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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XI – БРОЈ 5 – ВРЊАЧКА БАЊА –

4.5.2015. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
74.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
седници одржаној 29.4.2015.године, на
основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014 - др.
закон), 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.
108/2013, и 142/2014), чл. 1.
Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађени дин. изн. и 125/2014 усклађени дин. изн.), чл. 14. и чл 36. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“ бр.13/14-пречишћен текст)
донела је

РЕБАЛАНС
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЗА 2015.ГОДИНУ

Члан 1
Овим ребалансом врше се измене и
допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка
Бања за 2015.г. ("Службени лист општине
Врњачка Бања бр. 21/14), – удаљем тексту:
Буџет.
Члан 2
Члан 1. Буџета мења се и гласи:
„Буџет Општине Врњачка Бања за 2015.г.
(у даљем тексту: Буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика)
5. Укупан фискални суфицит/дефицит
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
1.1. Примања од задуживања
1.2. Примања од продаје финансијске имовине
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице
дуга
2.1. Издаци за отплату главнице дуга
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)

Износ
у динарима
950.595.000
923.484.000
27.111.000
0
27.111.000
27.111.000

Износ
у динарима
42.500.000
42.500.000
0
0
0
69.611.000
51.000.000
18.611.000
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3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)

0
-27.111.000

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
64.629.307
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (са осталим приходима за предшколску установу)
12.900.000
„ Примања и издаци буџета распоређују се у
следећим износима, и то:
Члан 3
Члан 3. Буџета мења се и гласи:
Опис
1

Шифра
економске
класификације
2

Средства из
буџета
3

I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину

7
71
711
712
713

Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко
Буџетског фонда)
Други порези

714
716

2. Непорески приходи, од чега
- Приходи од имовине
* Камате
- Приходи од продаје добара и услуга
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица
- Мешовити и неодређени приходи
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине

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

88.815.000
243.364.000

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

923.484.000
754.210.000
233.119.000
299.039.000
22.000.000
500.000
44.500.000
37.152.000
117.900.000
169.274.000

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Социјална заштита из буџета
6. Остали расходи
ТРАНСФЕРИ
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим
6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

62

950.595.000
707.231.000
453.116.000
238.500.000
140.000.000
52.616.000
22.000.000
165.300.000
40.300.000
5.000.000
111.000.000
6.000.000
5.000.000
3.000.000

18.611.000
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1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
4. Набавка финансијске имовине

4.5.2015. године

92
91
911
912

42.500.000

69.611.000
61
611
612
6211

51.000.000
18.611.000

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(класа 3 извор финансирања 10)
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
(класа 3 извор финансирања 13)
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
(класа 3 извор финансирања 07)
Члан 4
Члан 4 Буџета мења се и гласи:
"Исказани буџетски суфицит, из члана 1
ове Одлуке, у износу од 27.111.000 динара
распоређује се за финансирање отплате главнице
кредитног задужења која доспева у 2015.г.
Укупни износ вишка прихода над расходима
износи 69.611.000 динара и то: обавеза за
отплату главнице дуга у 2015.г. износи
51.000.000 динара и средства за набавку
финансијске имовине (увећање основног
капитала у јавним предузећима) износе
18.611.000 динара. Овај износ коригован
износом од 42.500.000 динара који представља
планирано ново кредитно задужење на основу
Одлуке о задуживању у 2015.г. и тако учињеном
корекцијом добија се коначни финансијски
резултат - буџетки суфицит у износу од
27.111.000 динара.
Пренети вишак прихода из 2014.г., као
износ неутрошених средства са стањем на

0

0

0

31.12.2014.г. који се будe утврдиo Одлуком о
завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања
за 2014.г., распоредиће се ребалансом буџета за
2015.г.
Наменска неутрошена средства са
стањем на 31.12.2014.г. користиће се у 2015.г. на
основу акта који доноси орган управе надлежан
за финансије за намене за које су биле
опредељене у буџету из 2014.г. до доношења
ребаланса буџета за 2015.г. из става 2 овог члана.
"
Члан 5
У члану 6 Буџета у табеларном делу
мења се и гласи:

„ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Ред.
бр.
1

Ек.клас.
Конто
2

1

711
711110

2
3
5

711120
711140
711160

Врста прихода
3
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне
делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица

Буџет
2015
4
193.000.000
22.000.000
1.000.000
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6
7
8
9
10
11

711180
711190
712
712110
713
713120
713310
713420
714

12
13

714430
714510

14
15

714540
714552

16

714570

17

714590

18

716
716110

19

732
732150
730

20

733151

21

733152

22

733154

22

733157

23

741
741150

24

741531

25

741532

26

741534

27

741535

28
29

741540
741569

30

742
742152

Самодоприноси
Порез на друге приходе
Укупно 711:
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
Укупно 721:
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Укупно 713:
Порези на добра и услуге
Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
Порези на моторна возила
Накнада за кориш. добара од општег
интер.
Боравишна такса
Општинске и градске комуналне таксе
Накнада за коришћење општинских
путева
Укупно 714:
Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно 716:
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7.000.000
15.500.000
238.500.000

90.000.000
5.000.000
45.000.000
140.000.000
900.000
15.000.000
4.500.000
31.216.000

1.000.000
52.616.000
22.000.000
22.000.000

Текуће донације од међ.организација
0
Укупно 732:
Донације и трансфери
Ненаменски трансфери од Реп.у корист
нивоа опс.
88.815.000
Други текући трансфери од Репшублике у орист нивоа
опстина
Текући наменски трансфер у ужем смислу од
Републике
Текући трансфери градова у корист нивоа
општина
88.815.000
Укупно 730:
Приходи од имовине
Камате на средства буџета општина
5.000.000
Комунална такса за коришћење простора
на јавним
20.000.000
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, ...
Комунална такса за коришћење прос.за
парк.др.мот
1.200.000
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
5.000.000
Комунална такса за заузеће јавне
повр.грађ.матер.
1.000.000
Накнада за коришћење речних обала и
бања
8.000.000
Сливна водна накнада од прав.лица
100.000
40.300.000
Укупно 741:
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп
2.000.000
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30
31
32
33

34
35

36

37

38
39

40
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Приходи од прод.доб.или усл.или закупа у корист
нивоа општина
Приходи од давања у закуп
0
Општинске административне таксе
3.000.000
Накнада за уређивање грађевинског
742253
земљишта
103.000.000
742351
Приходи општинских органа управе
3.000.000
111.000.000
Укупно 742:
Новчане казне и одузета имовинска
743
корист
Приходи од нов.казни за саобраћајне
743324
прекршаје
5.000.000
Новчане казне изречене у прекршајном
743351
поступку
1.000.000
за прекршаје прописане актом
скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том
поступку
6.000.000
Укупно 743:
Текући и добровољни трансфери од физичких и
744
прав.лица
Текући и добровољни трансфери од
744151 физичких и правних лица
5.000.000
у корист нивоа општина
5.000.000
Укупно 744:
745
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у
745150 корист нивоа општина
3.000.000
3.000.000
Укупно 745:
811
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у
811151 корист нивоа општина
243.364.000
243.364.000
Укупно 811:
Приход од отплате кредита датих
921651 домаћинствима
0
Укупно 921:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
950.595.000
742153
742155
742251

Примања од задуживања од пословних
банака
Укупно 911:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
911451

„
Члан 6
У члану 15. после става 2. додаје се нови
став 3. који гласи:
„Овлашћује се Општинско веће да донесе
одговарајућа акта за расподелу средстава са
апропријације под редним бројем 107 економске
класификације 472 назив апропријације Накнаде
за социјалну заштиту из буџета.“
Члан 7
У члану 17. у ставу 2. после речи
„активности“ брише се текст „спортских
клубова“ и додаје текст „територијалног
спортског савеза Врњачке Бање“.

42.500.000
993.095.000

У члану 17 у 3 ставу брише се тачка и
додаје следећи текст: „и активности које су у
складу са Законом о црвеном крсту.“
Члан 7a
У члану 18 после става 2 додају се нови
ставови 3, 4 и 5 који гласе:
„Пројекат који је планиран у оквиру
раздела Општинске управе функционална
класификација 474, Програмска класификација
1501 Локални економски развој шифра пројекта
1501-0002-001 Уређење бањског парка на
апропријацији 112/1 која је планирана у износу
од 1.900.000 динара на економској класификацији 512 Машине и опрема реализоваће се
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преко индиректног корисника буџета ЈП
„Дирекције за планирање и изградњу“.
ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“
конкурисала је и добила средства за део овог
пројекта
који
носи
назив
„Пројекат
реконструкције главног бањског парка“ код
Министарства трговине, туризма и телекомуникација по ком основу је закључила Уговор
зброј 110-447/15 од 24.04.2015.г. (односно број
401-00-88/1/2015-08 од 23.04.2015.г. заведен код
Министарства
трговине,
туризма
и
телекомуникација) и наведени износ представља
учешће у овом делу пројекта.
Обавезује се ЈП „Дирекција за планирање
и изградњу“ да, након завршетка пројекта,
достави
сву
потребну
документацију
Општинској управи у вези са реализацијом овог
пројекта ради укњижења у пословне књиге
Општинске управе пословних промена на
имовини Општине Врњачка Бања.“
Члан 8
У члану 33. иза става 1. додаје се нови
став 2. који гласи:
“Евидентирање расхода по основу
накнада које остварују радна тела и комисије
органа општине врше се на синтетичким
контима у оквиру групе конта 416 и 417 без
обзира на радно правни статус чланова радних
тела и комисија, из разлога обезбеђења
јединствене информационе основе за напред
наведене расходе.”
Члан 9
У члану 38. брише се став 6.
У члану 38. у ставу 7. после речи
“доноси” брише се текст “надлежни извршни
орган локалне власти у складу са чланом 24 ове
Одлуке.” и додаје текст “Општинско веће.”
Постојећи став 7 постаје нови став 6.
У члану 38. брише се став 8.
После новог става 6 додају се нови
ставови и то:
“Директни
корисник
буџетских
средстава, уз одобрење локалног органа управе
надлежног за финансије, може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка који се финансира
из општих прихода буџета у износу до 10%
вредности апропријације за расход и издатак
чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација из става 7.
односе се на апропријације из прихода из буџета,
док се из осталих извора могу мењати без
ограничења, с тим што корисник буџетских
средстава, који оствари приходе и примања чији
износи нису могли бити познати у поступку
доношења буџета, подноси захтев органу управе
надлежном за финансије за отварање, односно
повећање одговарајуће апропријације за изврша-

4.5.2015. године

вање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 - Приходи из буџета.
У случају да се у току године изврши
повећање, односно смањење апропријације, та
апропријација се накнадном променом не може
смањити, односно повећати.
У случају ребаланса буџета, за износ
извршене промене апропријације до ребаланса
умањује се укупан износ могуће промене
вредности апропријације, утврђен применом
процента из става 7. овог члана.
Апропријације се не могу преносити
између законодавне, извршне и судске власти.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, 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.
Укупан износ преусмеравања из става 12.
овог члана не може бити већи од износа разлике
између буџетом одобрених средстава текуће
буџетске резерве и половине максимално
могућег износа средстава текуће буџетске
резерве утврђеног овом одлуком.
У обрачун максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве утврђеног
овом одлуком на годишњем нивоу не укључује
се износ средстава настао као последица
примене става 1, у делу који се односи на пренос
овлашћења, и ст. 4. и 5. овог члана.”
Члан 10
У члану 39. став 1. број „5“ брише се и
замењује бројем „10“.
У члану 39. брише се став 2.
Члан 11
У члану 50. став 1. мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од
950.595.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 64.629.307 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10) у укупном
износу од 42.500.000 динара, и средтва за
рефундацију боловања – меморандумске ставке
у износу од 8.900.000 динара, као и средства из
осталих извора код предшколске установе у
износу од 4.000.000 динара, распоређују се по
економским класификацијама и то:“
У члану 50. Буџета у табеларном делу
врше се измене у колонама 4, 6, 8 и 10 и то на
начин што се износи из ових колона, који су
наведени у колони „постојећи износи“ замењују
се износима у колони „нови износи“, и то:
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I
- Расходи и издаци Економска класификација

Ред.

