљиште 7.500.000 6.500.000 

      Укупно 1.18.: 33.500.000 32.900.000 
      
 130  1.21. Црвени крст   

43  481 Дотације невладиним организацијама 2.100.000 2.350.000 
      Укупно 1.21.: 2.100.000 2.350.000 
      
 421  1.22. Фонд за развој пољопривреде   

44  420 Коришћење роба и услуга 5.000.000 3.100.000 
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      Укупно 1.22.: 5.000.000 3.100.000 
      
      Укупно раздео  1. 391.979.814 391.479.814 
  Извори финансирања за функције у разделу 1     

 Приходи из буџета 01 391.979.814 391.479.814 
      
 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа   

62  426 Материјал 450.000 550.000 
      Укупно раздео 2.: 110.031.000 110.131.000 

  Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2     
  Приходи из буџета 01 110.031.000 110.131.000 
      
      
 620 РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи   
   8.01. ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"   

133  423 Услуге по уговору 1.300.000 1.700.000 
      Укупно 8.01.: 23.326.000 23.726.000 
      Укупно раздео 8.(8.01.+8.02.+8.03.): 101.994.000 102.394.000 

  Извори финансирања за функције у разделу 8     
 Приходи из буџета 01 90.494.000 102.394.000 
      
  РАЗДЕО 9. - Месне заједнице   

147  494 Текући расходи 1.243.000 1.413.000 
      Укупно 9.03.: 2.485.000 2.655.000 
    Извори:  буџет:      
      Укупно (9.01.+...+9.10.).: 18.380.000 18.550.000 
    Извори:  буџет:      

  Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9     
 Приходи из буџета 01 18.380.000 18.550.000 
      
 Приходи из буџета 01 915.053.514 915.223.514 
 Примања од домаћих задуживања 10   
 Нераспоређени вишак примања из ранијих година 13    
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 915.053.514 915.223.514 

„ 
 
У колони 9 која носи назив „Укупна 

средства“ последично се мењају износи који 
представљају збир бројева свих предходних 
колона. 

Члан 8 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном листу  
општине Врњачка Бања",  а примењиваће се од 
01.01.2013.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2847/13 од  18.12.2013.године 
 

                ПРЕДСЕДНИК 
                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Родољуб Џамић,с.р. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
296. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.  седници одржаној 18.12.2013.године,  на 
основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број  129/07), чл. 6. и 
чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013 - испр. и 108/13),  чл.  1.   Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и 
чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 

("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 
1/13-пречишћени текст), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 

2014.ГОДИНУ 
  
I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1 
 Буџет Општине Врњачка Бања за 
2014.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 
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РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА Износ  
  у динарима 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 729.427.000 
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 715.727.000 
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2) 13.700.000 
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) 0 
5. Укупан фискални суфицит/дефицит 13.700.000 
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит 35.700.000 
  
  

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Износ  
  у динарима 

1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 123.982.000 
1.1. Примања од задуживања 0 
1.2. Примања од продаје финансијске имовине 99.982.000 
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година 24.000.000 
       - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење 22.000.000 
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату 
главнице дуга 37.700.000 
2.1. Издаци за отплату главнице дуга 37.700.000 
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2) 99.982.000 
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3) -13.700.000 
  
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 60.287.000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 8.900.000 

 
Члан 2 

 У сталној буџетској резерви планирају 
се средства у висини од 400.000 динара. 
 У текућој буџетској резерви планирају 
се средства у износу од 12.000.000 динара. 
 У текућој буџетској резерви за подршку 
децентрализованом управљању финансијском 
помоћи Европске уније планирају се средства у 
износу од 1.000.000 динара. По завршетку 
пројекта и након финалног преноса 

финансијских средстава од стране Делегације 
Европске уније средства ове резерве добијају 
карактер текуће буџетске резерве из 
предходног става и користе се у складу са овом 
одлуком. 
 

Члан 3 
 Примања и издаци буџета распоређују 
се у следећим износима, и то: 
 

 
О п и с Шифра економске Средства из буџета 

  класификације   
1 2 3 

I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   729.427.000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 629.445.000 
1. Порески приходи 71 417.230.000 
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 244.500.000 
Порез на фонд зарада 712   
Порез на имовину 713 101.000.000 
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Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 
Буџетског фонда) 714 53.730.000 
Други порези 716 18.000.000 

2. Непорески приходи, од чега  74 123.400.000 
- Приходи од имовине 741 42.900.000 
* Камате  7411 5.000.000 
- Приходи од продаје добара и услуга 742 67.100.000 
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 5.900.000 
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица 744 5.000.000 
- Мешовити и неодређени приходи 745 2.500.000 
3. Донације 731+732 0 
4. Трансфери 733 88.815.000 
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 99.982.000 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   715.727.000 
РАСХОДИ 4 658.387.000 
1. Расходи за запослене 41 242.721.000 
2. Коришћење роба и услуга 42 230.443.000 
3. Отплата камата 44 19.000.000 
4. Субвенције 45 3.000.000 
5. Социјална заштита из буџета 47 64.950.000 
6. Остали расходи 48+49 29.823.000 
ТРАНСФЕРИ 4631+4641 68.450.000 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5 57.340.000 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211) 62   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА     
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 92   
2. Задуживање 91   
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911   
2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     
3. Отплата дуга 61   
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 37.700.000 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   
4. Набавка финансијске имовине 6211   

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   2.000.0000 
(класа 3 извор финансирања 10)     
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА    0 
(класа 3 извор финансирања 13)     

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - 
ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ    22.000.000 
(класа 3 извор финансирања 07)     

 
Члан 4 

Исказани буџетски суфицит, из члана 1 
ове Одлуке, у износу од 13.700.000 динара 

распоређује се за финансирање отплате главни-
це кредитног задужења која доспева у 2014.г.  
Укупни износ вишка прихода над расходима 
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износи 37.700.000 динара колико и износи 
обавеза за отплату главнице дуга у 2014.г., овај 
износ је коригован износом од 2.000.000 
динара који представља пренета и неутрошена 
средстава из 2013.г. у 2014.г. по основу кредита 
за намене које су одобрене у 2013.г.  и за износ 
од 22.000.000 динара који представља пренета 
и неутрошена средства из 2013.г. у 2014.г. по 
основу донација и дотација за реализацију 
пројеката. 

Неутрошена средства са стањем на 
31.12.2013.г. која се буду утврдила Одлуком о 
завршном рачуну буџета општине Врњачка 
Бања за 2013.г. распоредиће се ребалансом 
буџета за 2014.г. 

 

Члан 5 
У случају да виши ниво власти својим 

актом определи нижем нивоу власти наменска 
трансферна средства, као и у случају уговарања 
донације чији износи нису били познати у 
поступку доношења буџета, орган управе 
надлежан за финансије на основу тог акта, 
односно уговора о донацији, отвара 
одговарајуће апропопријације за извршење 
расхода по том основу. 

 
Члан 6 

Приходи и примања буџета, по извори-
ма, планирају се у следећим износима, и то: 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
Ред. Економска класификација Буџет 
бр. Конто      Врста прихода 2014 
1 2 3 4 
  711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке   
1 711110 Порез на зараде 191.500.000 
2 711120 Порез на приходе од самосталне делатности 19.500.000 
3 711140 Порез на приходе од имовине 11.000.000 
4 711180 Самодоприноси 7.000.000 
5 711190 Порез на друге приходе 15.500.000 
    Укупно 711: 244.500.000 
 713 Порез на имовину  
6 713120 Порез на имовину 61.000.000 
7 713310 Порез на наслеђе и поклон 5.000.000 
8 713420 Порез на капиталне трансакције 35.000.000 
    Укупно 713: 101.000.000 
 714 Порези на добра и услуге  
9 714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 900.000 
10 714510 Порези на моторна возила  12.500.000 
11 714540 Накнада за кориш. добара од општег интер. 2.130.000 
12 714552 Боравишна такса 36.000.000 
13 714570 Општинске и градске комуналне таксе  
 714590 Накнада за коришћење општинских путева 2.200.000 
    Укупно 714: 53.730.000 
    
 716 Други порези  

14 716110 Комунална такса на фирму 18.000.000 
    Укупно 716: 18.000.000 
 730 Донације и трансфери  

15 733151 Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс. 88.815.000 
    Укупно 730: 88.815.000 
 741 Приходи од имовине  

16 741150 Камате на средства буџета општина  5.000.000 
17 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним  18.000.000 

  
површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе,  

   осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...  
18 741532 Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот 500.000 
19 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 11.000.000 
20 741535 Комунална такса за заузеце јавне повр.градј.матер. 300.000 
21 741540 Накнада за коришћење речних обала и бања 8.000.000 
22 741569 Сливна водна накнада од прав.лица 100.000 
    Укупно 741: 42.900.000 
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 742 Приходи од продаје добара и услуга  

23 742153 
Приходи од прод.доб.или усл.или закупа у корист нивоа 
општина 1.000.000 

24 742251 Општинске административне таксе 3.900.000 
25 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 60.000.000 
26 742351 Приходи општинских органа управе 2.200.000 
    Укупно 742: 67.100.000 
 743 Новчане казне и одузета имовинска корист  

27 743324 Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје 5.300.000 
28 743351 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 600.000 
   за прекршаје прописане актом скупштине општине,   
  као и  одузета имовинска корист у том поступку  
    Укупно 743: 5.900.000 

 744 
Текући и добровољни трансфери од физичких и 
прав.лица  

29 744151 
Текући и добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 5.000.000 

  у корист нивоа општина  
    Укупно 744: 5.000.000 
 745 Мешовити и неодређени приходи  

30 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина  2.500.000 
    Укупно 745: 2.500.000 

31 813151 Примања од продаје осталих основних средстава   
    Укупно 813: 99.982.000 
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 729.427.000 

 
II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7 
 За извршење Одлуке о буџету одгово-
ран је председник општине.  
 Наредбодавац за извршење буџета је 
председник општине. 
 Наредбодавац из става 2 овог члана 
може овластити и друга лица да буду 
наредбодавци у његовом одсуству. 
 

Члан  8 
 Апропријација је дато овлашћење од 
стране Скупштине општине одлуком о буџету, 
председнику општине односно Општинском 
већу, за трошење јавних средстава до 
одређеног износа и за одређене намене за 
буџетску годину. 
 Стална апропријација је апропријација 
у буџету којом се обавезно утврђују средства 
на име отплате дуга. 
 Апропријације за индиректне корисни-
ке буџетских средстава се исказују збирно по 
врстама индиректних корисника и наменама 
средстава у оквиру раздела директног 
корисника - Општинске управе - који је, у 
буџетском смислу, одговоран за те индиректне 
кориснике буџетских средстава. 
 Одобрене апропријације буџетом 
представљају оквир до кога могу преузимати 
обавезе и вршити плаћања директни и 
индиректни корисници за одређене намене за 
буџетску годину. 

 
 

Члан 9 
 Посебни део буџета исказује 
финансијске планове директних корисника 
буџетских средстава, према принципу поделе 
власти на законодавну, извршну и судску.  
 Директни корисници буџетских 
средстава су: у разделу 1 - Скупштина општине 
(законодавна власт), у разделу 2 - Председник 
општине и Општинско веће (извршна власт), у 
разделу 3 – Општинско јавно правобрани-
лаштво (судска власт)  и у разделу 4  –  Општи-
нска управа (орган управе), који је одговоран за 
индиректне кориснике и извршење одлука 
скупштине општине, председника општине и 
општинског већа и општинског јавног 
правобранилаштва. 
 

Члан 10 
 Председник скупштине одговорно је 
лице за преузимање обавеза и верификацију 
обавеза и подношење захтева за плаћање које 
треба извршити из средстава органа којим 
руководи,  из раздела 1,  и издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету.  
 Председник општине одговорно је лице 
за преузимање обавеза и верификацију обавеза 
и издавање налога за плаћање које треба 
извршити из средстава органа којим руководи, 
из раздела 2, и издавање налога за уплату 
средстава која припадају буџету.  
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 Општински јавни правобранилац 
одговорно је лице за преузимање обавеза и 
верификацију обавеза и подношење захтева за 
плаћање које треба извршити из средстава 
органа којим руководи,  из раздела 3,  и 
издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.  
 Начелник општинске управе, одговорно 
је лице за преузимање обавеза и верификацију 
обавеза и подношење захтева за плаћање које 
треба извршити из средстава Општинске 
управе којом руководи,  из раздела 4  буџета,  и 
издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.  
 Директор, односно руководилац 
индиректног корисника буџетских средстава 
одговорно је лице за преузимање обавеза и 
верификацију обавеза и издавање налога за 
плаћање које треба извршити из средстава која 
су опредељена буџетом индиректном корисни-
ку којим руководи у складу са буџетом, и 
издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету односно буџетском 
кориснику.  
 Председник скупштине, председник 
општине, општински јавни правобранилац, 
начелник општинске управе, директор, односно 
руководилац индиректног корисника буџетских 
средстава одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација. 
  Председник скупштине, председник 
општине, општински јавни правобранилац, 
начелник општинске управе, директор, односно 
руководилац индиректног корисника буџетских 
средстава, може пренети поједина овлашћења 
из става 1.  овог члана на друга лица у 
директном, односно индиректном кориснику 
буџетских средстава.  
  

Члан 11 
Функције наредбодавца и рачунопо-

лагача не могу се поклапати.  
Наредбодавац је функционер, односно 

руководилац корисника буџетских средстава, 
односно лице које је одговорно за управљање 
средствима, преузимање обавеза, издавање 
налога за плаћање који се извршавају из 
средстава органа, директног и индиректног 
корисника буџета, као и за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету.  

Рачунополагач је лице које је према 
општем или појединачном акту органа, 
директног и индиректног корисника буџета 
одговорно за законитост, исправност и 
састављање исправа о пословној промени и 
другим пословним догађајима који се односе 
на коришћење средстава органа, односно буџе-
тских апропријација директних и индиректних 
корисника буџета, као и за законитост и 

исправност састављања исправа о пословној 
промени и другим пословним догађајима у вези 
са коришћењем средстава и друге имовине.  

Рачунополагач својим потписом 
верификује да су испуњени услови из става 2 
овог члана, у колико документација није 
комплетна или садржи одређене недостатке о 
томе писаним путем обавештава наредбодавца. 

 
Члан 12 

 Извршење буџета врши се преко 
трезора као основног инструмента, у складу са 
Правилником о раду трезора који је  донео 
локални орган управе надлежан за финансије. 
 Пренос средстава из буџета за поједине 
апропријације (намене), односно кориснике, 
вршиће се сразмерно динамици прилива 
прихода буџета преко одговарајућих рачуна и 
подрачуна у оквиру консолидованог рачуна 
трезора Општине који је отворен код МФ-  УТ 
(Министарство финансија – Управа за трезор) у 
складу са Законом о буџетском систему. 
 

 Члан 13 
 Сва плаћања, коришћења средстава 
директних и индиректних корисника буџета, 
као и депоновање слободних средстава вршиће 
се искључиво преко консолидованог рачуна 
трезора на основу налога који се испоставља 
Управи трезора од стране лица овлашћеног за 
управљање готовинским средствима трезора 
или електронским путем. 
 Локални орган управе надлежан за 
финансије-Општинска управа, односно лице 
које он овласти, може сва новчана средства на 
консолидованом рачуну трезора локалне 
власти, осим прихода за које је у посебном 
закону, односно локалном пропису или међуна-
родном уговору утврђена намена која ограни-
чава употребу тих средстава, инвестирати на 
домаћем финансијском тржишту новца, у 
складу са законом и другим прописом уз 
сагласност председника општине. 
 Лица из става 2 одговорна су за 
ефикасност и сигурност инвестирања новчаних 
средстава на консолидованом рачуну трезора 
Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 14 
 У основном и средњем образовању 
финансирају се материјални расходи у складу 
са зaконом, а расподелу средстава на основу 
одређених критеријума, односно кључа, по 
појединим школама врши Општинско веће и 
даје сагласност на финансијске планове. 
 У области здравствене и социјалне 
заштите финансирају се трошкови у складу са 
законом. Финансијски план корисници буџета 
из наведених области достављају на сагласност 
надлежном органу. 
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 Средства из области комуналних јавних 
расхода користиће се према посебним 
програмима и пројектима које усваја надлежни 
орган општине, с тим да су јавна предузећа из 
раздела 4.14 дужна да, у оквиру билансираних 
апропријација, у својим програмима пословања 
за 2014.г. определе најмање 10% средстава за 
унапређење и развој комуналне делатности у 
циљу очувања животне средине. 
 

