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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
200. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
9.8.2013. године, на основу чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр.1/13-пречишћен текст), 
чл. 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник 
РС“  ,  број 24/2011  и 99/2011  –др.закон),  чл.  
14. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
(''Сл.гласник општине Врњачка Бања'', број 
22/12, 4/3 и 13/13 и  чл. 33. Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09),   донело је  

 
      О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о 
расподели буџетских средстава 
намењених за развој спорта и 

спортских активности у општини 
Врњачка Бања за 2013.годину  

                                                                   
I. 

          У члану 2. став 1.Одлуке о расподели 
буџетских средстава намењених за развој 
спорта и спортских активности у општини 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 3/13), износ 7.000.000,00 мења се 
у износ од 4.000.000,00. 
 

II. 
          У члану 2. став 2. тачка 1., брише се 
60% и сада стоји 2.400.000,00 динара. 
          У члану 2. став 2. тачка 2., брише се 
13% и сада стоји 450.000,00 динара. 
          У члану 2. став 2. тачка 3., брише се 
7% и сада стоји 490.000,00 динара. 
          У члану 2. став 2. тачка 4., брише се 
3% и сада стоји 30.000,00 динара. 
          У члану 2. став 2. тачка 5., брише се 
3% и сада стоји 50.000,00 динара. 
          У члану 2. став 2. тачка 6., брише се 
2% и сада стоји 20.000,00 динара. 

        У члану 2. став 2. тачка 7., брише се 
2% и сада стоји 140.000,00 динара. 
         У члану 2. став 2. тачка 8., брише се 
2% и сада стоји 140.000,00 динара. 
          У члану 2. став 2. тачка 10., брише се 
8% и сада стоји 280.000,00 динара. 
 

III. 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-185/13 од 9.8.2013.год. 
 

ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА 

   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 
201. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на својој телефонској  седници, 
одржаној дана 9.8.2013.године на основу 
члана 69.Закона о буџетском систему 
(''Сл.гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11 и 93/12), члана 24. Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања за 
2013.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.22/12 и 4/13), 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 
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Бања»,бр.22/12 и 4/13) у оквиру раздела 
1.04. функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције  Текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
110.000,00 динара, у корист следеће апро-
пријације у разделу 3. Културни центар 
функционална класификација 820, еконо-
мска класификација 424, назив позиције 
специјализоване услуге. 
 
2. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати                  
планирана апропријација 424. 
 
3. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева установе 
Културни центар бр.400-1814/13 од 
9.8.2013.године на име одобравања 
недостајућих средстава за промотивне 
услуге и програмске активности. 
 
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: 400-1814 /13 од 9.8.2013.године 

                                                                              
ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                           Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 
202. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници одржаној 
дана 9.8.2013.године.године на основу 
члана 69.Закона о буџетском систему 
(''Сл.гласник РС', бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11 и 93/12), члана 24. Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања за 
2013.год.(„''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'', бр.22/12 и 4/13), 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  

РЕШЕЊЕ 
 О УКИДАЊУ РЕШЕЊА 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 
I. Укида се решење Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр.400-1392/13 од 
1.7.2013.године којим су Туристичкој 
организаци одобрена  средства у укупном 
износу од 2.000.000,00 динара из средстава 
утврђених Одлуком о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2013.г. (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'', бр.22/12 и 4/13) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска 
резерва у корист  апропријације у разделу 
6.Туристичка организација, функционална 
класификација 410, економска класи-
фикација 423  назив апрорпијације Услуге 
по уговору. 
                  
II. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   
 
III.  Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр: 400- 1392 /13 од 9.8.2013.године 
 
ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                    Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
203. 
           Председник општине Врњачка Бања 
на основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом (''Сл.гласник 
РС'', бр.16/02 и 16/05), чл.2.Одлуке о 
финансијској подршци породици породиља 
без сталног запослења ('' Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.4/09), Одлуке о 
финансијској подршци породица са децом 
на територији општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.22/12 и 2/13), Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2013. годину (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.22/12, 4/13 и 
13/13) и чл.56. ст.1.тач.7.Статута Општине 
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Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.1/13- пречишћен текст),  донео је 
 
                         З А К ЉУ ЧА К 

     о утврђивању висине финансијске 
подршке породици  породиља без сталног    

запослења  за 2013.годину 
 

Члан 1. 
          Овим закључком сагласно 
чл.2.Одлуке о финансијској подршци 
породици породиља без сталног запослења 
утврђује се за период од 1.7.2013.год. до 
31.12.2013.године, висина новчаног износа 
од 2.000 динара месечно, на  име 
финансијске подршке породици породиља 
без сталног запослења, на начин и по 
поступку који је ближе прописан 
наведеном Одлуком. 
            