Постојећи

Нови

Постојећи

Нови

Постојећи

Нови

Постојећи

Нови

износ

износ

износ

износ

износ

износ

износ

Буџет

Буџет

средс. из

средс. из

Врста расхода

2015

2015

сопс.извора

сопс.извора

Средства из
осталих
извора

износ
Средства
из
осталих
извора

Средства
из
кредита

Средства
из
кредита

04

04

10

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

400

Текући расходи
Расходи за
запослене
Плате и додаци
заполених
Социјални
доприноси на
терет послодавца

Конто

бр.
1

410
1

411

2

412

3

413

4

414

5

414

6

415

7

416

8

4171

9

420
420

10

421

11

4212

12

4211

13

422

14

423

15

423

16

424

17

425

18

426

19

441

5,000,000

8,500,000

0

0

0

0

0

0

224,147,000

224,619,000

33,489,307

33,488,307

8,900,000

8,900,000

0

0

166,515,000

170,317,000

26,916,269

27,060,269

0

0

0

0

29,798,000

30,945,000

4,824,038

4,850,038

100,000

0

0

0

1,030,000

1,030,000

40,000

40,000

0

0

0

0

4,265,000

4,455,000

290,000

290,000

8,800,000

8,900,000

0

0

5,034,000

367,000

814,000

643,000

0

0

0

0

4,840,000

4,840,000

320,000

320,000

0

0

0

0

6,165,000

6,165,000

285,000

285,000

0

0

0

0

6,500,000

6,500,000

0

0

0

0

0

0

247,763,000

299,039,000

25,597,000

25,597,000

22,000,000

4,000,000

0

0

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

Стални трошкови
Енергетске
услуге
Трошкови
платног промета
и банкарских
услуга
Трошкови
путовања
Услуге по
уговору
Услуге по
уговору Репрезентација
Специјализоване
услуге
Текуће поправке
и одржавање

55,347,000

57,817,000

3,657,000

3,657,000

100,000

100,000

0

0

29,800,000

41,800,000

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

3,810,000

2,810,000

650,000

650,000

800,000

800,000

0

0

33,169,000

35,629,000

7,180,000

7,180,000

2,700,000

2,700,000

0

0

3,200,000

3,850,000

0

0

0

0

0

0

57,304,000

47,464,000

7,560,000

7,560,000

0

0

0

0

39,628,000

81,744,000

2,580,000

2,580,000

18,000,000

0

0

0

Материјал
Отплате
домаћих камата

19,505,000

19,925,000

3,970,000

3,970,000

400,000

400,000

0

0

22,000,000

22,000,000

0

0

0

0

0

0

Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Социјална
давања
запосленима (по
Упутству за
припрему
буџета)
Накнаде
трошкова за
запослене
Награде, бонуси
и остали посебни
расходи
Одборнички
додатак, и др.нак.
за рад ИО,
СО и њихових
радних тела
Коришћење
услуга и роба
Коришћење
услуга и роба
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611

21
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460

23

463
465

24

470

25

480
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482
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28

484
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4811

30
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Отплата
главнице
домаћим
кредиторима
Субвенције
Донације и
трансфери
Донације и
трансфери
осталим нивоима
власти
Остале дотације
и трансфери
Социјална
помоћ
Остали издаци
Порези, обавезне
таксе и казне
наметнуте
Новчане казне и
пенали по
реш.судова
Накнаде штете за
повреде или
штету насталу
услед
елементарних
или
других
непредвиђених
узрока
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације осталим
непрофитним
институцијама
Средства
резерве

31

499

32

49911

Стална резерва

33

49912

34

500

35

510

36

511

37

512

38

513

39

515

40

523

41

540

Текућа резерва
Издаци за
нефинансијску
имовину
Основна
средства
Зграде и
грађевински
објекти
Машине и
опрема
Остала основна
средства
Нематеријална
имовина
Роба за даљу
продају
Природна
имовина

42

541

Земљиште
Набавка домаће
нефинансијске
41
621
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ:
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51,000,000

51,000,000

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

113,974,000

117,900,000

3,618,000

3,618,000

0

0

0

0

91,600,000

95,526,000

0

0

0

0

0

0

22,374,000

22,374,000

3,618,000

3,618,000

0

0

0

0

42,000,000

44,500,000

0

0

0

0

0

0

20,321,000

22,652,000

320,000

320,000

0

0

0

0

4,260,000

5,071,000

320,000

320,000

0

0

0

0

2,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

12,061,000

12,581,000

0

0

0

0

0

0

14,500,000

14,500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

14,000,000

14,000,000

0

0

0

0

0

0

38,900,000

52,983,000

0

0

0

0

42,500,000

20,000,000

93,770,000

73,791,000

1,606,000

1,606,000

0

0

0

22,500,000

85,750,000

62,356,000

0

0

0

0

0

22,500,000

7,670,000

11,085,000

976,000

976,000

0

0

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

0

350,000

350,000

180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,611,000

0

0

0

0

0

0

873,875,000

950,595,000

64,630,307

64,629,307

30,900,000

12,900,000

42,500,000

42,500,000
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Члан 12
У члану 51. став 1. се мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од 950.595.000
динара (извор финансирања 01), средства
прихода од изворних активности директног и
индиректних корисника буџета у укупном
износу 64.629.307 динара (извор финансирања
04), примања од домаћих задуживања (извор
финансирања 10) у укупном износу од
42.500.000 динара, и средтва за рефундацију
боловања – меморандумске ставке у износу од
8.900.000 динара, као и средства из осталих
извора код

4.5.2015. године

предшколске установе у износу од 4.000.000
динара, распоређују се по директним буџетским
корисницима, по принципу поделе власти, и то:“
У члану 51 Буџета у табеларном делу
врше се измене у колонама 4, 6, 8 и 10 и то на
начин што се износи из ових колона, који су
наведени у колони „постојећи износи“ замењују
се износима у колони „нови износи“, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Постојећи
износ
Буџет

Нови
износ
Буџет

Постојећи
износ
Сред. из

Нови
износ
Сред. из

2015
01
5

соп.изво
04
6

сопс.изво
04
7

1

3
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ И РАДНА
ТЕЛА

2015
01
4
16.908.000

20.808.000

0

0

100.000

100.000

0

0

2

2

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

42.979.000

42.999.000

0

0

100.000

100.000

0

0

3

3

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

8.841.000

8.841.000

0

0

200.000

200.000

0

0

4

4

Број
Раздео
позиц.
1
2
1

Опис

ОПШТИНСКА УПРАВА 805.147.000 877.947.000
Укупно раздео 1+2+3+4: 873.875.000 950.595.000

Члан 13
У члану 52, став 1 мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од
950.595.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета
у укупном износу 64.629.307 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10) у
укупном износу од 42.500.000 динара, и
средства за рефундацију боловања –
меморандумске ставке у износу од 8.900.000
динара, као и средства из осталих извора код
предшколске установе у износу од 4.000.000
динара, распоређују се по директним
буџетским корисницима, функционалној
класификацији, програмској класификацији,
економској класификацији, и то:“

64.630.307 64.629.307
64.630.307 64.629.307

Постојећи
износ
Сред. из
осталих
извора

Нови
износ
Сред. из
осталих
извора

8

9

Постојећи
износ
Сред.
из кред.
10
10

Нови
износ
Средства
из
кредита
10
11

30.500.000 12.500.000 42.500.000 42.500.000
30.900.000 12.900.000 42.500.000 42.500.000

У члану 51 Буџета у табеларном делу
врше се измене у колонама 9, 11, 13 и 15 и то
на начин што се износи из ових колона, који
су наведени у колони „постојећи износи“
замењују се износима у колони „нови
износи“, и то:
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III ПОСЕБАН ДЕО
Постојећи

Раздео
1

Глава
2

Функ.

Прог.

Бр.

Екон.

Извор

клас.

клас.

поз.

класиф.

финан.

3

4

5

6

7

1

Опис
8

Нови

Постојећи

Нови

Постојећи

Нови

Постојећи

Нови

износ

износ

Износ

износ

износ

износ

износ

износ

Буџет

Буџет

сред. Из

сред. из

2015

2015

соп.извора

соп.извора

сред. из
осталих
извора

сред. из
осталих
извора

сред.
из
кредита

сред.
из
кредита

01

01

04

04

10

10

9

10

11

12

15

16

13

14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.1.

Скупштина општине
Извршни и законодавни
органи

111
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе

06020001

1.2.
160

1

411

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

2

412

2/1

414

3

4171

Социјална давања запосленима
Одборнички додатак, и др.нак.
за рад СО

4

416132

5

2,308,000

2,308,000

252,000

252,000

100,000

0
100,000

6,500,000

6,500,000

Накнаде члановима комисија

250,000

250,000

422

Трошкови путовања

100,000

100,000

6

421

Стални трошкови

100,000

300,000

7

423

1,870,000

1,870,000

8

423

Услуге по уговору
Услуге по уговору Репрезентација

500,000

500,000

9

425

Текуће поправке и одржавање

1,400,000

1,400,000

10

426

Материјал

300,000

300,000

11

465

Остале дотације и трансфери

278,000

278,000

12

512

Машине и опрема
Повремена радна тела
скупштине - Канцеларија за
младе
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

50,000

50,000
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Локална самоуправа
Програмска активност 0007 Канцеларија за младе
13

400

Текући расходи

14

512

Машине и опрема

2,900,000

6,400,000

100,000

300,000

16,908,000

20,808,000

Приходи из буџета
13,908,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке
Извори финансирања за
функцију 160:

14,108,000

СВЕГА РАЗДЕО 1:
Извори финансирања за
функцију 111:
01
07

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
раздео 1:

3,000,000

6,700,000

01

Приходи из буџета
16,908,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

20,808,000

07

0

0

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Укупно за раздео 1:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председник општине и
општинско веће
Извршни и законодавни
органи

2
2.1.
111
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе

06020001
15

411

3,599,000

3,599,000

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

16

688,000

688,000

17

414

Социјална давања запосленима

30,000

30,000

18

416132

Накнаде члановима комисија

750,000

750,000

19

416131

1,600,000

1,600,000

20

416

Накнаде члановима већа
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

600,000

600,000

21

422

Трошкови путовања

1,190,000

1,190,000

0

0
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22

421

Стални трошкови

1,400,000

1,280,000

23

423

3,720,000

3,730,000

24

423

Услуге по уговору
Услуге по уговору Репрезентација

2,700,000

3,350,000

25

424

Специјализоване услуге

5,500,000

5,500,000

26

425

Текуће поправке и одржавање

500,000

500,000

27

426

Материјал

1,300,000

1,380,000

28

465

477,000

477,000

29

482

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

200,000

200,000

30

512

2,100,000

1,500,000

2,125,000

2,125,000

28,479,000

28,499,000

26,374,000

07

Приходи из буџета
26,354,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке
Извори финансирања за
функцију 830:

01

Приходи из буџета

Машине и опрема

2.2.

Информисање
Услуге емитовања и
штампања

830
0602
06020006

Локална самоуправа
Програмска активност 0006 Информисање
31

423

Услуге по уговору
Укупно глава 2.1.+2.2.:
Извори финансирања за
функцију 111:
01

2,125,000

2,125,000

Приходи из буџета
28,479,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

28,499,000

0

0

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Укупно за функцију 111
Извори финансирања за
главу 2.1.+2.2.:
01
07

Укупно за главу 2.1.+2.2.:
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
2.3.

Стална и текућа резерва

0

0
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Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

160
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе

06020001
32

49911

Стална резерва

500,000

500,000

33

49912

Текућа резерва

12,000,000

12,000,000

Укупно глава 2.3:
Резерва за подршку
децентрал.управ.финанс.пом.
Европске уније
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

12,500,000

12,500,000

Текућа резерва

2,000,000

2,000,000

Укупно глава 2.4:
Извори финансирања за
функцију 160:

2,000,000

2,000,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

СВЕГА РАЗДЕО 2:
Извори финансирања за
раздео 2:

42,979,000

42,999,000

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти

42,979,000

42,999,000

2.4.
160
0602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

100,000

100,000

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе

06020001
34

49912

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за
главу 2.3+2.4.:

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 2.3.+2.4.:

01
07

Укупно за раздео 2:

3

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
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Општинско
правобранилаштво

3.1.
330

Судови
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0004 Општинско јавно
правобранилаштво

06020004
35

411

36

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

2,891,000

2,891,000

518,000

518,000

37

414

38

421

Социјална давања запосленима

60,000

60,000

Стални трошкови

30,000

30,000

39

422

Трошкови путовања

50,000

50,000

40

423

Услуге по уговору

100,000

100,000

41

424

Специјализоване услуге

2,000,000

2,000,000

42

426

Материјал

63,000

63,000

43

465

379,000

379,000

44

482

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

2,700,000

2,700,000

45

512

Машине и опрема

50,000

50,000

8,841,000

8,841,000

Приходи из буџета
8,841,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

8,841,000

СВЕГА РАЗДЕО 3:
Извори финансирања за
функцију 330:
01
07

0

0

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за
раздео 3:
01
07

Приходи из буџета
8,841,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке
Укупно за раздео 3:

4

ОПШТИНСКА УПРАВА
4.1.