Члан 15 
 Овлашћује се Општинско веће да да 
донесе акт о одобравању средстава намењених 
за социјални програм код ЈП Бели Извор и ЈП 
Борјак на основу предлога који достављају 
поменута јавна предузећа. 
 Овлашћује се Општинско веће да 
донесе акт о одобравању коришћења капита-
лних субвенција ЈД Врући извори и програма 
опремања ЈП Нови Аутопревоз на основу 
предлога који достављају поменута предузећа. 
 Овлашћује се Општинско веће да 
донесе одговарајућа акта о критеријумима за 
расподелу средстава за удружења грађана, 
културно уметничка друштва, спортске и 
верске организације, на основу којих ће 
председник општине расписати јавни позив за 
доделу ових средстава. 
 Овлашћује се председник општине да 
може да одобри преузимање обавеза у делу 
комуналних расхода на основу рачуна 
комуналних јавних предузећа који су извршили 
комуналне услуге на основу налога инспекције 
до износа одобрених буџетом. 
 

Члан 16 
 Решење о одобравању средстава са 
апропријације за финансирање пројеката - 
Средства за финансирање пројеката – редни 
број апропријације 79 конто 500 Издаци за 
нефинансијску имовину,  врши Општинско 
веће, на основу приоритета који су усвојени 
стратешким документима општине.  
 Приоритет у одобравању ових средста-
ва имају пројекти који се евидентирају као 
започети пројекти, у складу са документацијом 
којом се обезбеђује њихова реализација у 
правном, финансијском и техничком смислу. 
 Реализација пројеката евидентира се на 
апропријацији из става 1 овог члана а по 
окончању пројекта доноси се посебна одлука о 
преношењу власничких/корисничких права и 
обавеза на одговарајућег корисника буџета. 
 

Члан 17 
 Расподелу средстава са апропријација 
врши Скупштина општине  на основу предлога 
програма Општинског већа, а на основу нацрта 
програма ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу којим се планира уређење 
грађевинског земљишта, и то: 

 -Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности -  јавна расвета –  редни број 
апропријације 191 конто 425 Текуће поправке и 
одржавање 
 -Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности -  јавна расвета –  редни број 
апропријације 192 конто 5112 Изградња зграда 
и објеката 
 -Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности – путеви – редни број 
апропријације 193 конто 425 Текуће поправке и 
одржавање 
 -Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности – путеви – редни број 
апропријације 195 конто 511 Зграде и 
грађевнински објекти. 

 
Члан 18 

 Средства која су планирана по основу 
прихода од наплаћених новчаних казни за 
прекршаје предвиђене прописима о безбе-
дности саобраћаја на путевима који су учињени 
на територији општине Врњачка Бања  распо-
ређена су у буџету у оквиру апропријације -
Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – 
путеви – редни број апропријације 194 конто 
425 Текуће поправке и одржавање. Наведена 
средства користиће се у складу са програмом 
који доноси Општинско веће се на основу 
предлога програма тела за координацију – 
Савет за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима. 
 За извршење програма из става 1  овог 
члана задужена је ЈП “Дирекција за планирање 
и изградњу”, као управљач путевима на 
локалном нивоу. 

 
Члан 19 

 Сва акта о расподели средстава 
скупштине општине, председника општине и 
општинског већа, општинског јавног 
правобранилаштва која су планирана у разделу 
4 извршава општинска управа као директни 
корисник буџетских средстава и одговарајући 
индиректни буџетски корисници који су у 
надлежности овог директног буџетског 
корисника. 

Члан 20. 
 Апроријације у раделима 1,  2,  3  и 4  
представљају финансијски план директних 
корисника буџетских средстава. 
 Директни корисници буџетских 
средстава у обавези су да извештавају 
скупштину на начин и у складу са роковима 
утврђеним у Закону о буџетском систему.  
 

Члан 21 
 Рок за достављање на сагласност 
оснивачу годишњих програма рада/пословања 
индиректних буџетских корисника усвојених 
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од органа управљања је 45 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 Јавна предузећа подносе годишње 
програме пословања за 2014.годину у складу са 
Законом о јавним предузећима. 
 Рок за подношење извештаја о 
реализацији програма пословања/рада индире-
ктних буџетских корисника и јавних предузећа 
за предходну годину оснивачу је до краја 
фебруара 2014.г. 
 Програм се сматра донетим када на 
њега сагласност да оснивач јавног предузећа 
односно установе. До давања сагласности на 
програме пословања/рада средства се преносе 
сразмерно према последњем усвојеном 
програму за приоритетне расходе. 
  

Члан 22 
 За финансирање дефицита текуће 
ликвидности који може да настане услед 
неуравнотежености у кретањима прихода и 
расхода буџета овлашћује се председник 
општине да донесе акт о краткорочном 
задуживању за финансирање текуће ликви-
дности у складу са Законом о јавном дугу, а на 
основу предходно прибављеног позитивног 
мишљења Министарства финансија.  
 

Члан 23 
 Решење о употреби средстава сталне 
буџетске резерве доноси Општинско веће, на 
предлог локалног органа управе надлежног за 
финансије за намене утврђене у члану 70 
Закона о буџетском систему који је предивидео 
употребу ових средстава у отклањању 
последица ванредних околности, као што су 
земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, 
снежни наноси, град, животињске и биљне 
болести, еколошка катастрофа и друге елеме-
нтарне непогоде, односно других ванредних 
догађаја,  који могу да угрозе живот и здравље 
људи или проузрокују штету већих размера. 
 Стална буџетска резерва опредељује се 
највише до 0,5% укупних прихода и примања 
од продаје нефинансијске имовине за буџетску 
годину.  
 

Члан 24 
 Средства текуће буџетске резерве 
користе се за случајеве за које нису предвиђене 
апропријације или за сврхе за које се покаже да 
апропријације нису биле довољне. 
 Текућа буџетска резерва опредељује се 
највише до 2% укупних прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за буџетску 
годину. 
 О употреби текуће буџетске резерве 
одлучује Општинско веће за захтеве изнад 
300.000 динара, а за захтеве до 300.000 динара 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 
одлучује председник општине, на предлог 

локалног органа управе надлежног за 
финансије. 
 Одобрена средства по основама из 
става 1 и става 2 овог члана представљају 
повећање апропријације директног односно 
индиректног корисника и исказују се на 
контима по намени за коју су средства 
опредељена. 
 Захтеве за коришћење средстава текуће 
буџетске резерве могу поднети директни и 
индиректни корисници буџета и јавна предузе-
ћа основана од стране Општине Врњачка Бања. 

 
Члан 25 

 О употреби текуће буџетске резерве 
намењене за подршку децентрализованом 
управљању финансијском помоћи Европске 
уније одлучује председник општине у складу са 
законом. 
 

Члан 26 
 У делу капиталних инвестиционих 
расхода директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу да врше плаћања и 
преузимање обавеза до висине које, за 
тромесечни или неки други период, одреди 
председник општине посебним актом, у 
зависности од остварења прихода и њихове 
динамике у току буџетске године, у оквиру 
одобрених апропријација. 
 

Члан 27 
 Директни и индиректни корисник 
буџетских средстава може да врши плаћања у 
складу са прописаним квотама за сваки квартал 
или други период који утврди локални орган 
управе надлежан за финансије. 
 Приликом одређивања квота за 
директне и индиректне кориснике буџетских 
средстава полази се од планираних средстава у 
буџету, извршења буџета и ликвидних 
могућности буџета. 
 Локални орган управе надлежан за 
финансије обавештава кориснике буџетских 
средстава о одобреним квотама најкасније у 
року од 15 дана од дана објављивања Одлуке 
односно у случају измена најкасније 10 дана до 
почетка периода на који се квоте односе. 
 У изузетним случајевима у условима 
смањене ликвидности председник општине 
утврђује приоритете у финансирању у односу 
на које надлежни орган за финансије утвруђује 
квоте за расподелу буџетских средстава на 
кориснике буџета. 
 Буџетски корисници су дужни да на 
захтев надлежног органа за финансије и буџетског 
инспектора достављају извештаје о оствареним 
приходима и извршеним расходима и друге 
податке  од значаја за извршење буџета. 
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Члан 28 
 Средства распоређена за финансирање 
програма пословања/рада корисника буџета, 
корисницима се преносе на основу њиховог 
захтева, а сразмерно оствареним приходима и у 
складу са одобреним квотама. 

Члан 29 
 Корисници средстава буџета могу 
користити средства распоређена овом Одлуком 
само за намене за које су им по њиховим 
захтевима та средства одобрена и пренета. 
 

Члан 30 
 Локални орган управе надлежан за 
финансије обавезан је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише надлежни извршни орган локалне 
власти-Општинско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода.  
 У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја из ст. 1. овог члана надлежни 
извршни орган локалне власти –Општинско 
веће  усваја и доставља извештај Скупштини.  
Извештаји садрже и одступања између 
усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 

 
Члан 31 

 Ако се у току године примања буџета 
смање, издаци буџета ће се извршавати по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене зако-
нским прописима којима се омогућава 
функционисање јавног сектора који је у 
надлежности јединица локалне самоуправе – 
плате, социјална давања и минимални стални и 
текући расходи неопходни за нормално фун-
кционисање корисника буџетских средстава. 

 
Члан 32 

 Буџетски корисници који остваре 
уштеде у трошењу средстава планираних за 
материјалне и друге  трошкове везаним за 
пословање, могу те уштеде користити за 
материјално стимулисање рада радника, под 
условом да се наведеним уштедама не угрози 
обављање основних функција корисника 
средстава  за делатности за које су основани. 
 

Члан 33 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у 
целини или претежно финансира из буџета, 
умањиће обрачунату амортизацију средстава за 
рад у 2014.г. сразмерно делу средстава 
обезбеђених из буџета. 
 

Члан 34 
 Јавне набавке врше се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама. 

 Набавкама мале вредности сматра се 
набавка чија се вредност утврђује у складу са 
Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 35 

 Неутрошена средства корисници 
средстава буџета су дужни да врате у буџет 
најкасније до 31. децембра 2014.године. 
 

Члан 36 
 Овлашћује се Председник општине да 
може да врши усклађивање исказаних прихода 
и примања као и расхода и издатака са 
прописаним класификацијама. 

 
Члан 37 

 Овлашћује се председник општине да 
може својим актом да врши усклађивање 
планираних износа меморандумских ставки за 
рефундацију расхода и планираних износа на 
апропријацији 414 – Социјална давања запосле-
нима код свих директних и индиректних 
корисника буџета у складу са остварењем ових 
прихода у току године на предлог органа 
надлежног за финансије. 

 
Члан 38 

 У случају да се у току године обим 
пословања или овлашћења директног, односно 
његовог индиректног корисника буџетских 
средстава промени, износ апропријација 
издвојених за активности тог корисника 
повећаће се, односно смањити.  
 Ако се обим пословања или овлашћења 
директног, односно његовог индиректног 
корисника буџетских средстава из става 1. овог 
члана повећа, средства ће се обезбедити из 
текуће буџетске резерве.  
 У случају оснивања новог директног, 
односно индиректног корисника буџетских 
средстава, средства за његово пословање или 
овлашћења обезбеђују се из текуће буџетске 
резерве.  
 Ако корисник буџетских средстава 
престане да постоји, а његови задаци нису 
пренети на другог корисника буџетских 
средстава, неискоришћена средства се преносе 
у текућу буџетску резерву и могу се користити 
за намене за које је предвиђено коришћење 
средстава сталне буџетске резерве.  
 Ако се у току године од једног 
директног, односно индиректног корисника 
буџетских средстава образује више директних, 
односно индиректних корисника, неиско-
ришћена средства распоређена том кориснику 
преносе се у текућу буџетску резерву и распо-
ређују новообразованим директним, односно 
индиректним корисницима буџетских средс-
тава.  
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Ако у току године дође до промене 
околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, Влада, односно 
надлежни извршни орган локалне власти, 
доноси одлуку да се износ апропријације који 
није могуће искористити, пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за 
намене које нису предвиђене буџетом или за 
намене за које нису предвиђена средства у 
довољном обиму. 
 Одлуку о промени у апропријацијама из 
ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве доноси надлежни 
извршни орган локалне власти у складу са 
чланом 24 ове Одлуке. 
 Укупан износ преусмеравања из става 
6. овог члана не може бити већи од износа 
разлике између буџетом одобрених средстава 
текуће буџетске резерве и максимално могућег 
износа средстава текуће буџетске резерве 
утврђеног овим законом. 
 

Члан 39 
 Директни корисник буџетских 
средстава, уз одобрење надлежног органа за 
финансије, може извршити преусмеравање 
одобрених апропријација на име одређених 
расхода у износу  до 5%  вредности 
апропријација која се умањује у оквиру раздела 
директног односно индиректних корисника као 
и између раздела индиректних корисника који 
су у надлежности директног корисника. 
 

Члан 40 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу предузимати обавезе 
на терет буџета највише до износа одобрених 
апропријација умањених за неизмирене обавезе 
и извршене расходе у текућој години. 
 Обавезе преузете у складу са 
одобреним апропријацијама, а неизвршене у 
току године, преносе се и имају статус 
преузетих обавеза и у наредној буџетској 
години извршавају се на терет одобрених 
апропријација за ту буџетску годину.  
 

Члан 41 
Приликом преузимања обавеза, 

директни и индиректни корисници буџетских 
средстава дужни су да се придржавају сме-
рница о роковима и условима плаћања, које 
одређује локални орган управе надлежан за 
финансије.     
 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе на основу писаног уговора 
или другог правног акта, уколико законом није 
друкчије прописано.    
 Корисници буџетских средстава су 
дужни да обавесте трезор локалне власти:  
 1) о намери преузимања обавезе; 

 2) након потписивања уговора или 
другог правног акта којим се преузима обавеза, 
о преузимању обавезе и предвиђеним условима 
и роковима плаћања;     
 3) о свакој промени која се тиче износа, 
рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
 4) поднесу захтев за плаћање у року 
прописаном актом министра у складу са 
законом. 

Преузете обавезе чији је износ већи од 
износа средстава предвиђеног буџетом или које 
су настале у супротности са овом одлуком, не 
могу се извршавати на терет консолидованог 
рачуна буџета Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 42 
 Уколико је корисник буџета својом 
делатношћу изазвао судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска 
поравнања извршавају се на терет његових 
средстава. 
 Директни корисник врши евиденцију 
пословних промена из става 1.  овог члана 
директно у разделу корисника на одговарајућој 
апропријацији уз умањење других 
апропријација у одговарајућем износу. 
 

Члан 43 
У случају потребе индиректни 

корисник буџетских средстава може вршити 
промену плана сопствених прихода,  односно 
захтева измену одобрених апропријација. 
Орган управе надлежан за финасије на 
образложен захтев тог корисника врши измену 
одобрених апропријација за извршавање 
расхода из тих прихода. 
 Буџетски приходи и расходи морају 
бити у равнотежи. 
 

Члан 44 
 Ако се у току фискалне године расходи 
повећају или приходи смање председник 
општине, на предлог локалног органа управе 
надлежног за финансије, може обуставити 
извршење појединих расхода, не дуже од 45 дана.  
 Привременом обуставом извршења 
може се:  
 1) зауставити преузимање обавеза;  
 2) предложити продужење уговорног 
рока за плаћање;  
 3) зауставити давање одобрења за 
закључење уговора;  
 4) зауставити коришћење квота.  
 Локални орган управе надлежан за 
финансије, припрема предлог обима и мера 
привремене обуставе извршења.  
 Мере привремене обуставе извршења 
могу се применити на све кориснике буџетских 
средстава.  
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 О одлуци из става 1.  овог члана 
председник општине обавештава скупштину 
локалне власти, у року од седам дана.  

 
Члан 45 

 Приходи који се остваре на конту 
745151 - Остали приходи у корист нивоа 
општина распоређују се корисницима који су 
исти остварили својом делатношћу.  
 