Члан 2. 
      Право на финансијску помоћ у 
назначеном периоду и у назначеном износу 
од 2.000 динара  месечно  оствариваће 
породица породиље без сталног запослења  
са територије Општине Врњачка Бања, и то 
у периоду који је Законом порписан за 
породиљско одсуство и одсутсво са рада 
због неге детета. 
     Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 
за 203.годину са позиције 472 Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. 
      Исплата финансијске подршке 
породици породиља без сталног запослења 
вршиће се за породиље која отпочну са 
коришћењем поро-диљског одсуства почев 
од 01.04.2009.године. 
 

Члан.3. 
 Одељење за финансије, локалне 
јавне приходе и привреду општине 
Врњачка Бања вршиће исплату накнаде из 
чл.1.овог закључка. 
 

Члан 4. 
 Чл.31.ст.3.Одлуке о финансијској 
подршци породица са децом на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.22/12 и 2/13), предви-
ђено је да ће се затеченим корисницима по 
правоснажним решењима вршити исплата 
до истека рока утврђеним решењем. 
 

 

Члан 5 
         Овај закључак ступа на снагу даном  
доношења,  примењиваће се од 
01.7.2013.године – 31.12.2013. године, а 
имајући у виду финансијске могућности 
буџета општине Врњачка Бања за 2013. 
годину. 
       Овај закључак објављује се у „Сл.листу 
општине Врњачка Бања..“ 
                                         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 553-323/13 дана 7.8.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                           Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
204. 

Начелник Општинске управе 
општине Врњчака Бања, на основу члана 
10. Закона о платама у државним органима 
и јавним службама („Сл. Гласник РС“, бр. 
34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 
10/13 и 55/13), чл. 4. и 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Сл. 
Гласник РС“, бр. 44/2008-пречишћен текст 
и 2/2012), чл. 26. Одлуке о Општинској 
управи општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 4/09, 3/11, 
4/11 и 19/2012) доноси следећу  

 
О Д Л У К У 

о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених 

у Општинској управи општине Врњачка 
Бања 

 
Члан 1 

Овом одлуком се утврђује коефици-
јент за обрачун и исплату плата запосле-
нима у Општинској управи општине 
Врњачка Бања. 

 
Члан 2 

Запослени у Општинској управи  за 
свој рад примају плату. 

 
Члан 3 

Плате запослених, утврђују се на 
основу: 
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1. основице за обрачун плата  
2. коефицијента 
3. додатка на плату  

      4. обавеза које запослени плаћа по 
основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са 
законом. 

 
Члан 4 

 Основицу за обрачун и исплату 
плата утврђује својим актом Влада 
Републике Србије. 

 
Члан 5 

Коефицијент изражава сложеност 
послова, одговорност, услове рада и струч-
ну спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на 
име накнаде за исхрану у току рада и 
регреса за коришћење годишњег одмора.  

 
Члан 6 

Додатак на плату припада за:  
 1. време проведено у радном односу 
(минули рад) – у висини од 0,4% од 
основице,  за сваку пуну годину рада 
остварену у радном односу 
 2. дежурство и друге случајеве рада 
дужег од пуног радног времена одређене 
прописима (прековремени рад) 
 3. рад на дан државног и верског 
празника  
 4. рад ноћу (између 22,00 и 6,00 
часова наредног дана) ако такав рад није 
вреднован при утврђивању коефицијента 
 Додатак на плату из става 1. тачка 2. 
- 4. овог члана обрачунава се и исплаћују у 
висини утврђеној прописима о раду. 
 Основица за обрачун додатка на 
плату чини основна плата.  

 
Члан 7 

Коефицијенти за обрачун плата и 
исплату плата запослених у Општинској 
управи општине Врњачка Бања износе: 
 12,05  за самосталног стручног 
сарадника  
 10,77 за вишег стручног сарадника 
 10,45 за стручног сарадника 
   9,91 за вишег сарадника 
   8,95 за сарадника 
   8,85 за вишег референта и 
висококвалификованог радника 

  8,74 за референта  
           8,00 за квалификованог радника 

   7,68 за полуквалификованог радника 
   6,40 за неквалификованог радника. 