Општинска управа

8,841,000

0

0
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Опште услуге
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе

06020001
46

411

47

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

72,628,000

74,558,000

13,109,000

13,921,000

48

413

Накнаде у натури

500,000

500,000

49

414

Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

500,000

500,000

50

414

2,458,000

0

51

415

1,890,000

1,890,000

52

416

53

421

54

4211

Стални трошкови
Трошкови платног промета и
банкарских услуга

55

422

Трошкови путовања

500,000

500,000

56

423

Услуге по уговору

5,000,000

6,910,000

57

424

Специјализоване услуге

2,000,000

2,100,000

58

425

Текуће поправке и одржавање

6,300,000

12,000,000

59

426

Материјал

4,200,000

4,300,000

60

465

9,808,000

9,808,000

61

482

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

900,000

900,000

62

511

Зграде и грађевински објекти

3,000,000

3,000,000

63

512

Машине и опрема

2,000,000

4,080,000

140,243,000

151,897,000

Приходи из буџета
140,243,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

151,897,000

Укупно глава 4.1.:
Извори финансирања за
функцију 130:
01
07

Укупно за функцију 130:

950,000

950,000

12,500,000

13,980,000

2,000,000

2,000,000

0

0

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

0

0
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Извори финансирања за
главу 4.1.:
01
07

Приходи из буџета
140,243,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

151,897,000
3,500,000

Укупно за главу 4.1.:

4.2.

Извршење скупштинских
одлука

4.2.1.

Финанс.трошк.боравка у
вртићу трећег детета
040

Породица и деца
0901
09010001
64

472

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнада за социјалну заштиту
из буџета

10,500,000

10,500,000

13,400,000

13,400,000

1,000,000

1,000,000

6,800,000

6,800,000

Финансијска помоћ у
породици

4.2.2.
040

Породица и деца
0901
09010001
65

472
472

66

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнада за социјалну заштиту
из буџета
Накнада за социјалну заштиту
из буџета (по решењима интер
ресорне комисије)
Субвенције ученицима у
основ.образов.

4.2.3.
912

Основно образовање
2002
20020001
67

472

Основно образовање
Програмска активност 0001 Функционисање основних
школа
Накнада за социјалну заштиту
из буџета (превоз ученика)

3,500,000
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Накнада за социјалну заштиту
из буџета (ужина и ексурзија)

4,200,000

4,200,000

4,500,000

4,500,000

1,000,000

1,000,000

1,200,000

1,700,000

Субвенције ученицима у
сред.образов.

4.2.4.
920

Средње образовање
2003
20030001
69

472

Средње образовање
Програмска активност 0001 Функционисање средњих
школа
Накнада за социјалну заштиту
из буџета (превоз ученика)
Награде за најбоље ученике
и студенте-једнократна
помоћ

4.2.5.
900

Образовање
0901
09010001
70

47271

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнаде из буџета за
образовање
Пружање социјалних услуга
особама са сметњама у
развоју

4.2.6.
010

Болест и инвалидност
0901
09010004
71

4.2.7.
474
1501
15010005

472

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0004 Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
Накнада за социјалну заштиту
из буџета
Реализација ЛАП за
запошљавање
Вишенаменски развојни
пројекти
Локални развој и просторно
планирање
Програмска активност 0005 Финансијскиа подршка

Страна 18

- Број 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

72

4233
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локалном економском
резвоју
Остали издаци за стручно
образовање

17,000,000

17,000,000

29,800,000

41,800,000

1,000,000

3,000,000

300,000

300,000

Улична расвета
640

Улична расвета
0601
06010010

Комунална делатност
Програмска активност 0010 Јавна расвета
73

4212

Енергетске услуге
Комунални послови по
налогу инспекције

4.2.9.
620

Развој заједнице
0601
06010014

Комунална делатност
Програмска активност 0014 Остале комуналне услуге
74

420

Коришћење роба и услуга
Помоћ за вантелесну
оплодњу
Здравство некласификовано
на другом месту

4.2.10.
760
0901
09010001
75

472

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнада за социјалну заштиту
из буџета

Доприноси за ПИО и
здрав.за лица која сам.
обављ.умет.или др.делатност
у области културе

4.2.11.
820

Услуге културе
1201
12010002

Развој културе
Програмска активност 0002 Подстицаји културном и
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уметничком стваралаштву
76

Дотације осталим
непрофитним институцијама

4819

Укупно глава 4.2.:

300,000

300,000

91,000,000

105,500,000

1,200,000

1,700,000

24,900,000

24,900,000

17,000,000

17,000,000

1,000,000

3,000,000

29,800,000

41,800,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за
функцију 010:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 010:
Извори финансирања за
функцију 040:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за
функцију 474:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 474:
Извори финансирања за
функцију 620:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за
функцију 640:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640:
Извори финансирања за
функцију 760:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за
функцију 820:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 820:
Укупно за функцију 830:
Извори финансирања за
функцију 900:

01

Приходи из буџета
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Извори финансирања за
функцију 912:
01

Приходи из буџета

11,000,000

11,000,000

4,500,000

4,500,000

91,000,000

105,500,000

2,000,000

2,370,000

500,000

500,000

Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за
функцију 920:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за
функцију 900:
Извори финансирања за
главу 4.2.:

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.2.:
Извршење одлука извршних
органа

4.3.
4.3.1.

Удружења и савези
Опште јавне услуге
некалсификоване на другом
месту

160
0602
06020001
77

4819

Културно уметничка
друштва

4.3.2.
820

Услуге културе
1201
12010002
78

4.3.3.

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе
Дотације осталим
непрофитним институцијама

4819

Развој културе
Програмска активност 0002 Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Дотације осталим
непрофитним институцијама
Верске заједнице
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Верске и остале услуге
заједнице

840
0602
06020001
79

4819

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе
Дотације осталим
непрофитним институцијама

1,000,000

1,000,000

48191

Развој спорта и омладине
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Дотације спортским и
омлад.организацијама

4,650,000

4,650,000

48191

Развој спорта и омладине
Програмска активност 0002 Подршка предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој
култури
Дотације спортским и
омлад.организацијама

1,000,000

1,000,000

2,500,000

3,000,000

35,000,000

48,864,000

4.3.4.

Физичка култура
810

Услуге рекреације и спорта
1301
13010001
80
1301
13010002

81

Пројектно планирање и
набавка имовине

4.3.5.
620

Развој заједнице
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе

06020001
82

5114

83

500

Пројектно планирање
Издаци за нефинансијску
имовину
Накнаде штете услед
елементарних непогода

4.3.6.
160

Опште јавне услуге

42,500,000

20,000,000
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некалсификоване на другом
месту
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
других непред.узрока

06020001
84

484

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

Приходи из буџета

2,000,000

3,000,000

48,650,000

64,384,000

4,000,000

5,370,000

37,500,000

51,864,000

42,500,000

20,000,000

42,500,000

20,000,000

42,500,000

20,000,000

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за
функцију 620:
01
10

Приходи из буџета
Примања од домаћих
задуживања
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за
функцију 820:

01

Приходи из буџета

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

5,650,000

5,650,000

48,650,000

64,384,000

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за
функцију 840:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Извори финансирања за
функцију 810:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за
главу 4.3.:

01
10

Приходи из буџета
Примања од домаћих
задуживања
Укупно за главу 4.3.:

Страна 23

- Број 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

4.5.2015. године

Извршење законских обавеза
из других области

4.4.

Дотације политичким
странкама
Опште јавне услуге
некалсификоване на другом
месту

4.4.1.
160
0602

Локална самоуправа
Програмска активност 0001Функционисање локалне
самоуправе
Дотације политичким
странкама

06020001
85

481942

4.4.2.

476,000

476,000

200,000

200,000

Укупно глава 4.4.:
Извори финансирања за
функцију 160:

676,000

676,000

Приходи из буџета

676,000

676,000

676,000

676,000

Историјски архив
Опште јавне услуге
некалсификоване на другом
месту

160
1201

Развој културе
Програмска активност 0002 Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

12010002
86

463

01

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за
главу 4.4.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.4.:

4.5.

Здравствена заштита
Дом здравља "Др Никола
Џамић"
Здравство некласификовано
на другом месту

4.5.1.
760
1801

Примарна здравствена
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заштита
Програмска активност 0001 Функционисање установа
примарне здравствене
заштите
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Специјализоване услуге
(мртвозорство)

18010001

4.5.2.

87

463

88

424

760

2,300,000

2,300,000

900,000

900,000

2,000,000

2,000,000

Укупно глава 4.5.:
Извори финансирања за
функцију 760:

5,200,000

5,200,000

Приходи из буџета

5,200,000

5,200,000

5,200,000

5,200,000

2,000,000

2,000,000

Укупно глава 4.6.:
Извори финансирања за
функцију 610:

2,000,000

2,000,000

Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Црвени крст
0901
09010005

Социјална и дечија заштита

89

Активности црвеног крста
Дотације невладиним
организацијама

481

01

Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за
главу 4.5.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.5.:

4.6.

Стамбена агенција
610

Стамбени развој
0601

Комунална делатност
Програмска активност 0012 Одржавање стамбених
зграда
Дотације осталим
непрофитним институцијама

06010012
90

4819

01

Укупно за функцију 610:
Извори финансирања за
главу 4.6.:
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Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Отплате домаћих камата
Отплата главнице домаћим
кредиторима

22,000,000

22,000,000

51,000,000

51,000,000

Укупно глава 4.7.:
Извори финансирања за
функцију 170:

73,000,000

73,000,000

Приходи из буџета

73,000,000

73,000,000

73,000,000

73,000,000

Укупно за главу 4.6.:
Трансакције везане за јавни
дуг

4.7.
170

Трансакције јавног дуга
0602
06020003

Локална самоуправа
Програмска активност 0003 Управљање јавним дугом
91

440

92

611

01

Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за
главу 4.7.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.7.:
Програм подстицаја у
пољопривреди - Фонд за
развој пољопривреде

4.8.
421

Пољопривреда
0101

Развој пољопривреде
Програмска активност 0002 Подстицаји пољопривредној
производњи
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

01010002
93

463

01

5,000,000

5,000,000

Укупно глава 4.8.:
Извори финансирања за
функцију 421:

5,000,000

5,000,000

Приходи из буџета

5,000,000

5,000,000

Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за
главу 4.8.:
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Приходи из буџета

5,000,000

5,000,000

Зграде и грађевински објекти

2,000,000

2,000,000

Укупно глава 4.9.:
Извори финансирања за
функцију 421:

2,000,000

2,000,000

Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Коришћење услуга и роба

3,000,000

3,000,000

Укупно глава 4.10.:
Извори финансирања за
функцију 500:

3,000,000

3,000,000

Приходи из буџета

3,000,000

3,000,000

Укупно за главу 4.8.:
Годишњи програм заштите,
унапређења и кориш.
пољопривредног земљишта

4.9.
421

Пољопривреда
0101

Развој пољопривреде
Програмска активност 0001 Унапређење услова за
пољопривредну делатност

01010001
94

511

01

Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за
главу 4.9.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.9.:
Фонд за заштиту животне
средине

4.10.
500

Заштита животне средине
0401

Заштита животне средине
Програмска активност 0001 Заштита природних
вредности и унапређење
подручија са природним
својствима

04010001
95

420

01

Укупно за функцију 500:
Извори финансирања за
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главу 4.10.:
01

Приходи из буџета

3,000,000

3,000,000

500,000

500,000

Укупно глава 4.11.:
Извори финансирања за
функцију 050:

500,000

500,000

Приходи из буџета

500,000

500,000

500,000

500,000

Укупно за главу 4.10.:
Фонд за подстицање
запошљавања

4.11.
050

Незапосленост
Локални развој и просторно
планирање
Програмска активност 0005 Финансијскиа подршка
локалном економском
резвоју
Текуће субвенције приватним
предузећима

1501
15010005
96

454111

01

Укупно за функцију 050:
Извори финансирања за
главу 4.11.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.11.:
Трансфери основним
школама

4.12.
912

Основно образовање
2002

Основно образовање
Програмска активност 0001 Функционисање основних
школа
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

20020001
97

463

01

48,300,000

52,226,000

Укупно глава 4.12.:
Извори финансирања за
функцију 912:

48,300,000

52,226,000

Приходи из буџета

48,300,000

52,226,000

Укупно за функцију 912:
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Извори финансирања за
главу 4.12.:
01

Приходи из буџета

48,300,000

52,226,000

14,000,000

14,000,000

Укупно глава 4.13.:
Извори финансирања за
функцију 920:

14,000,000

14,000,000

Приходи из буџета

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

463

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

600,000

600,000

472

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

8,000,000

8,000,000

Укупно за главу 4.12.:
Трансфери средњим
школама

4.13.
920

Средње образовање
2003

Средње образовање
Програмска активност 0001 Функционисање средњих
школа
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

20030001
98

463

01

Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за
главу 4.13.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.13.:

4.14.