 
 
  
 

 
 
 

Члан 46 
 Број запослених код корисника 
буџетских средстава који су у ограничењу, у 
складу са Законом о одређивању максималног  
броја запослених у локалној администрацији, 
износи: 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
                       

НАПОМЕНА: * - није ограничен број  
 

Изабрана, именована и постављана 
лица у складу са Законом о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији нису обухваћена у 
максималном броју запослених, обзиром да су 
иста функционери у смислу Закона о Агенцији 
за борбу против корупције и Закона о радним 
односима у државним органима. 

Број изабраних, именованих и поста-
вљених функционера, који се не ограничава у 
складу са  Законом о одређивању максималног 
броја запослених у локалној администрацији, 

односно који је прописан Законом о локалној 
самоуправи и другим посебиним законима, код 
свих корисника буџета чије се зараде 
финансирају на основу ове одлуке износи 19. 
 Број запослених код корисника 
буџетских средстава који нису у ограничењу у 
смислу Закона о одређивању максималног 
броја запослених у локалној администрацији 
износи: 
 

 

 
 Укупан Укупан 

Корисници  број запосл. на  број запосл. на  
  неодређ.врем. одређ.врем. 
Предшколска установа „Радост“ 91 8 
ЈП "Дирекција за планирање и 
изградњу" 18 0 

 
 
II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 47 
 Буџетски фонд је евиденциони рачун у 
оквиру главне књиге трезора који отвара 
надлежни извршни орган локалне власти, како 
би се поједини буџетски приходи и расходи 
водили одвојено, ради остваривања циља који 
је предвиђен посебним републичким, односно 
локалним прописом или међународним 
споразумом.  

 
Члан 48 

Плаћање на терет буџетског фонда врши 
се до нивоа средстава расположивих у буџетском 

фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално 
планираних прихода буџетског фонда.  
 На крају текуће године неискоришћена 
средства са рачуна буџетског фонда преносе се 
у наредну годину.  
 

Члан 49 
Буџетским фондом управља надлежни 

локални орган управе-Општинска управа.  
По укидању буџетског фонда, права и 

обавезе буџетског фонда преузима локални 
орган управе из става 1. овог члана. 
 

Члан 50 
Средства из буџета у износу од 

729.427.000 динара (извор финансирања 01), 

 Укупан Укупан 
Корисници  број запосл. на број запосл. на 

  неодређ.врем. одређ.врем. 
Општинска управа  88 9 
Јавно правобранилаштво 1 0 
Туристичка организација 8 0 
Спортски центар 13 4 
Културни центар 13 * 
Народна библиотека 9 * 

Укупно 131 13 
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средства прихода од изворних активности 
директног и индиректних корисника буџета у 
укупном износу 60.287.000 динара (извор 
финансирања 04), примања од домаћих задужи-
вања-пренета из предходне године (извор 
финансирања 10) у укупном износу од 
2.000.000 динара, приходи од донација и 

дотација-пренета из предходне године (извор 
финансирања 07) у износу од 22.000.000 динара 
и средтва за рефундацију боловања – 
меморандумске ставке у износу од 8.900.000 
динара распоређују се економским 
класификацијама и то: 
 

 
II ОПШТИ ДЕО  
- Расходи и издаци – 

Економска 
класификација       

Ред. Конто    Буџет Средства из 
Средства 

из 
Средства 

из Укупна  

Бр.   Врста расхода 2014 сопств.извора 
осталих 
извора кредита средства 

      01 04  10 (5+6+7+8) 
1 2 3 5 6 7 8 9 
 400 Текући расходи      
 410 Расходи за запослене 242.721.000 27.200.000 8.900.000 0 278.821.000 
1 411 Плате и додаци заполених 192.213.000 21.104.000 0 0 213.317.000 

2 412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 34.478.000 3.780.000 0 0 38.258.000 

3 413 Накнаде у натури 770.000 175.000 0 0 945.000 

4 414 
Социјална давања 
запосленима 1.798.000 663.000 8.900.000 0 11.361.000 

5 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 3.985.000 1.030.000 0 0 5.015.000 

6 416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 4.517.000 448.000 0 0 4.965.000 

7 4171 
Одборнички додатак, и 
др.нак. за рад ИО,  4.960.000 0 0 0 4.960.000 

    СО и њихових радних тела           
8 420 Коришћење услуга и роба 230.443.000 30.707.000 0 0 261.150.000 
9 421 Стални трошкови 54.473.000 5.920.000 0 0 60.393.000 

10 4212 Енергетске услуге  28.000.000 0 0 0 28.000.000 

11 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 3.500.000 0 0 0 3.500.000 

12 422 Трошкови путовања 2.398.000 630.000 0 0 3.028.000 
13 423 Услуге по уговору 29.447.000 8.200.000 0 0 37.647.000 

14 423 
Услуге по уговору - 
Репрезентација 3.100.000 0 0 0 3.100.000 

15 424 Специјализоване услуге 50.231.000 7.897.000 0 0 58.128.000 
16 425 Текуће поправке и одржавање 43.180.000 2.700.000 0 0 45.880.000 
17 426 Материјал 16.114.000 5.360.000 0 0 21.474.000 
18 441 Отплате домаћих камата 19.000.000 0 0 0 19.000.000 

19 611 
Отплата  главнице домаћим 
кредиторима 37.700.000 0 0 0 37.700.000 

20 450 Субвенције 3.000.000 0 0 0 3.000.000 
21 460 Донације и трансфери 68.450.000 0 0 0 68.450.000 

22 463 
Донације и трансфери 
осталим нивоима власти 68.450.000 0 0 0 68.450.000 

23 465111 
Остале текуће дотације и 
трансфери      

24 470 Социјална помоћ 42.950.000 0 22.000.000 0 64.950.000 
25 480 Остали издаци 16.423.000 460.000 0 0 16.883.000 

26 482 
Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте  3.330.000 460.000 0 0 3.790.000 

27 483 Новчане казне и пенали по 0 0 0 0 0 
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реш.судова 

28 4811 
Дотације невладиним 
организацијама 2.000.000 0 0 0 2.000.000 

29 4819 
Дотације осталим 
непрофитним институцијама  11.093.000 0 0 0 11.093.000 

30 499 Средства резерве 13.400.000 0 0 0 13.400.000 
31 49911 Стална резерва 400.000 0 0 0 400.000 
32 49912 Текућа резерва 13.000.000 0 0 0 13.000.000 

33 500 
Издаци за нефинансијску 
имовину 20.000.000 0 0 2.000.000 22.000.000 

34 510 Основна средства 31.340.000 1.920.000 0 0 33.260.000 
35 511 Зграде и грађевински објекти 25.210.000 100.000 0 0 25.310.000 
36 512 Машине и опрема 5.800.000 990.000 0 0 6.790.000 
37 513 Остала основна средства 0 150.000 0 0 150.000 
38 515 Нематеријална имовина 330.000 180.000 0 0 510.000 
39 523 Роба за даљу продају 0 500.000 0 0 500.000 
40 540 Природна имовина 4.000.000 0 0 0 4.000.000 
41 541 Земљиште 4.000.000 0 0 0 4.000.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 729.427.000 60.287.000 30.900.000 2.000.000 822.614.000 
 
 

Члан 51 
Средства из буџета у износу од 

729.427.000 динара (извор финансирања 01), 
средства прихода од изворних активности 
директног и индиректних корисника буџета у 
укупном износу 60.287.000 динара (извор 
финансирања 04), примања од домаћих 
задуживања-пренета из предходне године 
(извор финансирања 10) у укупном износу од  

 

 
2.000.000 динара, приходи од донација и 
дотација-пренета из предходне године (извор 
финансирања 07) у износу од 22.000.000 динара 
и средтва за рефундацију боловања – 
меморандумске ставке у износу од 8.900.000 
динара, распоређују се по директним 
буџетским корисницима и то: 
    

 
II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

      Буџет Средства из 
Средства 

из 
Средства 

из Укупна  

Број Раздео О п и с 2014 сопств.извора 
осталих 
извора кредита средства 

позиц.     01 04  10 (4+5+6+7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА 11.395.000 0 100.000 0 11.495.000 
        

2 2 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ И  РАДНА ТЕЛА 27.460.000 0 100.000 0 27.560.000 

        

3 3 
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 8.866.000 0 200.000 0 9.066.000 

        
4 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 681.706.000 60.287.000 30.500.000 2.000.000 774.493.000 

    Укупно раздео 1+2+3+4: 729.427.000 60.287.000 30.900.000 2.000.000 822.614.000 
 

Члан 52 
Средства из буџета у износу од 

729.427.000 динара (извор финансирања 01), 
средства прихода од изворних активности 
директног и индиректних корисника буџета у 
укупном износу 60.287.000 динара (извор 
финансирања 04), примања од домаћих 
задуживања-пренета из предходне године 
(извор финансирања 10) у укупном износу од 
2.000.000 динара, приходи од донација и 

дотација-пренета из предходне године (извор 
финансирања 07) у износу од 22.000.000 динара 
и средстава за рефундацију боловања – 
меморандумске ставке у износу од 8.900.000 
динара, распоређују се по директним и 
индиректним буџетским корисницима, по 
функционалној и економској класификацији и 
то: 
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III ПОСЕБАН ДЕО 
 

              Буџет Сред. из Сред. из Сред. из Укупна  

Бр. Раздео Глава Функц. Екон. Извор  О п и с 2014 сопс.извора 
осталих 
извора кредита средства 

поз.     клас. Клас. Фин.   01 04  10 (9+10+11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           

      111      Извршни и законодавни органи           
1       411   Плате и додаци запослених 2.448.000       2.448.000 

2       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 337.000       337.000 

3       414   Социјална давања запосленима      100.000   100.000 

4       4171   
Одборнички додатак, и др.нак. за 
рад СО  4.960.000       4.960.000 

5       416132   Накнаде члановима комисија 350.000       350.000 
6       422   Трошкови путовања 100.000       100.000 
7       421   Стални трошкови         0 
8       423   Услуге по уговору 2.200.000       2.200.000 
9       423   Услуге по уговору - Репрезентација 600.000       600.000 
10       424   Специјализоване услуге         0 
11       425   Текуће поправке и одржавање         0 
12       426   Материјал 350.000       350.000 

13       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте          0 

            од једног нивоа власти другом           

14       483   
Новчане казне и пенали по 
реш.судова         0 

15       512   Машине и опрема 50.000       50.000 
            СВЕГА РАЗДЕО 1: 11.395.000 0 100.000 0 11.495.000 

            
Извори финансирања за функцију 
111:           

      01 Приходи из буџета 11.395.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   100.000    
       Извори финансирања за раздео 1:     11.495.000 
      01 Приходи из буџета 11.395.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   100.000    
            Укупно за раздео 1:         11.495.000 
            

  2         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ           

      111      Извршни и законодавни органи           

    2.1.       
Председник општине и 
општинско веће           

16       411   Плате и додаци запослених 4.284.000       4.284.000 

17       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 816.000       816.000 

18       414   Социјална давања запосленима      100.000   100.000 
19       416132   Накнаде члановима комисија 200.000       200.000 
20       416131   Накнаде члановима већа 1.960.000       1.960.000 

21       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 600.000       600.000 

22       422   Трошкови путовања 1.000.000       1.000.000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
23       421   Стални трошкови         0 
24       423   Услуге по уговору 700.000       700.000 
25       423   Услуге по уговору - Репрезентација 2.500.000       2.500.000 
26       424   Специјализоване услуге         0 
27       425   Текуће поправке и одржавање 200.000       200.000 
28       426   Материјал 1.500.000       1.500.000 

29       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  200.000       200.000 

            од једног нивоа власти другом           

30       483   
Новчане казне и пенали по 
реш.судова         0 

31       512   Машине и опрема 100.000       100.000 
            Укупно глава 2.1.: 14.060.000 0 100.000 0 14.160.000 
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Извори финансирања за функцију 
111:           

      01 Приходи из буџета 14.060.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   100.000    
       Укупно за функцију 111     14.060.000 

       
Извори финансирања за главу 
2.1.:       

      01 Приходи из буџета 14.060.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   100.000    
            Укупно за главу 2.1.:         14.060.000 
            
            БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ           
    2.2.        Стална и текућа резерва           

      160     
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту           

32       49911   Стална резерва 400.000       400.000 
33       49912   Текућа резерва  12.000.000       12.000.000 
            Укупно глава 2.2: 12.400.000 0 0 0 12.400.000 

    2.3.       

Резерва за подршку 
децентрал.управ.финанс.пом. 
Европске униј           

      160     
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту           

34       49912   Текућа резерва  1.000.000       1.000.000 
            Укупно глава 2.3.: 1.000.000 0 0 0 1.000.000 
            Укупно глава 2.2+2.3.: 13.400.000 0 0 0 13.400.000 

            
Извори финансирања за функцију 
160:           

      01 Приходи из буџета 13.400.000      
       Укупно за функцију 160:     13.400.000 

       
Извори финансирања за главу 
2.2+2.3.:       

      01 Приходи из буџета 13.400.000      
            Укупно за главу 2.2+2.3.:         13.400.000 

            СВЕГА РАЗДЕО 2: 27.460.000 0 100.000 0 27.560.000 
                       
      Извори финансирања за раздео 2:      
      01 Приходи из буџета 27.460.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   100.000    
            Укупно за раздео 2:         27.560.000 
                        

  3         
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО         0 

      330     Судови         0 
35       411   Плате и додаци запослених 3.228.000       3.228.000 

36       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 578.000       578.000 

37       414   Социјална давања запосленима  60.000   200.000   260.000 
38       415   Накнаде трошкова за запослене         0 

39       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи         0 

40       421   Стални трошкови          0 
41       422   Трошкови путовања  50.000       50.000 
42       423   Услуге по уговору  100.000       100.000 
43       424   Специјализоване услуге 2.000.000       2.000.000 
44       425   Текуће поправке и одржавање          0 
45       426   Материјал 100.000       100.000 

46       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  2.700.000       2.700.000 

            од једног нивоа власти другом           
47       512   Машине и опрема  50.000       50.000 
            СВЕГА РАЗДЕО 3: 8.866.000 0 200.000 0 9.066.000 

            
Извори финансирања за функцију 
330:           

      01 Приходи из буџета 8.866.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    
       Укупно за функцију 330:     9.066.000 
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       Извори финансирања за раздео 3:       
      01 Приходи из буџета 8.866.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    
            Укупно за раздео 3:         9.066.000 
            

  4         ОПШТИНСКА УПРАВА           
    4.1.       Општинска управа           
      130     Опште услуге           
48       411   Плате и додаци запослених 83.544.000       83.544.000 

49       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 15.079.000       15.079.000 

50       413   Накнаде у натури 500.000       500.000 
51       414   Социјална давања запосленима  750.000   3.500.000   4.250.000 
52       415   Накнаде трошкова за запослене 1.720.000       1.720.000 

53       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 390.000       390.000 

54       421   Стални трошкови  16.000.000       16.000.000 

55       4211   
Трошкови платног промета и 
банк.услуга 3.500.000       3.500.000 

56       422   Трошкови путовања  550.000       550.000 
57       423   Услуге по уговору  8.000.000       8.000.000 
58       424   Специјализоване услуге 700.000       700.000 
59       425   Текуће поправке и одржавање  3.000.000       3.000.000 
60       426   Материјал 4.500.000       4.500.000 

61       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  200.000       200.000 

            од једног нивоа власти другом           
62       512   Машине и опрема  200.000       200.000 
63       515   Нематеријална имовина         0 
            Укупно глава 4.1.: 138.633.000 0 3.500.000 0 142.133.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 138.633.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   3.500.000    
       Укупно за функцију 130:     142.133.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.1.:       

      01 Приходи из буџета 138.633.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   3.500.000    
            Укупно за главу 4.1.:         142.133.000 
            
    4.2.       Извршење скупштинских одлука           
                        

    4.2.1.       
Финанс.трошк.боравка у вртићу 
трећег детета          

      040     Породица и деца           

64       472   
Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 1.000.000       1.000.000 

                        
    4.2.2.       Финансијска помоћ у породици          
      040     Породица и деца           

65       472   
Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 14.100.000       14.100.000 

                        

    4.2.3.       
Субвенције ученицима у 
основ.образов.           

      912     Основно образовање           
66       423   Услуге по уговору  (превоз ученика) 6.000.000       6.000.000 

67       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 3.750.000       3.750.000 

                        

    4.2.4.       
Субвенције ученицима у 
сред.образов.           