 
Члан 8 

Коефиијенти утврђени за звања, 
односно занимања из чл.  7.  Одлуке,  увећа-
вају се за додатни коефицијент и то: 
          -до 8,40 за самосталног стручног 
сарадника 

- до 8,20 за вишег стручног сарадника 
          -до 5,75 за стручног сарадника 
          -до 3,60 за вишег сарадника 

- до 2,30 за сарадника 
- до 1,20 за вишег референта и 

висококвалификованог радника 
- до 0,93 за референта  
- до 0,53 за полуквалификованог 

радника 
- до 0,53 за квалификованог радника 

         - до 0,53 за неквалификованог 
радника. 

 
Члан 9 

Коефицијент из чл.7. Одлуке, увећан 
за коефицијент за звања и занимања у 
складу са чл.8., увећава се: 

-  запосленом који координира најсложе-
није активности – до 10%, с тим да овај 
број запослених не може прећи 2%  од 
укупног броја запослених  

-  запосленом који руководи унутра-
шњом организационом јединицом – 
10% 

-  запосленом који ради на припреми и 
извршењу буџета или финансијског 
плана, вођењу пословних књига и 
састављању рачуноводстевених рачуна 
– највише до 10% 

-  запосленом на пословима буџетске 
инспекције- највише до 10% 

Запосленом који има право на 
увећање коефицијента по више основа из 
овог члана укупно увећање коефицијента 
не може бити веће од 10%. 

Додатни коефицијент и увећање 
коефицијента утврђене за запослене, 
односно звања и занимања одређује 
начелник Општинске управе општине 
Врњачка Бања решењем.  

 
Члан 10  

Запослени има право на накнаду 
зараде за време одсуствовања са рада због 
привремене спречености за рад до 30 дана, 
у време празника, плаћеног одсуства и у 
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другим случајевима под условима и у 
висини предвиђеним законом, и 
Правилником о раду овог органа.  

Запослени има право на накнаду 
трошкова превоза доласка на рад и одласка 
са рада, дневнице за службено путовање, 
коришћење сопственог аутомобила и 
друго, у висини и начин утврђен законом, 
подзаконском актима, и Правилником о 
раду.  

 
Члан 11 

Приправник који је примљен ради 
обављања приправничког стажа сходно 
акту о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Општинској управи 
општине Врњачка Бања има право на 
накнаду и то: 

- приправник који је примљен по 
расписаном огласу на одређено време – у 
висини од 80% од најниже плате у оквиру 
звања за које се приправник оспособљава. 

Приправник има право на 
осигурање у случају повреде на раду и 
професионалне болести.  

 
Члан 12 

Запосленом, који је привремено 
распоређен на друге послове за чије се 
обављање захтева нижи степен стручне 
спреме одређене врсте занимања од оне 
коју запослени има, припада право на 
разлику у заради до висине зараде коју би 
остварио на радном месту са којег је 
распоређен. 

 
Члан 13 

Начелник Општинске управе донеће 
решења о утврђивању коефицијента за 
обрачун и исплату плата запослених у 
складу са важећим прописима.  

Приликом одређивања коефицијента 
за обрачун и исплату плата, надлежни 
орган, односно лице које доноси решење, 
ће у зависности од сложености и обима 
послава, као и одговорности, утврђивати и 
висину увећања коефицијента у складу са 
оовом одлуком. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14 

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата запослених у 

Општинској управи општине Врњачка 
Бања бр.120-52/10 од 29.12.2010.год., 
Одлука о I  изменама и допунама Одлуке о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у Општинској управи 
општине Врњачка Бања бр. 120-4/12 од 
18.01.2012.год. и Одлука о II Одлуке о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у Општинској управи 
општине Врњачка Бања бр.120-27/12 oд 
10.04.2012. год. 

 
Члан 15  

Ова одлука ступа на снагу у року од 
8 дана од дана објављивања у „Сл. листу 
општине Врњачка Бања“, а примењиваће се 
од 1.09.2013. године. 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА            

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  Број: 120-46/13 од 28.08.2013. год. 

                                                                               
                       НАЧЕЛНИК 

              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Драган Јанићијевић, дипл. правник,с.р 
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