Социјална политика

4.14.1.

Центар за социјални рад
Социјална помоћ
угрож.станов. некласиф. на
др.месту

070
0901
09010001
99
0901
09010001
100
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Допунско мат.обезбеђ.у
обл.бор.и инвал.заш.
Социјал. заштит. некалиф.
на др. месту

4.14.2.
090
0901
09010001
101

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

472

600,000

600,000

1,000,000

3,000,000

10,200,000

12,200,000

8,600,000

8,600,000

1,600,000

3,600,000

10,200,000

12,200,000

Пројекти у области
социјалне заштите
Социјал. заштит. некалиф.
на др. месту

4.14.2.
090
0901
09010001
102

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

472

Укупно глава 4.14.:
Извори финансирања за
функцију 070:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за
функцију 090:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за
главу 4.14.:

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.14.:

4.15.

Комунални јавни расходи

4.15.1

ЈП "Бели Извор"
620

Развој заједнице
0601

Комунална делатност

0601-

Програмска активност 0008 -
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Јавна хигијена
103

4213

103/1

621

Комуналне услуге
Набавка домаће нефинансијске
имовине

21,000,000

21,000,000
17,800,000

ЈП "Борјак" и ЈП "Нови
Аутопревоз"

4.15.2.
620

Развој заједнице
0601

Комунална делатност
Програмска активност 0009 Уређење и одржавање
зеленила

06010009
104

424

104/1

621

4.15.3.

Специјализоване услуге
Набавка домаће нефинансијске
имовине

25,000,000

10,000,000
811,000

Зимско одржавање путева
620

Развој заједнице
0601
06010014

Комунална делатност
Програмска активност 0014 Остале комуналне услуге
105

425

Текуће поправке и одржавање

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

Одржавање атмосферске
канализације

4.15.4.
620

Развој заједнице
0601
06010014

Комунална делатност
Програмска активност 0014 Остале комуналне услуге
106

425

Текуће поправке и одржавање
Социјални програм у јавним
предузећима

4.15.5.
620

Развој заједнице
0901
09010001

Социјална и дечја заштита
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи
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Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

472

01

5,000,000

5,000,000

Укупно глава 4.15.:
Извори финансирања за
функцију 620:

56,000,000

59,611,000

Приходи из буџета

56,000,000

59,611,000

56,000,000

59,611,000

1,000,000

0

22,000,000

1,000,000

400,000

440,000

9,200,000

9,200,000

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за
главу 4.15.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.15.:

4.16.

Пројекти
Вишенаменски развојни
пројекти

474
1301
13010003
13010001001

4.16.1.

Спорт и омладина
Одржавање спортске
инфраструктуре
Пројекат: Изградња
атлетског стадиона
108

423

Услуге по уговору

109

511

Зграде и грађевински објекти
Вишенаменски развојни
пројекти

474
1301
13010003
13010001002

4.16.2.

Спорт и омладина
Одржавање спортске
инфраструктуре
Пројекат: Изградња балон
хале у Отроцима
110

423

Услуге по уговору

111

511

Зграде и грађевински објекти
Вишенаменски развојни
пројекти

474
1501

Локални економски развој
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4.16.3.

Унапређење привредног
амбијента
Пројекат: Уређење бањског
парка
112

511

Зграде и грађевински објекти

112/1

512

Машине и опрема

1501
15010002
15010002002

1,900,000

Пројекат: Променада
511

Зграде и грађевински објекти

9,800,000

2,656,000

1,000,000

1,219,000

2,000,000

2,000,000

60,400,000

33,515,000

Вишенаменски развојни
пројекти

474
1501
15010002
15010002003

Локални економски развој
Унапређење привредног
амбијента

114

500

630

4.16.6.

15,100,000

Локални економски развој
Унапређење привредног
амбијента

113

4.16.5.

15,000,000

Вишенаменски развојни
пројекти

474

4.16.4.

4.5.2015. године

Пројекат: Фонтана на
кружном току
Издаци за нефинансијску
имовину
Водоснабдевање

0601
06010001
06010001001

Комунална делатност
Водоснабдевање
Пројекат: Сеоски водовод
115

511

Зграде и грађевински објекти
Укупно глава 4.16.:
Извори финансирања за
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функцију 474:
01

Приходи из буџета

58,400,000

31,515,000

2,000,000

2,000,000

60,400,000

33,515,000

11,691,000

11,953,000

2,084,000

2,131,000

Укупно за функцију 474:
Извори финансирања за
функцију 630:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 630:
Извори финансирања за
главу 4.16.:

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.16.:

4.17.

Установа Културни центар
820

Услуге културе
1201

Развој културе
Програмска активност 0001 Функционисање локалних
установа културе

12010001
116

411

117

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

118

413

Накнаде у натури

119

414

120

414

121

415

122

416

Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

123

421

Стални трошкови

124

422

Трошкови путовања

125

423

126

200,000

200,000

354,000

0

30,000

30,000

150,000

150,000

100,000

100,000

380,000

380,000

130,000

130,000

3,000,000

3,000,000

450,000

450,000

60,000

60,000

250,000

250,000

Услуге по уговору

1,800,000

1,800,000

3,180,000

3,180,000

424

Специјализоване услуге

1,538,000

2,038,000

1,920,000

1,920,000

127

425

Текуће поправке и одржавање

250,000

250,000

260,000

260,000

128

426

Материјал

100,000

100,000

600,000

600,000

129
130

465
482

Остале дотације и трансфери

1,567,000
10,000

1,567,000
10,000

20,000

20,000

Порези, обавезне таксе и казне

300,000

300,000
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наметнуте од једног нивоа
власти другом
131

512

Машине и опрема

270,000

270,000

132

513

Остала основна средства

133

515

Нематеријална имовина

50,000

50,000

Укупно глава 4.17.:
Извори финансирања за
функцију 820:

23,354,000

23,809,000

01

Приходи из буџета

23,354,000

23,809,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

07

310,000

310,000

150,000

150,000

100,000

100,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за
главу 4.17.:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

07

23,354,000

23,809,000
7,650,000

7,650,000

Укупно за главу 4.17.:
Установа Библиотека "Др.
Душан Радић"

4.18.
820

Услуге културе
1201

Развој културе
Програмска активност 0001 Функционисање локалних
установа културе

12010001
134

411

135

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

6,983,000

7,201,000

1,251,000

1,290,000

136

413

Накнаде у натури

130,000

130,000

10,000

10,000

137

414

1,105,000

1,105,000

20,000

20,000

138

414

212,000

0

139

416

Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

0

0

35,000

35,000

140

421

Стални трошкови

1,500,000

1,500,000

20,000

20,000
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141

422

Трошкови путовања

142

423

143

4.5.2015. године
30,000

30,000

30,000

30,000

Услуге по уговору

610,000

610,000

100,000

100,000

424

Специјализоване услуге

245,000

745,000

80,000

80,000

144

425

Текуће поправке и одржавање

120,000

120,000

20,000

20,000

145

426

Материјал

160,000

160,000

60,000

60,000

146

465

Остале дотације и трансфери

939,000

939,000

147

512

Машине и опрема

250,000

250,000

20,000

20,000

148

515

Нематеријална имовина

300,000

300,000

80,000

80,000

Укупно глава 4.18.:
Извори финансирања за
функцију 820:

13,835,000

14,380,000

475,000

475,000

01

Приходи из буџета

13,835,000

14,380,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

475,000

475,000

07

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,000,000

3,000,000

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за
главу 4.18.:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

475,000

Укупно за главу 4.18.:

475,000

475,000

07

13,835,000

14,380,000
475,000

Предшколска установа
"Радост"

4.19.
911

Предшколско образовање
2001

Предшколско образовање
Програмска активност 0001 Функционисање
предшколских установа

20010001
149

411

150

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

151

413

Накнаде у натури

152

414

Социјална давања запосленима

41,127,000

42,181,000

21,254,269

21,254,269

7,359,000

7,547,000

3,812,038

3,812,038

400,000

400,000

1,700,000

1,700,000
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154

415

155

416

Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

156

421

Стални трошкови

157

422

Трошкови путовања

158

423

Услуге по уговору

159

424

Специјализоване услуге

1,800,000

2,200,000

160

425

Текуће поправке и одржавање

1,100,000

2,491,000

161

426

Материјал

9,850,000

9,850,000

162

465

5,526,000

5,526,000

163

482

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

300,000

300,000

164

511

Зграде и грађевински објекти

5,500,000

5,500,000

165

512

Машине и опрема

2,200,000

2,200,000

Укупно глава 4.19.:
Извори финансирања за
функцију 911:

90,223,000

92,512,000

01

Приходи из буџета

90,223,000

92,512,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

153

414

07

1,244,000

0

643,000

643,000

1,900,000

1,900,000

800,000

800,000

8,017,000

8,017,000

100,000

100,000

300,000

300,000

800,000

800,000

1,100,000

1,600,000

2,700,000

2,700,000

400,000

400,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

2,857,000

2,857,000

28,566,307

28,566,307

28,566,307

28,566,307

Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за
главу 4.19.:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа
власти

07

Укупно за главу 4.19.:
Установа Туристичка
организација

4.20.
473

Туризам

90,223,000

92,512,000
28,566,307

28,566,307
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Развој туризма
Програмска активност 0001 Управљање развојем
туризма

15020001
166

411

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

5,374,000

5,512,000

3,223,000

3,305,000

167

412

966,000

991,000

574,000

589,000

168

414

120,000

120,000

20,000

20,000

163,000

0

97,000

0

90,000

90,000

20,000

20,000

416

Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

169

414

170

415

171

300,000

300,000

20,000

20,000

172

421

Стални трошкови

1,150,000

1,610,000

1,150,000

1,150,000

173

422

Трошкови путовања

350,000

350,000

100,000

100,000

174

425

Текуће поправке и одржавање

300,000

300,000

300,000

300,000

175

426

Материјал

500,000

600,000

1,300,000

1,300,000

176

465

723,000

723,000

433,000

433,000

177

482

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

177

512

50,000

50,000

46,000

46,000

2,000,000

2,000,000

2,400,000

2,400,000

Машине и опрема

1502
15020002

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Развој туризма
Програмска активност 0002 Туристичка промоција
178

423

Услуге по уговору

179

424

Специјализоване услуге

14,550,000

18,360,000

4,500,000

4,500,000

Укупно глава 4.20.:
Извори финансирања за
функцију 473:

26,636,000

31,006,000

14,183,000

14,183,000

01

Приходи из буџета

26,636,000

31,006,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

14,183,000

14,183,000

07

Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за
главу 4.20.:
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01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

07

26,636,000

31,006,000
14,183,000

14,183,000
300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Укупно за главу 4.20.:
4.21.

Установа Спортски центар
810

Услуге рекреације и спорта
1301

Развој спорта и омладине
Програмска активност 0003 Одржавање спортске
инфраструктуре

13010003
180

411

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

7,801,000

8,001,000

181

412

182

414

183

414

184

415

185

1,403,000

1,439,000

438,000

449,000

250,000

250,000

100,000

100,000

236,000

0

74,000

0

300,000

300,000

200,000

200,000

416

Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

375,000

375,000

100,000

100,000

186

421

Стални трошкови

3,700,000

3,700,000

2,037,000

2,037,000

187

422

Трошкови путовања

150,000

150,000

270,000

270,000

188

423

Услуге по уговору

1,100,000

1,100,000

1,500,000

1,500,000

189

424

Специјализоване услуге

2,050,000

2,150,000

1,060,000

1,060,000

190

425

Текуће поправке и одржавање

1,226,000

2,226,000

2,000,000

2,000,000

191

426

Материјал

1,030,000

1,100,000

2,010,000

2,010,000

192

465

1,049,000

1,049,000

328,000

328,000

193

482

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

300,000

300,000

194

512

Машине и опрема

600,000

600,000

523

Роба за даљу продају

300,000

300,000

13,756,000

13,755,000

Укупно глава 4.21.:
Извори финансирања за
функцију 810:

400,000
21,070,000

400,000
22,240,000

2,439,000

2,501,000
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01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

07

21,070,000

22,240,000
13,756,000

13,755,000
200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

1,000,000

Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за
главу 4.21.:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа
власти-мемор.ставке

07

21,070,000

22,240,000
13,756,000

13,755,000

Укупно за главу 4.21.:
4.22.