      920     Средње образовање           
68       423   Услуге по уговору  (превоз ученика) 4.000.000       4.000.000 
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    4.2.5.       
Награде за најбоље ученике и 
студенте-једнократна помоћ           

      900     Образовање           
69       47271   Накнаде из буџета за образовање 1.000.000       1.000.000 
                        

    4.2.6.       
Пружање социјалних услуга 
особама са сметњама у развоју          

      010     Болест и инвалидност           

70       472   
Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 1.000.000       1.000.000 

                        

    4.2.7.       
Реализација ЛАП за 
запошљавање           

     474     Вишенаменски развојни пројекти           

71       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 11.250.000       11.250.000 

                        
    4.2.8.       Услуге локалног информисања           
      830     Услуге емитовања и штампања           

72       423   Услуге по уговору 2.000.000       2.000.000 
                        

    4.2.9.       Улична расвета           
      640     Улична расвета           
73       4212   Енергетске услуге  28.000.000       28.000.000 

            

    4.2.10.       
Комунални послови по налогу 
инспекције           

      620     Развој заједнице           
74       425   Текуће поправке и одржавање 1.500.000       1.500.000 

            
            Укупно глава 4.2.: 73.600.000 0 0 0 73.600.000 
                        

       
Извори финансирања за функцију 
010:       

      01 Приходи из буџета 1.000.000      
       Укупно за функцију 010:     1.000.000 

       
Извори финансирања за функцију 
040:       

      01 Приходи из буџета 15.100.000      
       Укупно за функцију 040:     15.100.000 

       
Извори финансирања за функцију 
474:       

      01 Приходи из буџета 11.250.000      
       Укупно за функцију 474:     11.250.000 

       
Извори финансирања за функцију 
620:       

      01 Приходи из буџета 1.500.000      
       Укупно за функцију 620:     1.500.000 

            
            

       
Извори финансирања за функцију 
640:       

      01 Приходи из буџета 28.000.000      
       Укупно за функцију 640:     28.000.000 

       
Извори финансирања за функцију 
830:       

      01 Приходи из буџета 2.000.000      
       Укупно за функцију 830:     2.000.000 

       
Извори финансирања за функцију 
912:       

      01 Приходи из буџета 9.750.000      
       Укупно за функцију 912:     9.750.000 

       
Извори финансирања за функцију 
920:       

      01 Приходи из буџета 4.000.000      
       Укупно за функцију 920:     4.000.000 
       Извори финансирања за функцију       
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900: 

      01 Приходи из буџета 1.000.000      
       Укупно за функцију 900:     1.000.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.2.:       

      01 Приходи из буџета 73.600.000      
            Укупно за главу 4.2.:         73.600.000 
            

    4.3.       
Извршење одлука извршних 
органа           

                        
    4.3.1.       Удружења и савези           

      160     
Опште јавне услуге 
некалсификоване на другом месту           

75       4819   
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 2.000.000       2.000.000 

                        
    4.3.2.       Културно уметничка друштва          
      820     Услуге културе           

76       4819   
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 500.000       500.000 

                        
    4.3.3.       Верске заједнице          
      840     Верске и остале услуге заједнице           

77       4819   
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 1.000.000       1.000.000 

                        
    4.3.4.       Физичка култура           
      810     Услуге рекреације и спорта           

78       48191   
Дотације спортским и 
омлад.организацијама 6.000.000       6.000.000 

    4.3.5.       
Средства за финансирање 
пројеката          

      620     Развој заједнице           
79       500   Издаци за нефинансијску имовину 20.000.000     2.000.000 22.000.000 

            

    4.3.6.       
Пројектно планирање и набавка 
имовине           

      620     Развој заједнице           
80       5114   Пројектно планирање  2.000.000       2.000.000 
81       541   Земљиште 4.000.000       4.000.000 
82       511   Зграде и грађевински објекти 0       0 

            
            Укупно глава 4.3.: 35.500.000 0 0 2.000.000 37.500.000 

            
Извори финансирања за функцију 
160:           

      01 Приходи из буџета 2.000.000      
       Укупно за функцију 160:     2.000.000 

       
Извори финансирања за функцију 
620:       

      01 Приходи из буџета 26.000.000      
      10 Примања од домаћих задуживања    2.000.000   

       
Извори финансирања за функцију 
820:     28.000.000 

      01 Приходи из буџета 500.000      
       Укупно за функцију 820:     500.000 

       
Извори финансирања за функцију 
840:       

      01 Приходи из буџета 1.000.000      
       Укупно за функцију 840:     1.000.000 

       
Извори финансирања за функцију 
810:       

      01 Приходи из буџета 6.000.000      
       Укупно за функцију 810:     6.000.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.3.:       

      01 Приходи из буџета 35.500.000      
      10 Примања од домаћих задуживања    2.000.000   
            Укупно за главу 4.3.:         37.500.000 
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    4.4.       
Извршење законских обавеза из 
других области           

                        
    4.4.1.       Дотације политичким странкама           

      160     
Опште јавне услуге 
некалсификоване на другом месту           

83       481942   Дотације политичким странкама  593.000       593.000 
    4.4.2.       Историјски архив           

      160     
Опште јавне услуге 
некалсификоване на другом месту           

84       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 200.000       200.000 

            Укупно глава 4.4.: 793.000 0 0 0 793.000 

            
Извори финансирања за функцију 
160:           

      01 Приходи из буџета 793.000      
       Укупно за функцију 160:     793.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.4.:       

      01 Приходи из буџета 793.000      
            Укупно за главу 4.4.:         793.000 
            
    4.5.       Здравствена заштита           
    4.5.1.       Дом здравља "Др Никола Џамић"           

      760     
Здравство некласификовано на 
другом месту           

85       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 2.000.000       2.000.000 

86       424   
Специјализоване услуге 
(мртвозорство) 735.000       735.000 

    4.5.2. 760     Црвени крст           

87       481   
Дотације невладиним 
организацијама 2.000.000       2.000.000 

            Укупно глава 4.5.: 4.735.000 0 0 0 4.735.000 

            
Извори финансирања за функцију 
760:           

      01 Приходи из буџета 4.735.000      
       Укупно за функцију 760:     4.735.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.5.:       

      01 Приходи из буџета 4.735.000      
            Укупно за главу 4.5.:         4.735.000 
            
    4.6.       Стамбена агенција           
      610     Стамбени развој           

88       4819   
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 1.000.000       1.000.000 

            Укупно глава 4.6.: 1.000.000 0 0 0 1.000.000 

            
Извори финансирања за функцију 
610:           

      01 Приходи из буџета 1.000.000      
       Укупно за функцију 610:     1.000.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.6.:       

      01 Приходи из буџета 1.000.000      
            Укупно за главу 4.6.:         1.000.000 

    4.7.       Трансакције везане за јавни дуг           
      170     Трансакције јавног дуга           
89       440   Отплате домаћих камата 19.000.000       19.000.000 

90       611   
Отплата  главнице домаћим 
кредиторима 37.700.000       37.700.000 

            Укупно глава 4.7.: 56.700.000 0 0 0 56.700.000 

            
Извори финансирања за функцију 
170:          

      01 Приходи из буџета 56.700.000      
       Укупно за функцију 170:     56.700.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.7.:       

      01 Приходи из буџета 56.700.000      
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            Укупно за главу 4.7.:         56.700.000 
            
    4.8.       Фонд за развој пољопривреде           
      421     Пољопривреда           

91       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 4.000.000       4.000.000 

            Укупно глава 4.8.: 4.000.000 0 0 0 4.000.000 

            
Извори финансирања за функцију 
421:           

      01 Приходи из буџета 4.000.000      
       Укупно за функцију 421:     4.000.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.8.:       

      01 Приходи из буџета 4.000.000      
            Укупно за главу 4.8.:         4.000.000 

            
    4.9.       Фонд за заштиту животне средине           
      500     Заштита животне средине           

92       424   Специјализоване услуге 0       0 
93       511   Зграде и грађевински  објекти 0       0 
            Укупно глава 4.9.: 0 0 0 0 0 

            
Извори финансирања за функцију 
500:           

      01 Приходи из буџета 0       
       Укупно за функцију 500:     0 

       
Извори финансирања за главу 
4.9.:       

      01 Приходи из буџета 0       
            Укупно за главу 4.9.:         0 
            

    4.10.       Фонд за подсицање запошљавања           
     050     Незапосленост           

94       454111   
Текуће субвенције приватним 
предузећима 1.500.000       1.500.000 

            Укупно глава 4.10.: 1.500.000       1.500.000 

            
Извори финансирања за функцију 
050:           

      01 Приходи из буџета 1.500.000      
       Укупно за функцију 050:       

       
Извори финансирања за главу 
4.10.:       

      01 Приходи из буџета 1.500.000      
            Укупно за главу 4.10.:         1.500.000 
            

    4.11.       Трансфери основним школама           
      912     Основно образовање           

95       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 33.100.000       33.100.000 

            Укупно глава 4.11.: 33.100.000 0 0 0 33.100.000 

            
Извори финансирања за функцију 
912:           

      01 Приходи из буџета 33.100.000      
       Укупно за функцију 912:     33.100.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.10.:       

      01 Приходи из буџета 33.100.000      
            Укупно за главу 4.11.:         33.100.000 
            
    4.12.       Трансфери средњим школама           
      920     Средње образовање           

96       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 13.600.000       13.600.000 

            Укупно глава 4.12.: 13.600.000 0 0 0 13.600.000 

            
Извори финансирања за функцију 
920:           

      01 Приходи из буџета 13.600.000      
       Укупно за функцију 920:     13.600.000 
       Извори финансирања за главу       
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4.12.: 

      01 Приходи из буџета 13.600.000      
            Укупно за главу 4.12.:         13.600.000 
            
    4.13.       Социјална политика           
    4.13.1.       Центар за социјални рад            

      070     
Социјална помоћ угрож.станов. 
некласиф. на др.месту           

97       463   
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 550.000       550.000 

98       472   
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  8.800.000       8.800.000 

                        

    4.13.2.       
Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и 
инвал.заш.           

      090     
Социјал. заштит. некалиф. на др. 
месту           

99       472   
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  650.000       650.000 

    4.13.3.       
Пројекти у области социјалне 
заптите           

      090     
Социјал. заштит. некалиф. на др. 
месту           

100       472   
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  2.400.000   22.000.000   24.400.000 

            Укупно глава 4.13.: 12.400.000 0 22.000.000 0 34.400.000 

            
Извори финансирања за функцију 
070:           

      01 Приходи из буџета 9.350.000      
       Укупно за функцију 070:     9.350.000 

       
Извори финансирања за функцију 
090:       

      01 Приходи из буџета 3.050.000      
     07 Транфери од других нивоа власти   22.000.000   
       Укупно за функцију 090:     3.050.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.13.:       

      01 Приходи из буџета 12.400.000      
            Укупно за главу 4.13.:         34.400.000 
            
    4.14.       Комунални јавни расходи           
    4.14.1       ЈП "Бели Извор"           
      620     Развој заједнице           

101       4213   Комуналне услуге 19.000.000       19.000.000 
                        
    4.14.2.       ЈП "Борјак"           
      620     Развој заједнице           

102       424   Специјализоване услуге 25.000.000       25.000.000 
            
    4.14.3.       Зимско одржавање путева           
      620     Развој заједнице           

103       425   Текуће поправке и одржавање 5.000.000       5.000.000 
                        

    4.14.4.       
Одржавање атмосферске 
канализације           

      620     Развој заједнице           
104       425   Текуће поправке и одржавање 2.000.000       2.000.000 

                        

    4.14.5.       
Социјални програм у јавним 
предузећима           

      620     Развој заједнице           

105       472   
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  14.000.000       14.000.000 

                        
    4.14.6.       ЈП Нови Аутопревоз-опремање           
      620     Развој заједнице           

106       512   Машине и опрема 2.000.000       2.000.000 
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    4.14.7.       
Капиталне субвенције - ЈД Врући 
извори           

      620     Развој заједнице           

107       4512   
Капиталне субвенције јавним 
нефинанс.организ.  1.500.000       1.500.000 

            Укупно глава 4.14.: 68.500.000 0 0 0 68.500.000 

            
Извори финансирања за функцију 
620:           

      01 Приходи из буџета 68.500.000      
       Укупно за функцију 620:     68.500.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.14.:       

      01 Приходи из буџета 68.500.000      
            Укупно за главу 4.14.:         68.500.000 

                        
    4.15.       Установа Културни центар           
      820     Услуге културе           

108       411   Плате и додаци запослених 14.280.000       14.280.000 

109       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.547.000       2.547.000 

110       413   Накнаде у натури    15.000     15.000 
111       414   Социјална давања запосленима 100.000 150.000 300.000   550.000 
112       415   Накнаде трошкова за запослене   250.000     250.000 

113       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи   128.000     128.000 

114       421   Стални трошкови 2.860.000 300.000     3.160.000 
115       422   Трошкови путовања   50.000     50.000 
116       423   Услуге по уговору 1.900.000 3.650.000     5.550.000 
117       424   Специјализоване услуге 1.400.000 1.767.000     3.167.000 
118       425   Текуће поправке и одржавање 300.000 130.000     430.000 
119       426   Материјал 100.000 600.000     700.000 

120       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  10.000 50.000     60.000 

            од једног нивоа власти другом           
121       512   Машине и опрема 120.000 210.000     330.000 
122       513   Остала основна средства   150.000     150.000 
123       515   Нематеријална имовина 50.000 100.000     150.000 

            Укупно глава 4.15.: 23.667.000 7.550.000 300.000 0 31.517.000 

            
Извори финансирања за функцију 
820:           

      01 Приходи из буџета 23.667.000      
      04 Сопствени приходи  7.550.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   300.000    
       Укупно за функцију 820:     31.517.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.15.:       

      01 Приходи из буџета 23.667.000      
      04 Сопствени приходи  7.550.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   300.000    
            Укупно за главу 4.15.:         31.517.000 

    4.16.      
Установа Библиотека "Др. Душан 
Радић"         0 

      820     Услуге културе           
124       411   Плате и додаци запослених 7.733.000       7.733.000 

125       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.385.000       1.385.000 

126       413   Накнаде у натури  120.000 10.000     130.000 
127       414   Социјална давања запосленима 90.000   200.000   290.000 

128       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи   0     0 

129       421   Стални трошкови 1.420.000 20.000     1.440.000 
130       422   Трошкови путовања 40.000 30.000     70.000 
131       423   Услуге по уговору 600.000 100.000     700.000 
132       424   Специјализоване услуге 300.000 80.000     380.000 
133       425   Текуће поправке и одржавање 120.000 20.000     140.000 
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134       426   Материјал 120.000 60.000     180.000 
135       512   Машине и опрема 150.000 20.000     170.000 
136       515   Нематеријална имовина 280.000 80.000     360.000 

            Укупно глава 4.16.: 12.358.000 420.000 200.000 0 12.978.000 

            
Извори финансирања за функцију 
820:           

      01 Приходи из буџета 12.358.000      
      04 Сопствени приходи  420.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    
       Укупно за функцију 820:     12.978.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.16.:       

      01 Приходи из буџета 12.358.000      
      04 Сопствени приходи  420.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    
            Укупно за главу 4.16.:         12.978.000 
                        
    4.17.       Предшколска установа "Радост"         0 
      911    Предшколско образовање           

137       411   Плате и додаци запослених 47.104.000 16.320.000     63.424.000 

138       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 8.428.000 2.921.000     11.349.000 

139       413   Накнаде у натури  150.000 150.000     300.000 
140       414   Социјална давања запосленима 600.000 450.000 3.000.000   4.050.000 
141       415   Накнаде трошкова за запослене 1.250.000 600.000     1.850.000 

142       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 600.000 300.000     900.000 

143       421   Стални трошкови 5.500.000 1.800.000     7.300.000 
144       422   Трошкови путовања 40.000 250.000     290.000 
145       423   Услуге по уговору 350.000 550.000     900.000 
146       424   Специјализоване услуге 500.000 350.000     850.000 
147       425   Текуће поправке и одржавање 500.000 450.000     950.000 
148       426   Материјал 7.000.000 1.900.000     8.900.000 

149       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте    200.000     200.000 

            од једног нивоа власти другом           
150       511   Зграде и грађевински објекти 120.000 100.000     220.000 
151       512   Машине и опрема 2.300.000 200.000     2.500.000 

            Укупно глава 4.17.: 74.442.000 26.541.000 3.000.000 0 103.983.000 

            
Извори финансирања за функцију 
911:           

      01 Приходи из буџета 74.442.000      
      04 Сопствени приходи  26.541.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   3.000.000    
       Укупно за функцију 911:     103.983.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.17.:       

      01 Приходи из буџета 74.442.000      
      04 Сопствени приходи  26.541.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   3.000.000    
            Укупно за главу 4.17.:         103.983.000 

                        

    4.18.       
Установа Туристичка 
организација           

      473    Туризам           
152       411   Плате и додаци запослених 5.265.000 1.991.000     7.256.000 

153       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 946.000 357.000     1.303.000 

154       414   Социјална давања запосленима 10.000 20.000 300.000   330.000 
155       415   Накнаде трошкова за запослене 90.000 20.000     110.000 

156       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 120.000 20.000     140.000 

157       421   Стални трошкови 1.300.000 1.300.000     2.600.000 
158       422   Трошкови путовања 350.000 100.000     450.000 
159       423   Услуге по уговору 600.000 2.400.000     3.000.000 
160       424   Специјализоване услуге 17.500.000 4.500.000     22.000.000 
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161       425   Текуће поправке и одржавање 300.000 100.000     400.000 
162       426   Материјал 500.000 1.300.000     1.800.000 

163       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте          0 

            од једног нивоа власти другом           
164       512   Машине и опрема 50.000 60.000     110.000 

        523   Роба за даљу продају         0 
            Укупно глава 4.18.: 27.031.000 12.168.000 300.000 0 39.499.000 

            
Извори финансирања за функцију 
473:           

      01 Приходи из буџета 27.031.000      
      04 Сопствени приходи  12.168.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   300.000    
       Укупно за функцију 473:     39.499.000 

            
            
            

       
Извори финансирања за главу 
4.18.:       

      01 Приходи из буџета 27.031.000      
      04 Сопствени приходи  12.168.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   300.000    
            Укупно за главу 4.18.:         39.499.000 
                        
    4.19.       Установа Спортски центар           
      810     Услуге рекреације и спорта           

165       411   Плате и додаци запослених 8.935.000 2.793.000     11.728.000 

166       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.607.000 502.000     2.109.000 

167       414   Социјална давања запосленима 88.000 43.000 200.000   331.000 
168       415   Накнаде трошкова за запослене 275.000 160.000     435.000 

169       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 297.000 0     297.000 

170       421   Стални трошкови 5.000.000 2.500.000     7.500.000 
171       422   Трошкови путовања 160.000 200.000     360.000 
172       423   Услуге по уговору 1.200.000 1.500.000     2.700.000 
173       424   Специјализоване услуге 1.080.000 1.200.000     2.280.000 
174       425   Текуће поправке и одржавање 1.000.000 2.000.000     3.000.000 
175       426   Материјал 715.000 1.500.000     2.215.000 

176       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте    210.000     210.000 

            од једног нивоа власти другом           
177       512   Машине и опрема 100.000 500.000     600.000 

        523   Роба за даљу продају   500.000     500.000 
            Укупно глава 4.19.: 20.457.000 13.608.000 200.000 0 34.265.000 

            
Извори финансирања за функцију 
810:           

      01 Приходи из буџета 20.457.000      
      04 Сопствени приходи  13.608.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    
       Укупно за функцију 810:     34.265.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.19.:       

      01 Приходи из буџета 20.457.000      
      04 Сопствени приходи  13.608.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    
            Укупно за главу 4.19.:         34.265.000 
                        
    4.20.       Комунални послови           

    4.20.1.       
ЈП "Дирекција за планирање и 
изградњу"           

      620     Развој заједнице           
178       411   Плате и додаци запослених 15.392.000       15.392.000 

179       412   
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.755.000       2.755.000 

180       414   Социјална давања запосленима 100.000   1.000.000   1.100.000 
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181       415   Накнаде трошкова за запослене 650.000       650.000 

182       416   
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи         0 

183       421   Стални трошкови 2.125.000       2.125.000 
184       422   Трошкови путовања 80.000       80.000 
185       423   Услуге по уговору 1.000.000       1.000.000 
186       424   Специјализоване услуге 250.000       250.000 
187       425   Текуће поправке и одржавање 320.000       320.000 
188       426   Материјал 200.000       200.000 

189       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  100.000       100.000 

            од једног нивоа власти другом           
190       512   Машине и опрема 100.000       100.000 

            Укупно 4.20.1.: 23.072.000 0 1.000.000 0 24.072.000 
                        

    4.20.2.       
Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - јавна расвета           

      640     Улична расвета           
191       425   Текуће поправке и одржавање  3.500.000       3.500.000 
192       5112   Изградња зграда и објеката 1.000.000       1.000.000 

            Укупно 4.20.2.: 4.500.000 0 0 0 4.500.000 

    4.20.3.       
Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - путеви           

      620     Развој заједнице           
193       425   Текуће поправке и одржавање 15.000.000       15.000.000 

194       425   
Текуће поправке и одржавање (по 
Зак.о без.саоб.) 5.000.000       5.000.000 

195       511   Зграде и грађевински објекти 19.000.000       19.000.000 
            Укупно 4.20.3.: 39.000.000 0 0 0 39.000.000 
            Укупно 4.20.: 66.572.000 0 1.000.000 0 67.572.000 

            
Извори финансирања за функцију 
620:           

      01 Приходи из буџета 62.072.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   1.000.000    
       Укупно за функцију 620:     63.072.000 

       
Извори финансирања за функцију 
640:       

      01 Приходи из буџета 4.500.000      
       Укупно за функцију 640:     4.500.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.20.1.:       

      01 Приходи из буџета 23.072.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   1.000.000    
       Укупно за главу 4.20.1.:     24.072.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.20.2.:       

      01 Приходи из буџета 4.500.000      
       Укупно за главу 4.20.2.:     4.500.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.20.3.:       

      01 Приходи из буџета 39.000.000      
       Укупно за главу 4.20.3.:     39.000.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.20.:       

      01 Приходи из буџета 66.572.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   1.000.000    
            Укупно за главу 4.20.:         67.572.000 
                        
    4.21.       Месна самоуправа           
                        
    4.21.1.       Месна заједница Врњачка Бања            
      130     Опште услуге           

196       421   Стални трошкови 266.000       266.000 
197       422   Трошкови путовања 8.000       8.000 
198       423   Услуге по уговору 210.000       210.000 
199       424   Специјализоване услуге 500.000       500.000 
200       425   Текуће поправке и одржавање 869.000       869.000 
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201       426   Материјал 120.000       120.000 

202       482   
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  30.000       30.000 

            од једног нивоа власти другом           
203       511   Зграде и грађевински објекти 1.000.000       1.000.000 
204       512   Машине и опрема 50.000       50.000 

           Укупно 4.21.1: 3.053.000 0 0 0 3.053.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 3.053.000      
       од чега самодопринос 1.869.000      
       Укупно за функцију 130:     3.053.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.1.:       

      01 Приходи из буџета 3.053.000      
            Укупно за главу 4.21.1.:         3.053.000 
                        
    4.21.2.       Месна заједница Ново село            
      130     Опште услуге           

205       421   Стални трошкови 135.000       135.000 
206       423   Услуге по уговору 153.000       153.000 
207       424   Специјализоване услуге 21.000       21.000 
208       426   Материјал 372.000       372.000 
209       512   Машине и опрема 130.000       130.000 

            Укупно 4.21.2: 811.000 0 0 0 811.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 811.000      
       Укупно за функцију 130:     811.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.2.:       

      01 Приходи из буџета 811.000      
            Укупно за главу 4.21.2.:         811.000 
                        
    4.21.3.       Месна заједница Грачац           
      130     Опште услуге           

210       421   Стални трошкови 210.000       210.000 
211       423   Услуге по уговору 10.000       10.000 
212       425   Текуће поправке и одржавање 760.000       760.000 
213       426   Материјал 135.000       135.000 
214       511   Зграде и грађевински објекти 1.550.000       1.550.000 
215       512   Машине и опрема 260.000       260.000 

            Укупно 4.21.3: 2.925.000 0 0 0 2.925.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 2.925.000      
       од чега самодопринос 2.240.000     
       Укупно за функцију 130:     2.925.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.3.:       

      01 Приходи из буџета 2.925.000      
            Укупно за главу 4.21.3.:         2.925.000 
                        
    4.21.4.       Месна заједница Вранеши            
      130     Опште услуге           

216       421   Стални трошкови 120.000       120.000 
217       424   Специјализоване услуге 150.000       150.000 
218       425   Текуће поправке и одржавање 1.022.000       1.022.000 
219       426   Материјал 100.000       100.000 
220       512   Машине и опрема 77.000       77.000 

           Укупно 4.21.4: 1.469.000 0 0 0 1.469.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 1.469.000      
       од чега самодопринос 1.022.000      



 Страна 31     -   Број  20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.12.2013. године 
  

       Укупно за функцију 130:     1.469.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.4.:       

      01 Приходи из буџета 1.469.000      
            Укупно за главу 4.21.4.:         1.469.000 
                        
    4.21.5.       Месна заједница Вукушица           
      130     Опште услуге           

221       421   Стални трошкови 20.000       20.000 
222       422   Трошкови путовања 20.000       20.000 
223       425   Текуће поправке и одржавање 312.000       312.000 

            Укупно 4.21.5: 352.000 0 0 0 352.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 352.000      
       од чега самодопринос 240.000      
       Укупно за функцију 130:     352.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.5.:       

      01 Приходи из буџета 352.000      
            Укупно за главу 4.21.5.:         352.000 
                        
    4.21.6.       Месна заједница Врњци           
      130     Опште услуге           

224       421   Стални трошкови 80.000       80.000 
225       423   Услуге по уговору 23.000       23.000 
226       424   Специјализоване услуге 10.000       10.000 
227       425   Текуће поправке и одржавање 159.000       159.000 
228       426   Материјал 30.000       30.000 
229       511   Зграде и грађевински објекти 290.000       290.000 
230       512   Машине и опрема 13.000       13.000 

            Укупно 4.20.6: 605.000 0 0 0 605.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 605.000      
       Укупно за функцију 130:     605.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.6.:       

      01 Приходи из буџета 605.000      
            Укупно за главу 4.21.6.:         605.000 
                        
    4.21.7.       Месна заједница Руђинци           
      130     Опште услуге           

231       421   Стални трошкови 25.000       25.000 
232       423   Услуге по уговору 210.000       210.000 
233       424   Специјализоване услуге 20.000       20.000 
234       425   Текуће поправке и одржавање 265.000       265.000 
235       426   Материјал 100.000       100.000 
236       512   Машине и опрема 50.000       50.000 

            Укупно 4.21.7: 670.000 0 0 0 670.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 670.000      
       од чега самодопринос 65.000      
       Укупно за функцију 130:     670.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.7.:       

      01 Приходи из буџета 670.000      
            Укупно за главу 4.21.7.:         670.000 
    4.21.8.       Месна заједница Подунавци           
      130     Опште услуге           

237       421   Стални трошкови 218.000       218.000 
238       423   Услуге по уговору 89.000       89.000 
239       425   Текуће поправке и одржавање 1.519.000       1.519.000 
240       482   Порези, обавезне таксе и казне 90.000       90.000 
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наметнуте  

            од једног нивоа власти другом          
            Укупно 4.21.8: 1.916.000 0 0 0 1.916.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 1.916.000      
       од чега самодопринос 1.404.000      
       Укупно за функцију 130:     1.916.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.8.:       

      01 Приходи из буџета 1.916.000      
            Укупно за главу 4.21.8.:         1.916.000 
                        
    4.21.9.       Месна заједница Штулац           
      130     Опште услуге           

241       421   Стални трошкови 20.000       20.000 
242       424   Специјализоване услуге 50.000       50.000 
243       425   Текуће поправке и одржавање 259.000       259.000 
244       426   Материјал 150.000       150.000 

            Укупно 4.21.9: 479.000 0 0 0 479.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 479.000      
       Укупно за функцију 130:     479.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.9.:       

      01 Приходи из буџета 479.000      
            Укупно за главу 4.21.9.:         479.000 
                        
    4.21.10.       Месна заједница Рсовци           
      130     Опште услуге           

245       421   Стални трошкови 20.000       20.000 
246       423   Услуге по уговору 64.000       64.000 
247       424   Специјализоване услуге 15.000       15.000 
248       425   Текуће поправке и одржавање 150.000       150.000 
249       426   Материјал 20.000       20.000 
250       511   Зграде и грађевински објекти 150.000       150.000 

            Укупно 4.21.10: 419.000 0 0 0 419.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 419.000      
       Укупно за функцију 130:       

       
Извори финансирања за главу 
4.21.10.:       

      01 Приходи из буџета 419.000      
            Укупно за главу 4.21.10.:           
                        
                        
    4.21.11.       Месна заједница Станишинци           
      130     Опште услуге           

251       421   Стални трошкови 154.000       154.000 
252       423   Услуге по уговору 38.000       38.000 
253       425   Текуће поправке и одржавање 125.000       125.000 
254       426   Материјал 2.000       2.000 
255       511   Зграде и грађевински објекти 100.000       100.000 

            Укупно 4.21.11: 419.000 0 0 0 419.000 

            
Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 419.000      
       Укупно за функцију 130:     419.000 

       
Извори финансирања за главу 
4.21.11.:       

      01 Приходи из буџета 419.000      
            Укупно за главу 4.21.11.:         419.000 
            Укупно 4.21.: 13.118.000 0 0 0 13.118.000 
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Извори финансирања за функцију 
130:           

      01 Приходи из буџета 13.118.000      
       од чега самодопринос 6.840.000      
       Укупно за функцију 130:     13.118.000 
               
      01 Приходи из буџета 13.118.000      
       Укупно за главу 4.21.:     13.118.000 

                        
            СВЕГА РАЗДЕО 4: 681.706.000 60.287.000 30.500.000 2.000.000 774.493.000 
                        

      
Извори финансирања за функцију 010 - 
Болест и инвалидност:       

      01 Приходи из буџета 1.000.000      

      
Извори финансирања за функцију 040 - 
Породица и деца:       

      01 Приходи из буџета 15.100.000      

      
Извори финансирања за функцију 050 - 
Незапосленост:       

      01 Приходи из буџета 1.500.000      

      
Извори финансирања за функцију 070 - 
Соц.пом.угрож.станов.:      

      01 Приходи из буџета 9.350.000      

      
Извори финансирања за функцију 090 - 
Соц.зашт.неклас.на др.месту:      

      01 Приходи из буџета 3.050.000      
     07 Трансфери од других нивоа власти   22.000.000   
            

      
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и 
законодавни орг.:      

      01 Приходи из буџета 25.455.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    

      
Извори финансирања за функцију 130 - 
Опште услуге:       

      01 Приходи из буџета 151.751.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   3.500.000    

      
Извори финансирања за функцију 160 - 
Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:      

      01 Приходи из буџета 16.193.000      

      
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције 
јавног дуга:      

      01 Приходи из буџета 56.700.000      

      
Извори финансирања за функцију 330 - 
Судови:       

      01 Приходи из буџета 8.866.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    

      
Извори финансирања за функцију 421 - 
Пољопривреда:       

      01 Приходи из буџета 4.000.000      

      
Извори финансирања за функцију 473 - 
Туризам:       

      01 Приходи из буџета 27.031.000      
      04 Сопствени приходи  12.168.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   300.000    

      
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски 
пројекти:      

      01 Приходи из буџета 11.250.000      

      
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита 
животне средине:      

      01 Приходи из буџета 0       

      
Извори финансирања за функцију 610 - 
Стамбени развој:       

      01 Приходи из буџета 1.000.000      

      
Извори финансирања за функцију 620 - 
Развој заједнице:       

      01 Приходи из буџета 158.072.000      
      07 Трансфери од других нивоа власти   1.000.000    
      10 Примања од домаћих задуживања    2.000.000   

      
Извори финансирања за функцију 640 - 
Улична расвета:       

      01 Приходи из буџета 32.500.000      
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Извори финансирања за функцију 760 - Здравство 
некл.на др.месту:      

      01 Приходи из буџета 4.735.000      

      
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге 
рекреације и спорта:      

      01 Приходи из буџета 26.457.000      
      04 Сопствени приходи  13.608.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   200.000    

      
Извори финансирања за функцију 820 - 
Услуге културе:       

      01 Приходи из буџета 36.525.000      
      04 Сопствени приходи  7.970.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   500.000    

            
            

      
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале 
услуге зај.:      

      01 Приходи из буџета 1.000.000      

      
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге 
емитовања и штампања:      

      01 Приходи из буџета 2.000.000      

      
Извори финансирања за функцију 900 - 
Образовање:       

      01 Приходи из буџета 1.000.000      

      
Извори финансирања за функцију 912 - Основно 
образовање:      

      01 Приходи из буџета 42.850.000      

      
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско 
образовање:      

      01 Приходи из буџета 74.442.000      
      04 Сопствени приходи  26.541.000     
      07 Трансфери од других нивоа власти   3.000.000    

      
Извори финансирања за функцију 920 - Средње 
образовање:      

          01 Приходи из буџета 17.600.000         
                        

        УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 729.427.000 60.287.000 30.900.000 2.000.000 822.614.000 

 
 
III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 53 

 Извршење обавеза према крајњим 
корисницинма на основу одлука органа 
општине врши се у складу са ликвидним 
могућностима буџета, односно у року које те 
могућности дозвољавају. 