Комунални послови
ЈП "Дирекција за планирање
и изградњу"

4.22.1.
620

Развој заједнице
0701

Путна инфраструктура
Програмска активност 0001 Управљање саобраћајном
инфраструктуром

07010001
195

411

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

12,113,000

12,113,000

196

412

197

414

2,168,000

2,168,000

300,000

300,000

367,000

367,000

660,000

660,000

416

Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
(по Упутству за припрему
буџета)
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи

198

414

199

415

200

160,000

160,000

201

421

Стални трошкови

2,000,000

2,000,000

202

422

Трошкови путовања

80,000

80,000

203

423

Услуге по уговору

1,000,000

1,000,000

204

424

Специјализоване услуге

450,000

450,000

205

425

Текуће поправке и одржавање

325,000

325,000

206

426

Материјал

265,000

265,000
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465

208

482

209

512
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Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Машине и опрема
Укупно 4.22.1.:

1,628,000

1,628,000

100,000

100,000

150,000

150,000

21,766,000

21,766,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

18,000,000

0

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

4.22.2.
640

Улична расвета
0601
06010010

Комунална делатност
Програмска активност 0010 Јавна расвета
210

425

Текуће поправке и одржавање

2,000,000

211

5112

Изградња зграда и објеката

2,000,000

3,000,000

Укупно 4.22.2.:
Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - путеви

4,000,000

6,000,000

4.22.3.
620

Развој заједнице
0701
07010002

Путна инфраструктура
Програмска активност 0002 Одржавање путева
212

425

Текуће поправке и одржавање

12,000,000

39,590,000

213

511

Зграде и грађевински објекти
Из средстава по Закону о
без.саобраћаја

5,000,000

5,000,000

214

400

2,100,000

2,100,000

215

500

Текући расходи
Издаци за нефинансијску
имовину

2,900,000

2,900,000

Укупно 4.22.3.:

22,000,000

49,590,000

18,000,000

Укупно 4.22.:
Извори финансирања за
функцију 620:

47,766,000

77,356,000

19,000,000

Приходи из буџета
43,766,000
Трансфери од других нивоа
власти
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

71,356,000

01
07
07

0

22,500,000

0

0

22,500,000

1,000,000

0

22,500,000

18,000,000
1,000,000

1,000,000
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Примања од домаћих
задуживања

0

22,500,000

0

22,500,000

0

22,500,000

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за
функцију 640:
01

Приходи из буџета

4,000,000

6,000,000

21,766,000

21,766,000

4,000,000

6,000,000

22,000,000

49,590,000

Укупно за функцију 640:
Извори финансирања за
главу 4.22.1.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.22.1.:
Извори финансирања за
главу 4.22.2.:

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.22.2.:
Извори финансирања за
главу 4.22.3.:

01
07
10

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од домаћих
задуживања

18,000,000

0

Укупно за главу 4.22.3.:
Извори финансирања за
главу 4.22.:
01
07
07
10

Приходи из буџета
47,766,000
Трансфери од других нивоа
власти
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке
Примања од домаћих
задуживања
Укупно за главу 4.22.:

4.23.

Месна самоуправа
0602
06020002

4.23.1.

Локална самоуправа
Програмска активност 0002 Месне заједнице
Месна заједница Врњачка

77,356,000
18,000,000

0

1,000,000

1,000,000
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Бања
130

Опште услуге
216

421

Стални трошкови

110,000

560,000

217

423

Услуге по уговору

420,000

420,000

218

424

Специјализоване услуге

450,000

0

219

425

Текуће поправке и одржавање

2,730,000

3,250,000

220

426

72,000

72,000

221

482

Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

30,000

30,000

222

511

Зграде и грађевински објекти

5,000,000

5,480,000

223

512

Машине и опрема

50,000

50,000

Укупно 4.23.1:
Извори финансирања за
функцију 130:

8,862,000

9,862,000

Приходи из буџета

8,862,000

9,862,000

од чега самодопринос

2,369,000

2,369,000

8,862,000

9,862,000

01

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.1.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.1.:

4.23.2.

Месна заједница Ново Село
130

Опште услуге
224

421

Стални трошкови

135,000

135,000

225

423

Услуге по уговору

120,000

120,000

226

424

Специјализоване услуге

20,000

220,000

227

425

Текуће поправке и одржавање

580,000

1,060,000

228

426

Материјал

200,000

270,000

229

511

Зграде и грађевински објекти

100,000

100,000

230

512

Машине и опрема

100,000

100,000

1,255,000

2,005,000

Укупно 4.23.2:
Извори финансирања за
функцију 130:
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Приходи из буџета

1,255,000

2,005,000

1,255,000

2,005,000

150,000

150,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.2.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.2.:

4.23.3.

Месна заједница Грачац
130

Опште услуге
231

421

Стални трошкови

231/1

414

Социјална давања запосленима

232

423

Услуге по уговору

100,000

100,000

233

424

Специјализоване услуге

500,000

500,000

234

425

Текуће поправке и одржавање

1,832,000

2,312,000

235

426

800,000

800,000

236

4819

Материјал
Донације спортским и
омладинским организацијама

135,000

135,000

Укупно 4.23.3:
Извори финансирања за
функцију 130:

3,517,000

4,187,000

Приходи из буџета

3,517,000

4,187,000

од чега самодопринос

2,240,000

2,240,000

3,517,000

4,187,000

01

190,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.3.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.3.:

4.23.4.

Месна заједница Вранеши
130

Опште услуге
237

421

Стални трошкови

120,000

120,000

238

424

Специјализоване услуге

150,000

150,000

239

425

Текуће поправке и одржавање

1,045,000

1,535,000

240

426

160,000

160,000

240/1

4819

Материјал
Дотације спортским и
омладинским организацијама

150,000
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241

482

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

241/1

511

Зграде и грађевински објекти

01

20,000

20,000
150,000

Укупно 4.23.4:
Извори финансирања за
функцију 130:

1,495,000

2,285,000

Приходи из буџета

1,495,000

2,285,000

од чега самодопринос

1,022,000

1,022,000

1,495,000

2,285,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.4.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.4.:

4.23.5.

Месна заједница Вукушица
130

Опште услуге
242

421

Стални трошкови

243

425

Текуће поправке и одржавање

244

426

Материјал

244/1

512

Машине и опрема

01

20,000

20,000

480,000

935,000

50,000

50,000
35,000

Укупно 4.23.5:
Извори финансирања за
функцију 130:

550,000

1,040,000

Приходи из буџета

550,000

1,040,000

од чега самодопринос

240,000

240,000

550,000

1,040,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.5.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.5.:

4.23.6.

Месна заједница Врњци
130

Опште услуге
245

421

Стални трошкови

80,000

80,000

246

423

Услуге по уговору

20,000

20,000
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424

Специјализоване услуге

248

425

249

426

249/1
250

4.5.2015. године
11,000

11,000

Текуће поправке и одржавање

410,000

810,000

60,000

60,000

482

Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

511

Зграде и грађевински објекти

300,000

300,000

Укупно 4.23.6:
Извори финансирања за
функцију 130:

881,000

1,762,000

Приходи из буџета

881,000

1,762,000

881,000

1,762,000

01

481,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.6.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.6.:

4.23.7.

Месна заједница Руђинци
130

Опште услуге
251

421

Стални трошкови

25,000

25,000

252

423

Услуге по уговору

220,000

220,000

253

424

Специјализоване услуге

50,000

50,000

254

425

Текуће поправке и одржавање

480,000

990,000

255

426

Материјал

120,000

120,000

Укупно 4.23.7:
Извори финансирања за
функцију 130:

895,000

1,405,000

Приходи из буџета

895,000

1,405,000

65,000

65,000

895,000

1,405,000

01

од чега самодопринос
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.7.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.7.:

4.23.8.

Месна заједница Подунавци
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Опште услуге
256

421

Стални трошкови

220,000

220,000

257

423

Услуге по уговору

50,000

50,000

258

425

Текуће поправке и одржавање

570,000

1,450,000

259

426

Материјал

30,000

30,000

260

511

Зграде и грађевински објекти

2,050,000

3,470,000

Укупно 4.23.8:
Извори финансирања за
функцију 130:

2,920,000

5,220,000

01

Приходи из буџета

2,920,000

5,220,000

од чега самодопринос

1,404,000

1,404,000

2,920,000

5,220,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.8.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.8.:

4.23.9.

Месна заједница Штулац
130

Опште услуге
261

421

Стални трошкови

20,000

20,000

262

424

Специјализоване услуге

50,000

50,000

263

425

Текуће поправке и одржавање

240,000

630,000

264

426

150,000

150,000

264/1

482

Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

265

511

Зграде и грађевински објекти

300,000

600,000

Укупно 4.23.9:
Извори финансирања за
функцију 130:

760,000

1,780,000

Приходи из буџета

760,000

1,780,000

760,000

1,780,000

01

330,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.9.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.9.:
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Месна заједница Рсовци
130

Опште услуге
266

421

Стални трошкови

20,000

20,000

267

423

Услуге по уговору

64,000

64,000

268

424

Специјализоване услуге

269

425

Текуће поправке и одржавање

270

426

Материјал

270/1

511

Зграде и грађевински објекти

01

40,000

40,000

230,000

530,000

50,000

50,000
800,000

Укупно 4.23.9:
Извори финансирања за
функцију 130:

404,000

1,504,000

Приходи из буџета

404,000

1,504,000

404,000

1,504,000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.10.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.10.:
Месна заједница
Станишинци

4.23.11.
130

Опште услуге
271

421

Стални трошкови

50,000

50,000

272

423

Услуге по уговору

50,000

50,000

273

425

Текуће поправке и одржавање

410,000

740,000

274

426

Материјал

45,000

45,000

Укупно 4.23.11:
Извори финансирања за
функцију 130:

555,000

885,000

Приходи из буџета

555,000

885,000

555,000

885,000

01

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 4.23.11.:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.11.:
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Укупно 4.23.:
Извори финансирања за
функцију 130:

22,094,000

31,935,000

Приходи из буџета

22,094,000

31,935,000

7,340,000

7,340,000

22,094,000

31,935,000

805,147,000

877,947,000

од чега самодопринос
Укупно за функцију 130:
01

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.23.:
СВЕГА РАЗДЕО 4:

64,630,307

64,629,307

30,500,000

12,500,000

200,000

200,000

3,500,000

3,500,000

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и
инвалидност:
01
Приходи из буџета
1,200,000
Извори финансирања за функцију 040 - Породица и
деца:

1,700,000

01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 050 Незапосленост:

24,900,000

24,900,000

01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 070 Соц.пом.угрож.станов.:

500,000

500,000

01
Приходи из буџета
8,600,000
8,600,000
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на
др.месту:
01
Приходи из буџета
1,600,000
3,600,000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни
орг.:
01
07

Приходи из буџета
40,262,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке

40,482,000

Извори финансир. за функцију 130 - Опште услуге:
01

Приходи из буџета
162,337,000 183,832,000
Трансфери од других нивоа властимемор.ставке
07
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на
др.месту:
01

Приходи из буџета

22,176,000

27,246,000

42,500,000

42,500,000
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Извори финансирања за функцију 170 Трансакције јавног дуга:
01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 330
- Судови:

73,000,000

73,000,000

Приходи из буџета
8,841,000
Трансфери од других нивоа власти07
мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 421 Пољопривреда:

8,841,000

01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 473
- Туризам:

7,000,000

7,000,000

26,636,000

31,006,000

01

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти07
мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 474 Вишенаменски пројекти:

14,183,000

01
Приходи из буџета
75,400,000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита
животне средине:

48,515,000

01
Приходи из буџета
3,000,000
Извори финансирања за функцију 610 - Стамбени
развој:

3,000,000

01
Приходи из буџета
2,000,000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој
заједнице:

2,000,000

01

Приходи из буџета
138,266,000
Трансфери од других нивоа
07
власти
Трансфери од других нивоа власти07
мемор.ставке
Примања од домаћих
10
задуживања
Извори финансирања за функцију 630
2,000,000
- Водоснабдевање:

Приходи из буџета

33,800,000

200,000

300,000

300,000

18,000,000

0

1,000,000

1,000,000

14,183,000

185,831,000

42,500,000
2,000,000

01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 640 - Улична
расвета:
01

200,000

47,800,000

Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на

42,500,000
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др.месту:
01
Приходи из буџета
5,500,000
5,500,000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и
спорта:
01

Приходи из буџета

26,720,000

27,890,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти07
мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге
културе:
01

Приходи из буџета

37,989,000

13,756,000

13,755,000
200,000

200,000

500,000

500,000

7,000,000

7,000,000

30,900,000

12,900,000

38,989,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти07
мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге
зај.:

8,125,000

8,125,000

01
Приходи из буџета
1,000,000
1,000,000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и
штампања:
01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 900 Образовање:

2,125,000

2,125,000

01
Приходи из буџета
1,000,000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно
образовање:

1,000,000

01
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 911 Предшколско образовање:
01

Приходи из буџета

59,300,000

63,226,000

90,223,000

92,512,000

04

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти07
мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 920 - Средње
образовање:
01

Приходи из буџета

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

28,566,307

18,500,000

18,500,000

873,875,000

950,595,000

64,630,307

28,566,307

64,629,307

42,500,000

42,500,000
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Члан 14
У члану 53. став 1. мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од
950.595.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета
у укупном износу 64.629.307 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10)
Шифра
Ред. Шифра
Назив
бр. програма прог.актив.
програма
Локална самоуправа
1
0602
Функционисање локалне
0001
самоуправе
Месне заједнице
0002
Управљање јавним дугом
0003
Општинско јавно
0004
правобранилаштво
Информисање
0005
Канцеларија
за младе
0006
2

Остали
Средства
приходи из кредита
3.900.000 20.000.000

Укупна
средства
412.055.000

265.589.000
31.935.000
73.000.000

0
0
0

3.700.000 20.000.000
0
0
0
0

289.289.000
31.900.000
73.000.000

8.841.000
2.125.000
6.700.000

0
0
0

200.000
0
0

0
0
0

9.041.000
2.125.000
6.700.000

109.411.000
2.000.000
38.800.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

109.411.000
2.000.000
38.800.000

10.811.000
47.800.000

0
0

0
0

0
0

10.811.000
47.800.000

2.000.000
8.000.000

0
0

0
0

0
0

2.000.000
8.000.000

17.500.000

0

0

0

17.500.000

17.500.000

0

0

0

17.500.000

31.006.000

14.183.000

300.000

0

45.489.000

10.646.000
20.360.000

7.283.000
6.900.000

300.000
0

0
0

18.229.000
27.260.000

7.000.000

0

0

0

7.000.000

2.000.000

0

0

0

2.000.000

0002

Развој пољопривреде
Унапређење услова за
пољопривредну делатност
Подстицаји
пољопривредној
производњи

5.000.000

0

0

0

5.000.000

3.000.000

0

0

0

3.000.000

0001

Заштита животне
средине
Заштита природних
вредности и унапређење
подручија са природним
својствима

3.000.000

0

0

0

3.000.000

0601

0009
0010
0012
0014

1501
0005

4

1502
0001
0002

5

0101
0001

6

у укупном износу од 42.500.000 динара, и
средтва за рефундацију боловања –
меморандумске ставке у износу од 8.900.000
динара, као и средства из осталих извора код
предшколске установе у износу од 4.000.000
динара, распоређују се по програмској
класификацији, и то:“
У члану 53. табела се замењује
следећом табелом и то:

Приходи из Средства из
буџета
сопств.извора
388.190.000
0

0001
0008

3
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0401

Комунална делатност
Водоснабдевање
Јавна хигијена
Уређење и одржавање
зеленила
Јавна расвета
Одржавање стамбених
зграда
Остале комуналне услуге
Локални развој и
просторно планирање
Финансијскиа подршка
локалном економском
резвоју
Туристичка промоција
Развој туризма
Управљање развојем
туризма
Туристичка промоција
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71.356.000

0

1.000.000 22.500.000

94.856.000

0001
0002

Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном
инфраструктуром
Одржавање путева

21.766.000
49.590.000

0
0

1.000.000
0
0 22.500.000

22.766.000
72.090.000

92.512.000

28.566.307

7.000.000

0

128.078.307

0001

Предшколско
образовање
Функционисање
предшколских установа

92.512.000

28.566.307

7.000.000

0

128.078.307

63.226.000

0

0

0

63.226.000

0001

Основно образовање
Функционисање основних
школа

63.226.000

0

0

0

63.226.000

18.500.000

0

0

0

18.500.000

0001

Средње образовање
Функционисање средњих
школа

18.500.000

0

0

0

18.500.000

47.100.000

0

0

0

47.100.000

43.400.000

0

0

0

43.400.000

0004
0005

Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне
услуге
Активности Црвеног крста

1.700.000
2.000.000

0
0

0
0

0
0

1.700.000
2.000.000

3.200.000

0

0

0

3.200.000

0001

Примарна здравствена
заштита
Функционисање установа
примарне здравствене
заштите

0

0

3.200.000

0701

2001

2002

2003

0901
0001

12

13

1801

1201
0001
0002

14

Развој културе
Функционисање локалних
установа културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву

0003

Развој спорта и
омладине
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима
Подршка предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној
физичкој култури
Одржавање спортске
инфраструктуре

0002

Локални економски
развој
Унапређење привредног
амбијента

1301

0001

0002

15
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1501

Укупно:

3.200.000
39.189.000

8.125.000

500.000

0

47.814.000

38.189.000

8.125.000

500.000

0

46.814.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000

38.530.000

13.755.000

200.000

0

52.485.000

4.650.000

0

0

0

4.650.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000

32.880.000

13.755.000

200.000

0

46.835.000

20.875.000

0

0

0

20.875.000

20.875.000

0

0

0

20.875.000

950.595.000

64.629.307 12.900.000 42.500.000 1.070.589.307
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Члан 15
У члану 54. мења се:
У делу под називом „Редни број
програма 1“ брише се став 7 који гласи:
„- Центар за социјални рад - Сандра
Миодраговић, директор
Шифра и назив програмске активности: 06020001 Функционисање локалне самоуправе“
У делу под називом „Редни број
програма 1“ поднаслов „ОПИС И КЉУЧНИ
ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ
АКТИВНОСТИ:“:
- у ставу 1 после речи „Општинска
управа“ ставља се тачка а брише се текст „ , као
и установа социјалне заштите која се у делу
материјалних трошкова финансира из буџета
Општине Врњачка Бања – Центар за социјални
рад и месне заједнице.“
- брише се став 5 који гласи:
„Општи циљ 3.7 Јачање локалних
ресурса за имплементацију Стратегије
социјалне заштите
Посебни циљеви
Формирање/ажурирарање базе података
о социјалној заштити
Редовна координација и сарадња са
осталим телима Општине
Корисник буџета који реализује активности које
доприносе остварењу циља: Центар за социјални
рад“
- брише се став 13 који гласи:
„Општи циљ 3.7 Јачање локалних
ресурса за имплементацију Стратегије социјалне
заштите
За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је:
- Формирана и ажурирана база података о
социјалној заштити
Извор верификације: Годишњи извештај о раду
Центра за социјални рад
За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је:
- Успостављена координација и сарадња са
осталим телима Општине
Извор верификације: Извештај о раду Центра за
социјални рад“
У делу под називом „Редни број
програма 10“ поднаслов „ОПИС И КЉУЧНИ
ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ
АКТИВНОСТИ:“:
- после првог става додаје се нови други
став који гласи:
„Општи циљ 3.7 Јачање локалних
ресурса за имплементацију Стратегије
социјалне заштите

4.5.2015. године

Посебни циљеви
Формирање/ажурирарање базе података
о социјалној заштити
Редовна координација и сарадња са
осталим телима Општине
Корисник
буџета
који
реализује
активности које доприносе остварењу циља:
Центар за социјални рад”
- став 2 овог поднаслова постаје став 3, а
овај став мења се и гласи:
“Индикатори исхода:
Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса
за имплементацију Стратегије социјалне заштите
За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је:
- Формирана и ажурирана база података о
социјалној заштити
Извор верификације: Годишњи извештај о раду
Центра за социјални рад
За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је:
- Успостављена координација и сарадња са
осталим телима Општине
Извор верификације: Извештај о раду Центра за
социјални рад
Подаци којм се презентује извршење Годишњег
извештаја о раду Црвеног крста.
Извори верификације: Годишњи извештај о раду
Црвеног крста“
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16
У колони „Укупна средства“ износи се
мењају последично променама у колонама из ове
Одлуке, о чему ће се старати надлежна служба за
буџет и финансије.
Члан 17
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења,
а
примењиваће
се
од
01.01.2015.године и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-765/15 од 29.4.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
75.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на
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основу члана 15. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/2014 - др. закон), члана 33. и члана 36.
Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр.
61/2005, 107/2009 и 78/2011), Мишљења
Министарства финансија – Управе за јавни дуг
број 401-251/2015-001 од 03.02.2015.г. и члана
36. ст. 1. тачка 19. Статута ("Службени лист
општине Врњачка Бања бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЗАДУЖИВАЊУ
У 2015.ГОДИНИ
Члан 1
Овом одлуком врши се измена и допуна
Одлуке о задуживању у 2015.години ("Службени
лист општине Врњачка Бања" бр. 2/15) /у даљем
тексту: Одлука/.
Члан 2
У члан 2. Одлуке мења се и гласи:
''Дугорочно задуживање у износу из
претходног члана користи се за капиталне
инвестиционе расходе и то:
20.000.000
динара
за
прибављање
непокретности – земљишта - парцеле на име
изградње туристичко рекреативног садржаја који
ће допринети развоју туризма и спорта у
општини Врњачка Бања.
- 22.500.000 динара на име изградње комуналне
путне инфраструктуре на територији општине
Врњачка Бања''.
Члан 3
У члану 3. став 2. Одлуке после речи
''(грејс периода)'', додаје се следећи текст:
''инструмената обезбеђења''.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-788/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

76.
25.

Скупштина општине Врњачка Бања на
седници одржаној 29.4.2015.године, на

4.5.2015. године

основу члана 2а и члана 67. став . тачка 3. Закона
о пореском поступку и пореској администрацији
(''Службени гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002 испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005,
85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др.
закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012,
47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014),
Закључака Владе Републике Србије 05 број: 0236895/2013 од 9.8.2013.године о усвајању
Програма финансијске консолидације привредних друштава Одбрамбене индустрије Србије
са већинским државним/друштвеним капиталом
и члана 36. Статута општине Врњачка Бања
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број
13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ)
ПОТРАЖИВАЊА
НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ОД „ПРВЕ ПЕТОЛЕТКЕ – НАМЕНСКЕ“
ТРСТЕНИК У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВОГ
ПРИВРДНОГ ДРУШТВА
Члан 1
Скупштина општине је сагласна да се
потраживања Општине Врњачка Бања од
привредног друштва ''Прва петолетка –
Наменска'' Трстеник по основу свих јавних
прихода (уступљених и изворних) доспелих на
наплату до 31. децембра 2012.године, са
припадајућим каматама до 31.12.2012.године и
припадајућим износом валоризације у смислу
члана 4. Закона о условном отпису камата и
мировању пореског дуга и под условима који је
прописала Влада својим Закључком 05 број: 0236895/2013 од 09.08.2013.године,
претворе
(конвертују) у основни капитал Општине
Врњачка Бања у привредном друштву ''Прва
петолетка – Наменска'' Трстеник.
Члан 2
Основни износ потраживања по основу
свих јавних прихода (уступљених и изворних)
доспелих на наплату до 31. децембра
2012.године према привредном друштву ''Прва
петолетка – Наменска'' Трстеник са обрачунатом
каматом до 31.12.2012.године је 116.757.409,51
динара.
Износ овог потраживања утврђен је
Записником о стању неизмирених обавеза по
основу јавних прихода на дан 31.12.2012.године
и обрачунатом каматом до 31.12.2012.године
Министарства финансија – Пореска управа –
Филијала Трстеник број 103-433-12-00508/2013D4C01 од 14.03.2013.године и расподелом
уступљеног прихода – пореза на зараде према
месту пребивалишта запослених које је утврдила
''Прва петолетка – Наменска'' Трстеник (допис
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број 526 од 22.04.2015.г. и Табеларни преглед од
01.04.2013.године заведен у општини Врњачка
Бања под бројем 439-10/15 од 23.04.2015.године
и број 9-195/15 од 18.2.2015. године) и износи
110.147.151,70 динара и потраживања по основу
изворних прихода буџета општине Врњачка
Бања – месног самодоприноса са стањем на дан
31.12.2012.године од 6.610.257,81 динара према
подацима ''Прве петолетке – Наменска'' Трстеник
(допис број 526 од 23.04.2015.године и
Табеларни преглед од 01.04.2013.године заведен
у општини Врњачка Бања под бројем 439-10/15
од 23.04.2015.године и број 9-195/15 од
18.2.2015. године).
Члан 3
Овлашћује се Председник општине да
реализује ову одлуку и потпише сва потребна акта
и уговоре о претварању (конверзији) потраживања
у основни капитал Општине Врњачка Бања.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о регулисању потраживања
насталих по основу јавних прихода од ''Прве
петолетке – наменске'' Трстеник (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.16/13).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-195/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
77.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
седници одржаној 29.4.2015.године, на
основу члана 2а и члана 67. став 4. тачка 3.
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (''Службени гласник РС'', бр.
80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12
- исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14),
Закључака Владе Републике Србије 05 број: 404582/2015 од 23.4.2015.године и члана 36.
Статута општине Врњачка Бања ("Службени
лист Општине Врњачка Бања" број
13/14пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ)
ПОТРАЖИВАЊА