 
Члан 54 

 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: 400-2229/13 од  18.12.2013.године 

 
           ПРЕДСЕДНИК  
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
 
 

297. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници одржаној дана 18.12.2013.године, 
на основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број  
129/2007), члана 25. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС" број  54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013 – испр.), члана 7., члана 11., члана 15. и 
члана 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", број  
62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 36. Статута 
Општине Врњачка Бања ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања", број  1/13-пречишћен 
текст),  донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1 

Овим одлуком врше се измене и допуне  
Одлуке о локалним комуналним таксама 
("Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 
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22/2012) – удаљем тексту: Одлука, и Таксена 
тарифа која је саставни део Одлуке. 
 

Члан 2 
 Члан 22 брише се. 
 

Члан 3 
 У члану 24  став 1  текст у заградама 
„(здравствено стање или смрт чланова 
породице)“ замењује се текстом „(хаварије; 
елементарне непогоде; здравствено стање или 
смрт чланова породице код предузетника)“. 
 

Члан 4 
 Таксена тарифа, која је саставни део 
Одлуке о локалним комуналним тасксама 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', број 
22/12), мења се и гласи: 
 
 „  

Т А К С Е Н А   Т А Р И Ф А 
 

ТАРИФНИ БРОЈ  1 
 За истицање фирме на пословном 
простору комунална такса утврђује се у годишњем 
износу и то: 
1. Средња правна лица, као и 
предузетници и мала правна лица која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара 
(осим предузетника и правних лица која 
обављају делатности: банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и 
трговине велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских; мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем 
нивоу у износу и то: 
• Екстра зона........................87.000динара 
• Прва зона ..........................83.000 динара 
• Друга зона ....................... 77.500 динара 
• Трећа зона ......................  72.500 динара 
• Четврта зона ................... 67.500 динара 
• Остала насељена места....25.000 динара 
2. Велика правна лица (осим предузетника 
и правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; прои-
зводње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанс-
ких; мобилних и телефонских услуга; електро-
привреде; казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), фирмарину 
плаћају на годишњем нивоу у износу од 
130.500 динара у свим зонама. 
3. Правна лица која су према закону којим 
се уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња и мала правна лица, у смислу закона 

којим се уређује рачуноводство и 
предузетници, а обављају  делатност банка-
рства, осигурања имовине и лица, производње 
и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, пошта-
нских, мобилних и телефонских услуга, елек-
тропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека.................436.000 
динара 
 
НАПОМЕНА: 

1.  Зоне су регулисане ГП-ом Врњачка   
Бања   2005-2021   („Службени лист Општине 
Краљево“ број 12/05). 

2.    Утврђивање,  наплату и контролу 
врши надлежно одељење за локалне јавне 
приходе Општинске управе. Комунална такса 
из овог  тарифног броја уплаћује се на уплатни 
рачун бр.840-716111843-35, комунална такса за 
истицање фирме на пословном простору. 

3. Такса се утврђује у годишњем износу 
а плаћа се тромесечно у року од 45 дана од 
почетка тромесечја (15.фебруар., 15.мај., 
15.август и 15.новембар), уз обавзу плаћања 
аконтације до доношења решења на основу 
утврђене обавезе из предходне године. 

 
ОЛАКШИЦЕ: 

Обвезницима комуналне таксе се у 
првој години пословања врши њено умањење у 
висини од 50%. Година пословања утврђује се 
у односу на дан регистровања обвезника (12 
месеци). Олакшица се уводи за обвезника 
комуналне таксе  на фирму у односу на 
оснивача или власника фирме који остварује 
право само на олакшицу за једну фирму. 

Олакшице у висини од 100% утврђују 
се за следеће обвезнике: 

1.  јавне установе и  јавна предузећа 
чији  је оснивач Општина Врњачка Бања. 

2.  предузетници који обављају 
делатност старих заната и домаће радиности, 

3. спортски клубови, удружења грађана, 
хуманитарне oрганизације, црвени  крст и 
остале непрофитне организације. 

Такса за истицање фирме на пословном 
простору под тачком 1 умањује се 
предузетницима за 30% и малим правним 
лицима за 20%, 

Такса за истицање фирме на пословном 
простору под тачком 3 умањује се правним 
лицима и предузетницима за делатност 
дистрибуције запаљивих течности и гасова 
нафте и нафтних деривата и хемикалија 
капацитета до 50 м3  за 90%. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 2 
Локална комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају 
општини Врњачка Бања (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.) утврђује се у 
дневном износу по зонама и то: 
1. Средња правна лица, као и предузетници и 
мала правна лица која имају годишњи приход 
преко 50.000.000 динара (осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте; производње и трговине велико 
дуванским производима; производње цемента; 
поштанских; мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека), и то: 
• Екстра зона.........................49 динара  
• Прва зона .......................... 47 динара 
• Друга зона ........................ 43 динара 
• Трећа зона ........................ 40 динара 
• Четврта зона .....................38 динара 
• Остала насељена места.....29 динара 
2. Велика правна лица (осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте; производње и трговине велико дуван-
ским производима; производње цемента; 
поштанских; мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, кладио-
ница, бинго сала и пружања коцкарских услуга 
и ноћних барова и дискотека), у износу од 73 
динара у свим зонама. 
3.  Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња и мала правна лица, у смислу закона 
којим се уређује рачуноводство и предузе-
тници, а обављају делатности банкарства, оси-
гурања имовине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, 
производња цемента, поштанских, мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде, казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
и ноћних барова и дискотека, и то:  
• За банкарства, осигурања имовине и 
лица, производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте, производње и трговине на 
велико дуванским производима, производње 
цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека.............245 
динара. 
 
 

НАПОМЕНА: 
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа 

правно или физичко лице чија је фирма 
односно рекламни пано истакнут, на основу  
решења издатог од стране надлежног одељења 
Општинске управе за локалне јавне приходе, а 
по предходно издатом одобрењу Општинске 
управе–Одељења надлежног за послове 
урбанизма. 
2. Општинска управа–Одељење надлежно за 
послове урбанизма дужно је да један примерак 
одобрења за истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора, односно рекламног паноа 
достави Општинској управи–надлежном 
одељењу за локалне јавне приходе са следећим 
подацима: 
-за правна лица: назив, одговорно лице у  
правном лицу, ПИБ, матични број правног 
лица  и  текући рачун, тачна адреса седишта 
правног лица, делатност. 
-за   физичка лица: име и презиме, порески 
индетификациони број, матични број, текући 
рачун,  број личне карте и назив радње са 
адресом, делатност. 
3.  Комунална  такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број:  
     840-716112843-42, комунална такса  за 
истицање фирме вам пословног простора. 
4. Рок плаћања утврђеног износа обавезе  је до 
15 у месецу за предходни месец. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 
 Износ локалне комуналне таксе за 
држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и 
машина, која се плаћа приликом регистрације 
возила утврђује се у следећим износима на 
годишњем нивоу:  
1) за теретна возила:  
- за камионе до 2 т носивости........1.570 динара,  
- за камионе од 2 т до 5 т 
носивости.........................................2.100 динара,  
- за камионе од 5 т до 12 т 
носивости........................................ 3.670 динара,  
- за камионе преко 12 т 
носивости........................................ 5.240 динара;  
2) за прикључно возило за за путничке 
аутомобиле.........................................520 динара;  
3) за путничка возила:  
- до 1.150 цм3.....................................520 динара,  
- преко 1.150 цм3 до 1.300 
цм3....................................................1.050 динара,  
- преко 1.300 цм3 до 1.600 
цм3...................................................1.570 динара,  
- преко 1.600 цм3 до 2.000 
цм3....................................................2.100 динара,  
- преко 2.000 цм3 до 3.000 
цм3.................................................. 3.150 динара,  
- преко 3.000 цм3 ...........................5.240 динара;  
4) за мотоцикле:  
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- до 125 цм3 .......................................420 динара,  
- преко 125 цм3 до 250 цм3 .............630 динара,  
- преко 250 цм3 до 500 цм3 ..........1.050 динара,  
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 .......1.260 динара,  
- преко 1.200 цм3 ...........................1.570 динара;  
.5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по 
регистрованом седишту;  
6) за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:  

- 1 т носивости ......................420 динара,  
- од 1т до 5т носивости ........730 динара,  
- од 5т до 10т носивости ...1.000 динара,  
- од 10т до 12т носивости..1.360 динара,  
- носивости преко 12т .......2.100 динара;  

7) за вучна возила (тегљаче):  
- чија је снага мотора до 66 
киловата...........................................1.570 динара,  
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 
..........................................................2.100 динара,  
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 
.........................................................2.620 динара,  
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 
........................................................3.150 динара,  
- чија је снага мотора преко 177 киловата 
.......................................................4.200 динара;  
8) за радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила за 
превоз пчела ..............................1.050 динара.  

 
НАПОМЕНА: 

1. Комунална  такса по  овом тарифном  
броју утврђује се у годишњем износу и 
наплаћује у поступку регистрације возила од 
стране органа надлежног за регистрацију 
возила. 

2.  Ако носивост теретног возила и 
теретне приколице није изражена у целим 
тонама, такса се плаћа у носивости у целим 
тонама,  тако што се носивост до пола тоне не 
узима у обзир, а ностивост преко пола тоне 
сматра се као цела тона. 

3. За возила која се привремено 
региструју за време краће од 12 месеци, плаћа 
се   сразмерни део таксе за то време. 

4.  Не плаћа се комунална такса из овог 
тарифног броја за возила државних органа и 
органа локалне самоуправе, организација и 
установа и јавних предузећа за специјална 
возила која су у непосредној фунцији обав-
љања делатности, пољопривредне машине и 
машине која се региструју и служе искључиво 
за сопствене потребе у пољопривреди, као и за 
путничка возила и друга превозна средства 
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и 
више  телесног оштећења или код којих 
постоји  телесно оштећење које има за после-
дицу неспособност  доњих екстремитета (ногу) 

од 60%  или више,  а која им служе за личну 
употребу. 

5. Комунална такса за коришћење јавне 
површине за пролаз мини воза неће се 
наплаћивати  приликом његове регистрације, 
већ ће се наплаћивати до 5. у текућем месецу за 
претходни месец по решењу. Одељења 
надлежног за послове саобраћаја у износу од  
74.000,00 динара месечно по једном мини возу. 
Ова такса се наплаћује у периоду од 1. маја до 
30.септембра. 

6. Комунална такса за коришћење јавне 
површине за пролаз фијакера за туристичко 
разгледање Врњачке Бање плаћа се у износу од 
1.270,00 динара месечно по запрези односно 
фијакеру на начин и по процедури из 
претходне тачке. 

7. Комунална такса из овог тарифног 
броја уплаћује се на уплатни рачун број: 840-
714513843-04, комунална такса за држање 
моторних возила. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 4 

За коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности, од 
сваког  целог или започетог метра квадратног 
коришћеног простора, утврђује се комунална 
такса: 

За постављање летњих башти: 
- Екстра зона : 
Врњачка улица од  Креди банке до виле 

Сан (укључујући обе).......................... 45,00 дин.  
Немањина улица......................40,00 дин. 
Остали делови екстра  зоне... 35,00 дин. 
- Прва зона   .......................30,00 дин. 
- Друга зона .........................25,00 дин. 
- Трећа зона .........................15,00 дин. 
- Четврта зона...........................10,00 дин. 
- Остала насељена места.........10,00 дин. 
 

НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом тарифном броју 

утврђује се у дневном износу . 
2. За постављења летњих башти за 

период ван туристичке сезоне од 15.03. – 31.05. 
и од 01.09. – 31.10., таксени обвезник плаћа 
таксу у висини од 50% износа прописаног овим 
тарифним бројем. 

3. Захтеви за постављање летње баште 
подносе се одељењу надлежном за послове 
урбанизма, које пре издавања одобрења 
доставља одељењу надлежном за послове 
локалних јавних прихода извештај о испу-
њености услова за постављање летње баште, а 
ради издавања решења о комуналној такси  које  
је саставни део одобрења. 
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4. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број: 840-
741531843-77, комунална такса за коришћење 
простора  на  јавним  површинама  у  пословне 
сврхе. 
5. Рок за уплату обавезе је до 15-ог у месецу за 
текући месец. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 
За држање средстава за игру (забавне игре) 
утврђује се комунална такса, и то: 
- за аутомате, комјутерске и остале 
игре.........................................................112,00дин
- за билијар, флипере и сл. ...................75,00дин. 
 
НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се у 
дневном износу по апарату. Таксени обвезник 
је дужан да пријави апарате за забавне игре 
Општинској управи-одељењу надлежном за 
локалне јавне приходе пре почетка коришћења 
истих. Пријава садржи : 
-   за правна лица:  назив,  одговорно лице у 
правном лицу, ПИБ, матични број правног 
лица и текући рачун, тачну адресу седишта 
правног  лица, адресу места држања апарата, 
врсту, марку, тип и серијски број апарата и 
датум почетка рада средстава за игру. 
-  за физичка лица:  име и презиме,  ПИБ ,  
матични број текући рачун, број личне карте, 
назив радње са тачном адресом, адресу места 
држања апарата, врсту, марку, тип и серијски 
број апарата и датум почетка рада средстава за 
игру. 
2. Контролу држања апарат  за игру врши 
комунална инспекција Општинске управе. По 
извршеној контроли, комунална инспекција 
доставља извештај одељењу надлежном за 
локалне јавне приходе ради доношења решења 
о задужењу таксеном обавезом. 
3. Комунална инспекција у случају не 
подношења пријаве из тачке 1 ових напомена 
подноси прекршајну пријаву у складу са овом 
одлуком и Законом о прекршајима. 
4.   Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број:  
840-714572843-29, комунална такса за држање 
средстава за игру. 
4. Рок за уплату обавезе је до 15-ог у месецу за 
текући месец. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 
 За   коришћење   простора   за   полазна 
такси стајалишта плаћа се комунална такса у 
годишњем износу од 4.397,00 динара. 
 За пролаз, заустављање и паркирање 
возила у улицама у којима је забрањено 
заустављања, паркирање и пролаз возила, ради 
доставе робе, а према одобрењу надлежног 
органа за послове саобраћаја, плаћа се 

комунална такса по сату (сваком започетом 
сату)  коришћења простора и то: 
- за путничке аутомобиле и комбије 65,00 
динара 
- за теретна моторна возила            234,00 
динара. 

За пролаз, заустављање и паркирање 
возила у улицама у којима је забрањено 
заустављања, паркирање и пролаз истих, ван 
термина за снабдевање објаката предвиђених 
Одлуком о саобраћају на територији општине 
Врњачка Бања, ради доставе робе, а по претодно 
прибављеној сагласности Извршног органа плаћа 
се комунална такса у по сату (сваком започетом 
сату)  коришћења простора и то: 
- за путничке аутомобиле              132,00 дин. 
-за теретна моторна возила            550,00 дин. 

  За пролаз моторних возила улицама 
забрањеним за саобраћај ових возила плаћа се 
комунална такса у износу од 110,00 динара по 
појединачном проласку возила. 

 
НАПОМЕНА: 

1. Наплаћени износ таксе уплаћује се  у  
корист  уплатног  рачуна број 840-741532843-
84, комунална такса за коришћење простора за 
паркирање моторних возила. 

  2. Такса по ставу 1 овог тарифног броја 
плаћа се у годишњем износу приликом 
издавања одобрења за обављање делатности 
ауто-такси превоза од стране надлежног органа 
за послове саобраћаја, а у корист уплатног 
рачуна из тачке 1. напомене. 

3.  Такса по ставу 2.,  3.  и 4.  овог 
тарифног броја плаћа се приликом издавања 
решења којим се одобрава коришћење 
простора односно улица из наведених ставова у 
корист уплатног рачина из тачке 1. напомене. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 7 

За коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора и других објеката 
привременог коришћења, утврђује се 
комунална такса за сваки м2  заузете површине 
у износу од 27,00 дин. дневно. 

 
НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из овог тарифног 
броја је корисник површина за постављање 
кампова, шатора и других сличних објеката. 

2. Таксу по овом тарифном броју не 
плаћају корисници слободних површина за 
организовање хуманитарних, културних и 
спортских приредби и манифестација. 

3. Правно или физичко лице плаћа 
таксу на основу решења издатог од стране 
Општинске управе-Одељења надлежног за 
послове урбанизма у поступку издавања 
одобрења за поставњање кампова, шатора и 
других објекта. 
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4. Такса по овом  тарифном броју плаћа се 
сразмерно времену коришћења и то пре 
почетка коришћења слободне површине на 
уплатни рачун број 840-741533843-91, 
комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 8 

За заузеће јавне површине грађеви-
нским материјалом и  за извођење радова нa  
јавним површинама, утврђује се комунална 
такса у дневном износу и то: 
- при изградњи објеката по м2 заузете 
површине........................................  266,00 дин. 
-при извођењу радова који изискују 
раскопавање  коловоза и тротоара по 
м2.....................................................266,00 дин. 

 
НАПОМЕНА: 
 1.  Обвезник таксе из алинеје 1.  овог 
тарифног броја је инвеститор и  исту плаћа од 
дана заузећа јавне површине до завршетка 
градње. Обавезу утврђује орган управе 
надлежан за послове урбанизма и иста се 
уплаћује приликом издавања решења. 
_________________________________________ 
 
 
 
298. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници одржаној дана 18.12.2013. године, 
на основу члана 6. и 9. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 
број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13- усклађени дин. 
изн),  члана 20  и члана 32.  став 1.  тачка 13,  
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 36. став 1. 
тачка 17 Статута општине Врњачка Бања 
("Службени лист општине Врњачка Бања", број 
1/13-пречишћен текст),  донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
2.  Обвезник таксе из алинеје 2.  овог 

тарифног броја  је инвеститор и исту плаћа од 
почетка раскопавања јавне површине. Обавезу 
утврђује орган управе надлежан за послове 
урбанизма и иста се уплаћује приликом 
издавања решења.  
 
3. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број:  
840-741535843-08, комунална такса за заузеће 
јавне површине грађевинским материјалом.“ 
 

Члан 5 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од   дана  објављивања  у  "Службеном   листу 
општине''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2851/13  од 18.12.2013.године 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
  Родољуб Џамић,с.р. 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 

Члан 1 
Овом одлуком врше се измене и допуне  

Одлуке о општинским административним 
таксама ("Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 22/2012,) – удаљем тексту: Одлука, и 
Таксене тарифе која је саставни део Одлуке. 
 

Члан 2 
Таксена тарифа, која је саставни део 

Одлуке о општинским административним 
таксама (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', број 22/12), мења се и гласи: 

„  
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ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
1. ПОДНЕСЦИ 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Р.бр. Опис Износ 
1 За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске           
  ако овом Одлуком другачије није предвиђено         32 
2 За давање мишљења о примени општинских одлука    
  за откуп и давање у закуп станова у јавној својини 2,024 
3 За давање информације о локацији     
  а) за правна лица     575 
  б) за физичка лица       405 
4 За захтев странке за излазак на терен службеног лица   
  Органа     405 
5 За захтев за издавање преписа из архиве, по сваком листу 59 
6 За захтев за увид у архивирана акта   320 

 
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју 
не плаћа се за накнадне поднеске којима 
странка захтева брже поступање од законом 

прописаног рока, по раније поднетом захтеву, 
односно поднеску. 

 
2. УВЕРЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 
Р.бр. Опис Износ 

1 За уверење и друге исправе, документа и радње које доносе   
  или предузимају органи из члана 1 ове Одлуке, ако овом   
  Одлуком и Тарифом није другачије проприсано 64 
2 За утврђивање стања грађ.објеката и издавања уверења о   
  легалности и старости објеката  639 
3 Издавање уверења о обављању пољопривредне делатности 245 

 
НАПОМЕНА: Ако се издаје једно уверење или 
потврда по захтеву више лица, такса по овом 

тарифном броју плаћа се онолико пута колико 
има лица којима се уверење или потврда издаје.  

 
3. РЕШЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 
Р.бр. Опис Износ 

1 За сва решења која доноси Општинска управа у оквиру   
  послова из изворне надлежности за која није проприсана   
  посебна такса       479 
2 за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну   
  употребу објекта     671 
3 за доношење решења о конверзији права коришћења у    
  право својине уз накнаду     5,325 
4 за доношење решења о отуђењу или давању у закуп   
  грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву   
  странке         1,001 
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НАПОМЕНА: Сматра се да је странка поднела 
захтев из тачке 4. овог тарифног броја ако се 
пријавила на оглас за давање земљишта у закуп 
или отуђење и по истом закључком комисије 
утврђена као лице које је понудило највећи 
износ закупнине. 

Ако се доноси једно решење,  по захтеву више 
лица,  такса по овом тарифном броју плаћа се 
онолико пута колико има лица којима се 
решење доставља. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 4 

Р.бр. Опис Износ 
1 за решење којим се издаје водопривредна сагласност,   
  водопривредни услови и водопривредна дозвола за објекте   
  локалног значаја       245 
2 за закључак којим се издају водопривредни услови 245 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Р.бр. Опис Износ 
1 За доношење решења у поступку исељења и за извршење   
  решења без трошкова принудног извршења 607 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 6 

Р.бр. Опис Износ 
1 за издавање одобрења за постављање мањих монтажних   
  објеката на јавним површинама и то: киоска, башта,   

  
привремених објеката и трговачко-угоститељске делатности, 
монтажних огласно-рекламних објеката   

  и монтажних објеката за културна збивања 490  
2 за издавање одобрења за постављање осталих мањих   
  монтажних објеката на јавним површинама 490 
3 за решење о потврди плана посебних делова зграде   
  (етажирање)       351 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 7 

Р.бр. Опис Износ 
1 За издавање локацијске дозволе     
  а) Издавање локацијске дозволе за изградњу   
  индивидуалних објеката (на основу урб.планова)   
  -по м2 нето површине објекта   59 
  б) Издавање локацијске дозволе за изградњу   
  индивидуалних стамбено-пословних објеката (на основу   
  урб.планова)      
  -по м2 нето површине објекта     69 

  
в) Издавање локацијских дозвола за изградњу колективних 
стамбених и стамбено-пословних објеката   

   (објекти са 3 и више станова, на основу урб.планова)   
  -по м2 нето површине објекта  101  
  г) Издавање локацијске дозволеза објекте комуналне   
  инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:   
  -путеви, улице и друге саобраћајнице  43 
  -водовод и канализација   27 
  -ПТТ и електроинсталације   69 
  -топловоди, гасоводи и др.инсталације   43 
  д) Издавање решења по једном објекту: трафо станице,   
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  бутан станице, резервоари, водоводне подстанице,   
  мостови, релеји и сл.     39,969 
2 Потрђивање урбанистичког пројекта   6,667 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 8 

Р.бр. Опис Износ 
1 За кретање возила по посебним одобрењима 671 
2 За обављање ауто такси превоза     
  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање   
  такси превоза       548 
  б) за преглед возила     1,331 
  в) за издавање потврде погодности моторног возила за такси  
  превоз и њеног продужетка     666 
  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси   
  превоза     272 
  д) за одјаву обављања такси превоза   272 
3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у    
  градском и приградском саобраћају  1,337 
4 За решење о резервисању паркин места 533 
5 За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање јавних   
  површина у циљу озвођења грађевинских радова 2,673 

 
НАПОМЕНА: У вези издавања акта о 

испуњености услова за обављање такси превоза 
(тачка 1, под а), превозник сноси стварне 
трошкове издавања такси дозволе, идентифи-

кационе картице, картона, ветробранске 
налепнице и кровне ознаке са грбом општине. 
 Такса из тачке 3.-  односи се за  
регистрацију  и оверу реда вожње једне линије. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 9 

Р.бр. Опис Износ 
1 За решење о закључењу брака ван службене просторије   
  а) у сали Скупштине општине     2,130 
  б) ван објекта згарде Општинске управе, без употребе   
  службеног возила    8,488 
  в) ван објекта зграде Општинске управе, са употребом   
  службеног возила       12,120 
  г) у радно време    208 
  д) ван радног времена     426 

 
НАПОМЕНА: За закључење првог брака оба супружника, не плаћа се накнада предвиђена  у тачки 1. 
алинеја: г) и в). 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 10 

Р.бр. Опис Износ 
1 За одобрење за извођење музичког програма 730 
2 За издавање одобрења за сечу стабала   245 
3 За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 1   
  просторији       405 

 
4. ОСТАЛО 

ТАРИФНИ БРОЈ 11 
1 Захтев за објављивање акта у Службеном листу општине   
  Врњачка Бања       133 
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2 
За уношење имена, грба или другог обележја Врњачке Бање у 
пословно име       10,650  

3 За захтев за утврђивање примене мера у области заштите   
  од буке:       
  а) за физичка лица    213 
  б) за правна лица       426 
4 За регистарцију уговора о раду за обављање послова ван    
  просторија послодаваца и уговора са кућним помоћним   
  особљем         277 

 
5. ЖАЛБА 

ТАРИФНИ БРОЈ 12 
Р.бр. Опис Износ 

  за жалбе које се улажу на акте, где су дозвољене, ако    
  овом  Одлуком и Тарифом није другачије прописано 202  

             “ 

Члан 3  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од   дана  објављивања  у  "Службеном   листу 
општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 
01.01.2014.године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2848/13 од 18.12.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
          Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 

 
299. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
15. седници одржаној дана 18.12.2013.године, 
на основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), чл. 6. и 
19. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011 и 93/2012), 
чл. 104. Закона о туризму (''Сл.гласник РС'' бр.  
36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон и 93/2012), 
члана 2. Уредбе о највишем и најнижем износу 
боравишне таксе (''Службени гласник РС'', бр. 
44/2013), Решења о категоризацији туристичког 
места број 332-01-00012/2013-09 од 
06.11.2013.г. Министарства привреде и чл. 36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'',   број 1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о висини боравишне таксе 

 
Члан 1 

Овом одлуком утврђује се висина 
боравишне таксе коју плаћа лице  за сваки дан 
боравка у угоститељском објекту за смештај, 

изван свог пребивалишта, на територији 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан 
боравка у угоститељском објекту за смештај у 
износу од 120,00 динара. 
 

Члан 3 
 Наплату боравишне таксе врше 
субјекти који пружају услугу смештаја у складу 
са Законом о туризму (у даљем тексту: давалац 
смештаја). 
 Давалац смештаја наплаћује боравишну 
таксу истовремено са наплатом услуге 
смештаја.  

Ако давалац смештаја не наплати 
боравишну таксу,  дужан је да на свој терет 
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе. 
 

Члан 4 
 Давалац смештаја дужан је да у рачуну 
за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе, као и да наведе основ 
ослобађања од плаћања или умањења износа 
боравишне таксе, у складу са чланом 105. 
Закона о туризму.  
 

Члан 5 
Средства од наплаћене боравишне 

таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет 
дана по истеку сваких 15 дана у месецу.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 6 
У погледу контроле наплате и уплате 

боравишне таксе, застарелости, принудне 
наплате, обрачуна камате и осталог што није 
предвиђено овом одлуком примењују се 
одредбе закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација. 
 

Члан 7 
 Ова одлука ступа на снагу 8-дана од 
дана објављивања у Службеном листу општине 
Врњачка Бања, а примењиваће се од 
15.01.2014.године. 
 Даном примене ове одлуке, престаје да 
важи Одлука о  висини    боравишне таксе  
(''Сл.  лист општине Врњачка Бања'',  бр.  3/05,  
10/06 и 10/07). 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2849/13 од  18.12.2013.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Родољуб Џамић,с.р. 
_______________________________________ 
 
300. 

  Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници, одржаној 18.12.2013.године, на 
основу  чл.93.  и 95.  Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 
24/11, 121/12-Одлука УС 42/13, 50/13- Одлука 
УС и 98/13-Одлука УС), чл.28.-32. Закона о 
легализацији објеката (''Сл.гласник РС'', 
бр.95/13) и чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.  -
1/13-пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о 

критеријумима за утврђивање накнаде за 
отуђење, давање у закуп и уређивање 

грађевинског земљишта 
 

Члан 1 
 У чл.19. Одлуке о критеријумима за 
утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп 
и уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 7/13-пречишћен 
текст,  8/13-исправка и 15/13),   став 2.  и 3.  се 
мења тако да гласи: 
 ''Накнада обрачуната на начин из става 
1  овог члана умањује се за 30% у случају када 
је власник бесправно изграђеног породичног 
стамбеног објекта или стана у стамбеној 
згради, који је изградњом или куповином 
трајно решавао своје стамбено питање, и ако он 

или чланови његовог породичног домаћинства 
немају другу непокретност за становање, ако је 
власник породичног стамбеног објекта инвалид 
или корисник социјалне помоћи. Уз захтев за 
остваривање права по овом основу се доставља 
следећа документација: уверење надлежне 
здравствене установе, потврда Центра за 
социјални рад,  оверена изјава два сведока и 
уверење Одељења за локалне јавне приходе. 
 Породичним домаћинством у смислу 
претходног члана сматрају се лица која са 
власником објекта изграђеног без грађевинске 
дозволе,  одн.  одобрења за изградњу живе у 
заједничком домаћинству (брачни друг  или 
лице које са власником објекта живи у 
ванбрачној заједници, деца рођена у браку или 
ван брака, усвојена или пасторчад или друга 
лица која је власник објекта или његов брачни 
друг дужан да по закону издржава,  а која са 
њим станују у истом стану, одн. у породичној 
стамбеној згради).'' 
 

Члан 2 
 Члан 21. се мења и гласи: 
 ''Власнику објекта изграђеног без 
грађевинске дозволе, одн.одобрења за 
изградњу умањује се накнада за уређење 
грађевинског земљишта, у висини уложених 
сопствених средстава у опремање грађевинског 
земљишта или средствима месног 
самодоприноса, на основу потврде јавних 
предузећа и по извршеној процени извршених 
радова и уграђеног материјала од стране ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу, одн. 
према потврди месне заједнице преко које је 
самодопринос убиран. 
 Умањење по овом основу, власнику 
бесправно изграђеног породичног стамбеног 
објекта или стана у стамбеној згради, се 
обрачунава на износ утврђене накнаде из чл.1.  
ове одлуке.'' 
 

Члан 3 
 Чланови 22., 23. и 24. се бришу. 
 

Члан 4 
У чл.27. ставу 1. на крају текста ставља 

се зарез и додаје текст: ''на период који не може 
бити дужи од 20 година. Уговорене месечне 
рате се валоризују стопом раста потрошачких 
цена према званичним подацима Завода за 
статистику пропорционалном методом, а на 
доцњу се обрачунава законска затезна камата.'' 
 

Члан 5 
 У чл.27.  ставу 2.  после текста:  
''грађевинске дозволе'', ставља се тачка, а 
преостали текст се мења и гласи:  ''По пријему 
захтева од стране организационе јединице 
Општинске управе надлежне за послове 
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планирања, Дирекција је дужна да одмах 
писмено обавести инвеститота да у року од 5 
дана од дана пријема обавештења достави сву 
потребну документацију из става 4. овог члана, 
а у циљу сачињавања обрачуна накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, а након 
сачињавања обрачуна и доставе инвеститору, 
Дирекција је у обавези да обрачун са 
достављеном документацијом и доказом о 
пријему обрачуна од стране инвеститора, врати 
наведеној организационој јединици, на даљу 
надлежност''. 
 Друга реченица овог става, која постаје 
трећа реченица, а која се односи на захтеве у 
поступку легализације остаје непромењена. 