4.5.2015. године

НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА ОД
ЈП „БЕЛОГ ИЗВОРА“ И ЈП „БОРЈАКА“
У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВИХ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1
Скупштина општине је сагласна да се
потраживања Општине Врњачка Бања према
Јавном предузећу за обављање комуналних
делатности „Бели Извор“, настала по основу
уступљених јавних прихода који су приход
буџета Општине Врњачка Бања, са стањем на
дан 14.04.2015. године, у износу од 27.808.920,75
динара, а који је утврђен у складу са записником
Министарства финансија – Пореске управе –
Филијале Врњачка Бања број: 115-433-1202220/2015-I4C02
oд
21.04.2015.
године,
конвертују у удео Општине Врњачка Бања у
капиталу Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности „Бели Извор“.
Скупштина општине је сагласна да се
потраживања Општине Врњачка Бања према
Јавном предузећу за газдовање заштитиним
шумама „Борјак“, настала по основу уступљених
јавних прихода који су приход буџета Општине
Врњачка Бања, са стањем на дан 14.04.2015.
године, у износу од 10.140.611,79 динара, а који
је утврђен у складу са записником Министарства
финансија – Пореске управе – Филијале Врњачка
Бања број: 115-433-12-02219/2015-I4C02 од
21.04.2015. године, конвертују у удео Општине
Врњачка Бања у капиталу Јавног предузећа за
газдовање заштитиним шумама „Борјак“.
Члан 2
Овлашћује се Председник општине да
реализује ову одлуку и потпише сва потребна
акта и уговоре о претварању (конверзији)
потраживања у основни капитал Општине
Врњачка Бања.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-789/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

78.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 25. редовној седници одржаној дана
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29.4.2015. године на основу члана 9. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са
децом (''Сл. гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и
107/09), члана 159. и 160. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 3/14-пречишћен текст и
16/14), доноси
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о финансијској подршци
породици са децом
на територији општине Врњачка Бања
Члан 1
У Одлуци о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 2/15-пречишћен текст), додаје се члан
21а и гласи:
''Изузетно, Општинско веће општине
Врњачка Бања може додељивати новчану помоћ
по захтеву даровитих ученика, односно
студената без спровођења поступка утврђеног
чланом 21. став 2. ове одлуке, на основу доказа о
испуњености услова из члана 18 ове одлуке.
Ова врста новчане помоћи ученицима и
студентима може се додељивати за учешће у
научно-истраживачким радовима, за израду и
публикацију научних-стручних радова, ради
омогућавања учешћа на републичким и
међународним такмичењима из једне или више
области,
за
едукацију
и
усавршавање
талентованих ученика и студената''.
Члан 2
У члану 23 додаје се став 2 који гласи:
''Укупна новчана помоћ коју остварује
ученик, односно студент, по свим основама из
овог поглавља („4. Право на помоћ у школовању
даровите деце“) не може прећи утврђени износ
из става 1 овог члана''.
Члан 3
После члана 29 додаје се члан 29а који
гласи:
''Утврђивање права и исплате помоћи
предвиђених овом одлуком врши се до укупно
обезбеђених средстава Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за текућу календарску
годину''.
Члан 4
Задужује се секретар СО да сачини
пречишћен текст Одлуке.

4.5.2015. године

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-833/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
79.
Скупштина општине Врњачка Бања на 25.
седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл.3. Закона о избеглицама („Сл. гласник
РС“, бр.18/90, „Сл. лист СРЈ“, бр.42/02- одлука
СУС), чл.32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр.129/07), чл.5. Одлуке о
приступању изградњи станова на локацији
„Дубоки поток“ у Врњачкој Бањи (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.9/13-пречишћен
текст), Стамбене стратегије општине Врњачка
Бања 2013-2018., која је усвојена Одлуком СО
Врњачка Бања бр.350-32/13 од 21.06.2013.године
и чл.36. Статута Општине („Службени лист
Општине Врњачка Бања“, бр. 13/14), донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
потреба за решавање стамбених потреба
избеглица на територији Општине Врњачка
Бања
Члан 1
У чл.1. ставу 1. у алинеји 1. Одлуке о
утврђивању потреба за решавање стамбених
потреба избеглица
на територији Општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.21/13), број: ''24'', се мења у број: ''40''.
У чл.1. ставу 1. у алинеји 4. број: ''5'' се
мења у број: ''15''.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 36-3/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

Члан 5
80.
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Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 29.4.2015. године, на
основу чл.51а. 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, 98/13-УС
132/14 и 145/14) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14),
донела је
ОДЛУКУ
О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређује се положај,
овлашћења, права и дужности Главног
урбанисте општине Врњачка Бања (даље у
тексту: Главни урбаниста).
Члан 2
Главни урбаниста координира израду
планских документа и врши координацију рада
између органа надлежног за послове урбанизама
и јавних предузећа и других институција
укључених у поступак израде и доношење
планских документа.
Члан 3
Главни урбаниста је непристрасан у свом
раду.
Члан 4
У вршењу послова, Главни урбаниста
поступа у складу са законом, прописима
општине Врњачка Бања и правилима струке.
II ИМЕНОВАЊЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
Члан 5
Скупштина општине Врњачка Бања
именује Главног урбанисту, на период од четири
године, на предлог Председника општине
Врњачка Бања. За Главног урбанисту може бити
именовано
лице
са
стеченим
високим
образовањем, односно смером на академским
студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним академским студијама у
трајању од најмање пет година у области
архитектуре и одговарајућом лиценцом издатом
у складу са законом и које има најмање десет
година радног искуства у области урбанистичког
планирања и архитектуре. Главни урбаниста је
по функцији председник Комисије за планове
општине Врњачка Бања.
III ПОЛОЖАЈ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ

4.5.2015. године

Члан 6
Главни урбаниста доноси програм рада и
развоја, на који сагласност даје Општинско веће
општине Врњачка Бања, који је доступан
јавности и грађанима и на званичној интернет
страници општине Врњачка Бања.
Члан 7
Главни урбаниста:
- Координира израду просторних и
урбанистичких планова које доноси Скупштина
општине у складу са законом,
- Врши координацију рада између органа
надлежног за послове урбанизма и јавних
предузећа и других институција укључених у
поступке израде и доношења планских
докумената,
- Учествује у припреми програма уређивања
земљишта у делу који се односи на доношење
планских докумената,
- Разматра иницијативе за доношење
планских докумената и о свом ставу обавештава
орган надлежан за послове урбанизма ради
даљег поступања,
- Заједно са органом надлежним за послове
урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената,
- Сарађује са носиоцем израде плана у циљу
обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији,
подлогама, посебним условима за заштиту и
уређење простора, стању и капацитетима
инфраструктуре и других података неопходних
за израду планског документа,
- Сарађује са помоћником председника
општине задуженим за област урбанизма,
усклађује и синхронизује активности које они
предузимају,
- Сарађује са одговорним планером, односно
одговорним урбанистом у току целог поступка
израде планског документа,
- Сарађује са локалним удружењима
урбаниста и архитеката, као и са другим
заинтересованим субјектима,
- Сарађује и размењује искуства са главним
урбанистима других, а посебно суседних
јединица локалне самоуправе,
- Стара се о достављању плана Централном
регистру планских докумената у року и на начин
утврђен законом и подзаконским актом донетим
на основу закона,
- Стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању локалног информационог
система планских докумената и стања у
простору,
- Стара се о благовременом објављивању
планских докумената,
- Иницира обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за решење
локација које су од значаја за општину и
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учествује у избору програмског, урбанистичког,
композиционог или пејзажног решења за
одређену локацију или идејно архитектонско
решење за један или више објеката, као и
партерно или пејзажно уређење делова или
целине предметне локације,
- По потреби, пружа стучну помоћ
Oпштинском већу, у поступку одлучивања по
приговору на издате локацијске услове,
- Прати стање у простору,
Предузима и друге активностиу циљу
остваривања координације у поступцима израде
и доношења планских докумената.
Члан 8
Главни урбаниста може бити у радном
односу на одређено време за време трајања
функције.
Главни урбаниста који заснује радни
однос има право на плату и друга права по
основу рада, у складу са прописима о радним
односима и платама у органима јединица
локалне самоуправе.
За обрачун плате главног урбанисте
примењује се коефицијент утврђен прописима за
секретара скупштине.
Главни урбаниста који није засновао
радни однос има право на накнаду за вршење
функције у складу са актом надлежног
општинског органа којим се уређују плате и
друга примања изабраних, именованих и
постављених лица.
Члан 9
Главни урбаниста не може да обавља
други посао или делатност за време вршења
јавне функције за време обављања исте уколико
ради са пуним радним временом.
Главни урбаниста за време вршења јавне
функције је дужан да функцију врши тако да
јавни интерес не подреди приватном.
У вези сукоба интереса и обављања
другог посла или делатности, уколико главни
урбаниста за време вршења јавне функције не
ради са пуним радним временом, примењују се
одговарајуће одредбе Закона о агенцији за борбу
против корупције.
IV ОВЛАШЋЕЊА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
Члан 10
Главни урбаниста овлашћен је да:
- координира процес имплементације одрживих
партнерских односа у циљу побољшања
квалитета услуга у области планирања и
урбанизама и квартално подноси извештај о
предузетим активностима Скупштини општине
Врњачка Бања,
- остварује континуирану сарадњу са јавним,
приватним и међународним секторима у циљу
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успостављања функционалне мреже која заступа
интерактивни приступ и стратешку кординацију
у сагледавању развоја општине у области
планирања и изградње,
- координира процес имплементације одрживих
партнерских односа у циљу побољшања квалитета услуга у области планирања и урбанизама и
месечно
подноси
извештај
Председнику
општине о предузетим активностима,
- узима учешће на јавним расправама, зборовима
грађана или другим облицима месне самоуправе
у поступку припреме, израде и доношења
планских аката и уређењу питања из области
урбанизма,
- информише органе о фазама припреме, израде,
доношењу и степену реализације планова
- покреће иницијативу ка Председнику општине
ради уређивања конкретне области или
заједничког учешћа са надлежним органима,
предузећима, јавним службама, институцијама,
међународним или европским и фондовима,
- учествује на седницама органа општине по
позиву и даје додатна обавештења о планским и
урбанистичким актима,
- анализира и прати уређење подручја општине и
доношење урбанистичких докумената у складу
са законом и светским стандардима,
- указује органима општине на рокове и степен
релизације права и обавеза општине у областима
о урбанистичког уређивања и планирања,
- предлаже приоритете у области урбанизма и
планирања,
- обавља друге послове у складу са прописима.
Члан 11
Главни урбаниста покреће иницијативе,
даје препоруке за рад, доноси закључке и друге
акте од значаја за обављање функције.
Члан 12
Стручне и административно техничке
послове за Главног урбанисту обавља управа
надлежна за послове планирања и изградње.
V ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
Члан 13
Рад Главног урбанисте је јаван и његове
активности се презентирају на званичној
интернет страници општине Врњачка Бања.
Члан 14
Главни урбаниста у сарадњи са
надлежним органима, благовремено обавештава
грађане о нацртима аката, који се акт упућује
на јавну расправу, начину и року спровођења
јавне расправе, као и резултатима спроведене
јавне расправе.
Члан 15
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На захтев Главног урбанисте, у вези са
делатностима које обавља из своје надлежности,
органи и службе општине, јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина Врњачка
Бања, дужни су да дају одговарајуће информације којима располажу или податке из евиденција којима располажу. Главни урбаниста
дужан је да чува тајност података у складу са
законом.
Члан 16
Главни урбаниста подноси годишњи
извештај о своме раду Скупштини општине
Врњачка Бања. На захтев Скупштине општине
Врњачка Бања, Главни урбаниста доставља
тражене информације и кварталне извештаје о
раду и току предмета.
Члан17
Главни урбаниста може бити разрешен
дужности и то:
- на сопствени захтев,
- ако буде правноснажно осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за
обављање функције,
- ако судском одлуком буде лишен
пословне способности,
- разрешењем.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-54/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
81.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
25. седници одржаној 29.4. 2015.године на
основу чл.27.ст.10.Закона о јавној својини (''Сл.
гласник РС'', бр.72/2011 88/2013 и 105/2014),
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупља писмених понуда
(''Сл. гласник РС'', бр. 24/2012), чл.7. -12. Одлуке
о начину поступања са непокретностима које су
у јавној својини општине Врњачка Бања односно
на којима општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.16/14 и 17/14), иницијатива
Председника општине бр. 46-126/13 од
28.11.2013.године,
бр.46.124/13
oд
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22.11.2013.године и 46-9/15 од 10.3.2015.године
и чл.36. ст. 1.тач. 33. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/2014-пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ СТАНOВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Овом Одлуком покреће се поступак
отуђења станова из јавне својине општине
Врњачка Бања и то:
- стана бр. 2, површине 41м2 у сутурену који је
означен као посебан део објекта 1, улаз 1,
изграђеног на кат. парцели бр. 906/42 КО
Врњачка Бања,
- стана бр. С11, на првом спрату,површине 22м2
који је означен као посебан део објекта 1, улаз 1,
на кат. парцели 1615/2 КО Врњачка Бања
- стана бр. С12, на првом спрату, површине 24м2
који је означен као посебан део објекта 1, улаз 1,
на кат. парцели 1615/2 КО Врњачка Бања и
- стана бр.9 на првом спрату, површине 99м2 који
је означен као посебан део објекта 2, улаз 1,
изграђеног на кат. парцели бр. 1245/11 КО Врњачка Бања, који су Служби за катастар непокретности Врњачка Бања уписани као јавна својина општине Врњачка Бања са делом поседа 1/1.
Члан 2
Наведене непокретности из чл.1. ове
Одлуке се отуђују у виђеном стању, јавним
оглашавањем у поступку прикупљања писмених
понуда под следећим условима:
-почетна цена по којој се отуђује стан бр.
2,површине 41м2 у сутурену који је означен као
посебан део објекта 1, улаз 1, изграђеног на
кат.парцели бр. 906/42 КО Врњачка Бања,
износи 3.075.000,00 динара.
-почетна цена по којој се отуђује стан бр.С11,
површине 22м2 на првом спрату, као посебан
део објекта 1, улаз 1, на кат. парцели 1615/2 КО
Врњачка Бања, износи 1.980.000,00 динара.
-почетна цена по којој се отуђује стан бр.С12,
површине 24м2 на првом спрату, као посебан
део објекта 1, улаз 1, на кат. парцели 1615/2 КО
Врњачка Бања, износи 2.160.000,00 динара.
- почетна цена по којој се отуђује стан бр.9
површине 99м2 на првом спрату површине 99м2
као посебан део објекта 2, улаз 1, изграђеног на
кат. парцели бр. 1245/11 КОВрњачка Бања,
износи 8.910.000,00 динара.
-рок плаћања је седам дана од дана потписивања
уговора;
-критеријуми за избор најповољнијег понуђача
су највећи износ понуђене цене, начин и рок
плаћања;
-депозит за учешће у поступку прикупљања
понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се на
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рачун 840- 742253843- 87- накнада за уређење
грађевинског земљишта;
-рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку прикупљања писмених
понуда је 8 дана од окончања поступка;
-рок за подношење понуда је 8 дана од дана
јавног оглашавања;
-отварање понуда је 5-тог дана од дана истека
рока за подношење понуда, у великој сали СО
бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17.
Подносиоци непотпуних и неблаговремених понуда немају право да учествују у
поступку отварања прикупљених писмених
понуда, одн. непотпуне и неблаговремене
понуде се одбацују.
Понуде се
достављају у затвореној
коверти са назнаком: ''Понуда за стан (навести
који стан) – не отварати'', на адресу: Општина
Врњачка Бања, Крушевачка 17. Врњачка Бања,
за Комисију за спровођење поступка располагања непокретности у јавној својини општине
Врњачка Бања.