 
Члан 6 

 У чл.31. ст.4.мења се и гласи: ''Почетни 
износ накнаде за отуђење, односно закупнине 
утврђује се у висини процењене тржишне 
вредности конкретне парцеле коју утврђује 
надлежни орган у складу са законом''. 

 
 Члан 7 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2852/13 од  18.12.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК             
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
301. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној  седници одржаној дана 
21.11.2013.год на основу чл. 27a став 2 Одлуке 
о финансијској подршци породици са децом на 
територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 22/12, 2/13 и 
15/13), 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)  и 
Закључка Општинског већа, бр. 400-1934/13 од 
16.09.2013. године, донело је 
 

ПРАВИЛНИК 
о критеријумима за остваривање права на 
финансијску подршку породици са децом 

која су по редоследу рођења трећа или 
нареднорођена у породици, а похађају 

припремни предшколски програм или основну 
школу на територији општине Врњачка Бања 

Члан 1 
Овим правилником одређују се 

критеријуми за остваривање права на 
финансијску подршку породици утврђених 
чланом 6 став 1 тачка 6 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 22/12, 2/13 и 15/13), (у 
даљем тексту Одлука). 
 

Члан 2 
Критеријуми за остваривање права на 

финансијску подршку породици са децом која 
су по редоследу рођења трећа или наредно-
рођена у породици, а похађају припремни 
предшколски програм у временском трајању од 
4 сата дневно или основну школу на територији 
општине Врњачка Бања су: 
 -да сви чланови породице живе у 
заједничком домаћинству и имају пребива-
лиште на територији општине Врњачка Бања, 
 -да деца и ученици похађају припремни 
предшколски програм или основну школу на 
територији општине Врњачка Бања, 
 -да су обезбеђена средства у буџету 
Општине за финансирање подршке породици. 
 

Члан 3 
Захтев за остваривање права на 

финансијску подршку породици прописан 
чланом 27б и 27в Одлуке, подноси се 
предшколској установи или основној школи 
коју дете похађа.  
 За остваривање права на ужину уз 
захтев се достављају: 
 -изјава потписана од стране родитеља 
или лица које непосредно брине о детету које 
под кривичном и материјалном одговорношћу 
тврди који чланови чине заједничко 
домаћинство; 
 -изјава потписана од стране родитеља 
или лица које непосредно брине о детету да ће 
користити наведенo правo. 
 За остваривање права на екскурзију 
поред наведене документације у ставу 2 овог 
члана доставља се: 
 -решење о оствареном праву на дечји 
додатак.  

На основу приложене документације 
овлашћено лице установе или школе сачињава 
спискове деце или ученика и доставља надле-
жној организационој јединици за образовање 
како је прописано чланом 27в Одлуке. 

 
Члан 4 

Критеријуми из овог правилника 
примењују се од школске 2013/14. године, с 
тим што се за ужину узима период од 01. 
октобра, а у складу са Календром образовно-
васпитног рада за основне школе донетог од 
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стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС. 
 

Члан 5 
Овај правилник објављује се у „Сл. 

листу општине Врњачка Бања“, а ступа на 
снагу даном доношења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-1934/13 од 2111.2013. године 

 
 ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
           Андрија Боћанин,с.р. 

_________________________________________ 
 

302. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања, на ванредној  седници одржаној дана 
21.11.2013.године, на основу чл.23.Закона о 
превозу у друмском саобраћају ("Службени 
гласник РС", број 45/94, 66/2001, 61/2005, 
91/2005, 62/2006 и 31/2011), чл.23.Одлуке о 
саобраћају („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/09,7/10,6/1116/12, и 6/13) у складу са чл. 
28. Закона о комуналним делатностима 
("Службени гласник РС", број 88/11) и на 
основу   чл.59. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.1/13- 
пречишћен текст ), и чл.33. Пословника о раду 
Општинског Већа („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09), донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
          1.Општинско веће је упознато са 
Тарифом линијског превоза путника  у 
градском и приградском саобраћају Предузећа  
Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка бр.5/943. 
           2.Даје се сагласност на  Тарифу 
линијског превоза путника  у градском и 
приградском саобраћају Предузећа Аутопревоз 
Чачак а.д. из Чачка бр.5/943. 
            3.Саставни део овог закључка чини 
Тарифа линијског превоза путника  у градском 
и приградском саобраћају Предузећа 
Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка бр.5/943. 
             4.Тарифа линијског превоза путника  у 
градском и приградском саобраћају Предузећа  
Аутопревоз Чачак а.д.  из Чачка бр.5/943  ступа 
на снагу и примењује се од дана давања 
сагласности од стране Општинског већа. 
              5.Овај закључак објавиће се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања“ 
                

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 38-16 /13 од 21.11.2013.год. 
   
 

 ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                    Андрија Боћанин,с.р. 

_________________________________________ 
 
303. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, ванредној  седници одржаној дана 
21.11.2013.год.,на основу чл.59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,  бр.1/13-  пречишћен текст ),  и 
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
донело је  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
           Општинско веће је упознато са  изменом и 
допуном ценовника за коришћењње минибуса 
која је усвојена Одлуком 01-653/13 од 
8.11.2013.године Управног одбора  установе 
Спортски центар и мишљењем бр. 38-17/13 од 
21.11.2013.године Одељења за заштиту животне 
средине, друштвене и комуналне делатности.  
          Даје се сагласност на  измену и допуну 
ценовника за коришћењње минибуса која је 
усвојена Одлуком 01-653/13 од 8.11.2013.године 
Управног одбора  установе Спортски центар.  
           Саставни део овог закључка чини: измена и 
допуна ценовника за коришћење минибуса,  
Одлука 01-653/13 од 8.11.2013.године Управног 
одбора  установе Спортски центар и мишљење бр. 
38-17/13 од 21.11.2013.године Одељења за 
заштиту животне средине, друштвене и комуналне 
делатности.  
             Измена и допуна ценовника за 
коришћењње минибуса, која је усвојена Одлуком 
01-653/13 од 8.11.2013.године Управног одбора  
установе Спортски центар ступа на снагу и 
примењује се од дана давања сагласности од 
стране Општинског већа. 
             Овај закључак објавиће се у „Сл.листу 
општине Врњачка Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 38-17/13 од 21.11.2013.год. 
                                                                                     
       ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                    Андрија Боћанин,с.р. 

________________________________________ 
 
304. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
28.11.2013.године на основу члана 9.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 
62/13 и 63/13-испр.), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.год.(„Сл.лист 
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Општине Врњачка Бања„ бр.22/12, 4/13, 13/13 и 
18/13), 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),  доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр.22/12, 4/13, 
13/13 и 18/13) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције  Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 55.600,00 динара, у корист 
следеће апропријације у разделу 8.02  Послови 
одржавања и инвестиција у комуналној 
делатности-јавна расвета, функционална 
класификација 640, економска класификација 
5112, назив позиције Изградња зграда и 
објеката. За наведени износ умањиће се плани-
рана позиција Текуће буџетске резерве и 
увећати планирана апропријација 5112. 
Изградња зграда и објеката. 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева ЈП „Дирекција 
за планирање и изградњу“ Врњачка Бања 
бр.400-2588/13 од 28.11.2013.г. на име 
одобравања средстава за набавку материјала 
и извођење радова на уградњи дела мреже 
јавне расвете од општинског пута према 
Метинским ливадама до куће Томислава 
Вучковића и то: једног угаоног бетонског 
стуба, једног поља ниско напонског кабла – 
снопа и две светиљке са пратећим ситним 
материјалом. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове финансија.  
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2588/13 од 28.11.2013.године 
                                                                                     
 ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                    Андрија Боћанин,с.р. 
________________________________________ 
 
305. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
28.11.2013.године на основу члана 69.Закона о 

буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 
62/13 и 63/13-испр.), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.22/12, 4/13, 13/13 и 
18/13), 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),  доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр.22/12, 4/13, 
13/13 и 18/13) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције  Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 53.662,00 динара, у корист 
следеће апропријације у разделу 8.02  Послови 
одржавања и инвестиција у комуналној 
делатности-јавна расвета, функционална 
класификација 640, економска класификација 
5112, назив позиције Изградња зграда и 
објеката. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати                  
планирана апропријација 5112. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева ЈП „Дирекција за 
планирање и изградњу“ Врњачка Бања бр.400-
2587/13 од 28.11.2013.г. на име одобравања 
средстава за набавку материјала и извођење 
радова на уградњи мерне групе и формирању 
НН извода за јавну расвету на Гочу из ТС 
10/0,4 KW „ Гоч школа“. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове финансија.  
4.  Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2587/13 од 28.11.2013.године 

                                                                                       
ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                         
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                      Андрија Боћанин,с.р. 
_________________________________________ 
 
306. 
           Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској  седници, одржаној дана 
12.12.2013.године на основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
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бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 108/13), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања“, бр.22/12, 4/13, 13/13 
и 18/13), 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),  доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр.22/12, 4/13, 
13/13 и 18/13) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 200.000,00 динара у корист 
апропријације у разделу 7.02. физичка култура, 
функционална класификација 810, економска 
класификација 48191 назив апрорпијације 
Дотације спортским и омладинским организа-
цијама. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати        
планирана апропријација 48191. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
по закључку Одбора за омладину и спорт СО  
бр.400-2755/13 од 11.12.2013.године,  а по 
достављеном мишљеу Одељења за финансије, 
локалне јавне приходе и привреду бр.400-
2755/13 од 11.12.2013.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне  самоуправе.  
 4. Ово Решење објавити у „Сл.листу Општине 
Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр: 400-2755/13 од 12.12.2013.године 
                                                                            
   ПРЕДСЕДНИК  
                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 
307. 
    Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања, на 16. редовној седници од 
16.12.2013.године на основу   чл.41а. Одлуке о 
монтажним објектима (''Сл.лист општине 
В.Бања'', бр.15/10, 6/11 и 22/12), и 59. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
В.Бања'',  бр.1/2013), донело је  
 

 

ОДЛУКУ О 
  ПЛАНУ  РАСПОРЕДА МЕСТА 

  ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА    

ЗА ВРЕМЕ НОВОГОДИШЊИХ И 
БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА 

 
Чл.1. 

 Овом Одлуком се утврђује локација, 
врста монтажних објеката, правила постављања 
и временско  трајање плана распореда места за 
постављање мањих монтажних објеката на 
површини јавне намене у Врњачкој Бањи,  за 
време Новогодињих и Божићних празника. 
 

Чл.2. 
 Утврђује се локација ''Истра''  за 
постављање 4 тезги за продају новогодишњих 
и божићних честитки и украса, према 
графичком прилогу овог плана. 
 Изглед тезге да буде сличан типским 
општинским тезгама 
 Заузеће површине јавне намене 
постављањем тезге из претходног става овог 
члана је до 3м2. 
 

Чл.3. 
 Временско важење Плана је од 
20.12.2013.год. до 20.01.2014.г. 
 

Чл.4. 
 Монтажни објекти –  тезге се могу 
поставити након спроведеног поступка јавног 
надметања и закљученог уговора Општине са 
најповољнијим понуђачем. 
 

Чл.5. 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,  а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  

БАЊА 
Број: 353-548/13 од 16.12.2014.год.  

 
      ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                  Андрија Боћанин,с.р. 

________________________________________ 
 

308. 
          Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој 16.редовној  седници 
одржаној дана 16.12.2013.год., а 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 општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр.7/09), 
донело је  
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                             З А К Љ У Ч А К  
 
            1.Општинско веће је упознато са 
Одлуком Управног одбора Установе 
Спортски центар Врњачка Бања бр. 01-668/13 
од 18.11.2013.године  о изменама   ценовника 
артикала у бифеу у згради општине Врњачка 
Бања у 2013.године и мишљењем бр. 38-18/13 
од 10.12.2013.год.Одељења за заштиту животне 
средине друштвене и комуналне делатности 
             2. Даје се сагласност на Одлуку 
Управног одбора Установе Спортски центар 
Врњачка Бања бр. 01-668/13 од 
18.11.2013.године  о изменама   ценовника 
артикала у бифеу у згради општине Врњачка 
Бања у 2013.години. 
             3.Саставни део овог закључка чини 
Одлука Управног одбора Установе Спортски 
центар Врњачка Бања бр. 01-668/13 од 
18.11.2013.године о изменама   ценовника 
артикала у бифеу у згради општине Врњачка 
Бања у 2013.год .и мишљење бр. 38-18/13 од 
10.12.2013.године Одељења за заштиту живо-
тне средине друштвене и комуналне делатно-
сти 
            4. Одлука о ступа на снагу и примењује 
се од дана давања ове сагласности од стране 
оснивача.  
            5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

          Број:38-18/13  од 16.12.2013.год. 
 

         ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                         Андрија Боћанин,с.р. 
_________________________________________ 
 
309. 
              Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 16. редовној  седници, одржаној дана 
16.12.2013.године, 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 
2013.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„ 
бр.22/12, 4/13, 13/13 и 18/13), 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),  доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања»,бр.22/12, 4/13, 
13/13 и 18/13) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције  Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 219.030 динара са ПДВ-ом, 
у корист следеће апропријације у разделу 8.03  
Послови одржавања и инвестиција у 
комуналној делатности-путеви, економска 
класификација 511, назив позиције Изградња 
зграда и објеката. За наведени износ умањиће 
се планирана позиција Текуће буџетске резерве 
и увећати планирана апропријација 511 
Изградња зграда и објеката. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева ЈП Дирекција за 
планирање и изградњу Врњачка Бања бр.400-
1859/13 од 13.12.2013 . за демонтажу постојеће 
и изградњу и постављање нове ограде на мосту 
који спаја улицу Мишка Ерчевића и улицу 
Борјакову изнад ресторана „Гочко“ који је 
задеведен код Општинске управе под бр. 400-
2799/13  од 13.12.2013. 
3.Обавезује се ЈП Дирекција за планирање и 
изградњу Врњачка Бања да у року од 5 дана по 
реализацији одобрених средствава Одељења за 
финансије, локалне јавне приходе и привреду 
достави Извештај о реализацији одобрених 
средстава са одговарајућом финансијском 
документацијом којом се потврђује трошење 
одобрених буџетских средстава  
4.О реализацији овог решења стараће се 
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове финансија.  
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2799/13 од 16.12.2013.године 
 

 ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                             Андрија Боћанин,с.р. 
_________________________________________ 
 
310. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 16. редовној седници, одржаној дана 
16.12.2013. године, на основу Закона о буџетском 
систему („Сл,гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/11 
и 93/12,62/13,63/13-испр.и 108/13 ), чл.16. Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања (“Сл.лисзт 
општине Врњачка Бања“, бр.22/12,4/13,13/13 и 
18/13) и чл. 59.Статута општине Врњачка Бања 
(Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.1/13- 
пречишћен текст),  и чл.  33.  Пословника о раду 
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Општинског већа општине Врњачка Бања 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.7/09),   
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  И З М Е Н И   Р Е Ш Е Њ А 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 
1.Врши се измена решења Општинског већа 
општине Врњачка Бања Број: 400-491/13 од 
8.4.2013.године («Сл.лист општине Врњачка 
Бања», бр.6/13) у тачки 2.алинеја 2. и 5.тако да 
гласи:  
 „- у Отроцима код куће Бранислава 
Марковића до куће Тлачинаца у процењеној 
вредности од 95.000,00 динара са ПДВ-ом, 
 -из ТС „Ердоглије“ крак јавне расвете 
од Мирослава Манојловића према кући 
Цветковића и кући Мирослава Веселиновића у 
процењеној вредности од 244.036,71 динара са 
ПДВ-ом“.  
 У осталом делу ово решење остаје 
непромењено.  
2.Обавезује се ЈП Дирекција за планирање и 
изградњу Врњачка Бања да у року од 5 дана по 
реализацији одобрених средствава Одељења за 
финансије, локалне јавне приходе и привреду 
достави Извештај о реализацији одобрених 
средстава са одговарајућом финансијском 
документацијом којом се потврђује трошење 
одобрених буџетских средстава  
 3.  Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
         Број: 400-2672/13 од 16.12.2013.године 
 

 ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                            Андрија Боћанин,с.р. 
_________________________________________ 
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