чл.3. ст. 3.и 4. Одлуке, након прибављеног
мишљења Општинског правобраниоца.

Члан 3
Оглас за прикупљање понуда за отуђење
непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити
објављен у локалним средствима јавног
информисања (радију и телевизији) и једном
дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике Србије, са елементима из
Одлуке о начину поступања са непокретностима
које су у јавној својини општине Врњачка Бања
односно на којима општина Врњачка Бања има
посебна својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.16/14 и 17/14) и Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупља писмених понуда (''Сл.гласник РС'',
бр.24/2012).
Поступак за отуђење непокретности
изчл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана
решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.21/14).
По окончању поступка прикупљања
понуда за отуђење непокретности из чл. 1.
Одлуке, Комисија доставља организационој
јединици надлежној за имовинско-правне
послове записник о току поступка са предлогом
за избор најповољнијег понуђача, која утврђује
предлог решења о избору, а које решење доноси
Председник општине.
На решење из претходног става сваки
учесник поступка прикупљања понуда може
уложити приговор Општинском већу, а одлука
Општинског већа је коначна.
Члан 4
Уговор о отуђењу непокретности из чл.1.
Одлуке закључује Председник општине са
најповољнијим понуђачем сходно решењу из

82.

Члан 5
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о отуђењу из јавне својине стана
бр.2. на кп.бр.906/42, стана бр.С11 на кп.бр.1615/2
и стана бр.С12 на кп.бр.1615/2, све у КО Врњачка
Бања СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.11/14).
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-9/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 32. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и чл.14.
и чл.36.став 1. тачка 20. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о радном времену у
трговинским, занатским и угоститељским
објектима
Члан 1
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о
радном времену у трговинским, занатским и
угоститељским објектима (''Сл.лист општине
Краљево'', бр.9/05, ''Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.2/07, 2/08, 7/10-др.одлука, 11/11, 6/13 и
14/14), тако што се у чл.7. ставу 1. тачки 2а, број:
''02,00'', мења у број: ''03,00''.
Члан 2
У чл. 7. ставу 1. тачки 2а, став 2 се
брише.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дан објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 120-78/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
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83.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл.20.став.1.тач.5 Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.4.
ст.3.Закона о комуналним делатностима (''Сл.
гласник РС'', бр.88/11) и чл. 36. Статута оштине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/14 – пречишћен текст и 16/14),
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ ПАРКОВА,
ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 1
У Одлуци о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина (''Сл.лист
општине Краљево'', бр.12/94, 8/95, 4/99, 15/01,
9/05 и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр5/07,
13/09, 17/09-др.одлука и 5/10,7/10,8/10,15/10 и
8/13) у чл.76.одредбе става 2,3. и 4. мењају се и
гласе:
„Организациона јединица Општинске
управе надлежана за комуналне послове
одобриће власнику сечу стабла уколико оцени да
за то постоји потреба због тога што су испуњени
услови из става 1. алинеје 1-5 овог члана. Уз
захтев странка обавезно прилаже сагласност
свих власника парцеле у обухвату крошње
стабла на коме је неопходно извршити сечу а
уколико исте нема странка се упућује да се
захтевом обрати надлежном суду у складу са
чл.156.Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ
и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист
СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).
Одобрење, за сечу, орган надлежан за
комуналне
послове
може
дати
након
прибављеног мишљења сталне стручне комисије
коју образује извршни орган општине.
У случајевима из става 1. алинеје: 1, 2 и 5
овог члана, општински орган надлежан за
комуналне послове може утврдити обавезу
подносиоцу захтева за сечу, да на место
уклоњеног стабла засади друге одговарајуће
врсте дрвећа и шибља, које имају декоративну и
естетску улогу.
За стабла која угрожавају безбедност
људи, објеката и других материјалних добара а
налазе се на парцелама у власништву физичких
и правних лица које парцеле се граниче са
површинама јавне намене или осталим
површинама у општој употреби сеча се врши по
основу налога општинске комуналне инспекције
која је у обавези да прибави мишљења сталне

4.5.2015. године

стручне комисије коју образује извршни орган
општине.“
Члан 2
Мења се члан 83а тако да гласи:
''Члан 83а
Надлежна грађевинска инспекција врши
контролу и предузима мере у овиру законских
овлашћења по питању поштовања прописа о
обележавању,
организацији
и
уређењу
градилишта.
Допремање и одвожење материјала за
градилишта на којима се изводе радови, се може
вршити свим радним данима и суботом од 05.00
до 09.00 часова, а недељом и у дане који су
законом проглашени за државне и верске
празнике је забрањено свако допремање и
одвожење материјала.''
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 355-292 /15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
84.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 29. став 4. Закона о јавној својини
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл. 96. став 1. тачка
3. Закона о планирању и изградњи изградњи
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС,
50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС), чл. 3.
став 2, 3. и 4. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ставри у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12),
чл.3. став 1. тачка 1, чл. чл. 34. став 1. тачка 2,
чл. 55. и 69. Одлуке о начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини
Општине Врњачка Бања, односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна својинска
овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.16/14 и 17/14) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'',
бр.13/14-пречишћен текст и 16/14),
доноси
О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ – НЕИЗГРАЂЕНОГ
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ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
КП.БР.390/48 КО ВРЊАЧКА БАЊА У
ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком покреће се поступак
отуђења
непокретности
–
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Врњачка Бања и то кп.бр.390/48 КО
Врњачка Бања у површини од 390м2 уписана у
Листу непокретности бр. 7305 од 20.1.2015.
године као јавна својина Општине Врњачка
Бања - путем непосредне погодбе.
Члан 2
Поступак непосредне погодбе, сагласно
закону, подзаконским актима и одлукама
Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују
ову област спровешће Комисија формирана
решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр.
020-171/14 од 17.12.2014.године.
Члан 3
Почетна цена за отуђење грађевинског
земљишта из чл.1. ове Одлуке утврђена је на
основу процене Пореске управе, Филијале ЦВрњачка Бања, из акта бр. 464-08-0064/2014 од
30.12.2014. године у висини тржишне вредности
и износи 5.000,00 дин./м2 грађ. земљишта, што
укупно за наведену непокретност износи
1.950.000,00 динара.
Члан 4
Разлози за спровођење поступка отуђења
непокретности из чл. 1. ове Одлуке у поступку
непосредне погодбе садржани су у чињеници да
се након спроведеног поступка парцелације, по
захтеву Анђелковић Ђурице из Врњачке Бање
бр. 46-33/11 од 20.10.2014.године, ради исправке
граница суседних кат.парцела и то кп.бр. 390/1,
25 и 26 све у КО Врњачка Бања, чији је корисник
именовани и кп.бр. 390/48 КО Врњачка Бања у
површини од 390м2 која је у јавној својини
Општине, стварају услови за формирање грађевинске парцеле, због чега се поступак отуђења
не би могао реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Члан 5
Након спроведеног поступка непосредне
погодбе
Комисија
доставља
Скупштини
општине записник са предлогом Одлуке о
отуђењу непокретности у јавну својину
Општине путем непосредне погодбе, која ће
садржавати све елементе прописане важећим
законским прописима који уређују ову материју.
Члан 6
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-5/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
85.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу члана 26.ст.2, 72 и 80. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11,
88/2013 и 105/2014), чл. 3. Одлуке о начину
поступања са непокретностима које су у јавној
својини општине Врњачка Бања, односно на
којима општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Службени лист општине
Врњачка Бања'', бр.16/14 и 17/14) и чл. 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Службени
лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14 пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРЊАЧКА
БАЊА
Члан 1
Овом Одлуком даје се на коришћење,
без накнаде, Установи Културни центар
Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул.Врњачка
бр.20. објекат летње позорнице ''Данило Бата
Стојковић'' у Врњачкој Бањи који се налази на
кп.бр.1053/1
КО
Врњачка
Бања
која
непокретност је у Служби за катастар
непокретности Врњачка Бања уписана у лист
непокретности бр.5424 за КО Врњачка Бања као
објекат културе, државна својина чији је
корисник парцеле а држалац објекта општина
Врњачка Бања, ради обављања делатности ове
установе у складу са оснивачким актом.
За наведену непокретност Општинско
правобранилаштво општине Врњачка Бања је у
2014.години покренуло поступак уписа укњижења јавне својине општине Врњачка Бања у
Служби за катастар непоретности Врњачка
Бања.
Члан 2
Установа Културни центар Врњачка
Бања из Врњачке Бање преузима на коришћење
наведену непокретност из чл. 1. ове Одлуке и
обавезна је да исту користи у складу са
природом и наменом ствари и да истом управља
у складу са Законом о јавној својини,
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подзаконским прописима и важећим актима
општине Врњачка Бања.
Примопредаја
непопкретности
на
коришћење из чл.1. ове Одлуке врши се
записнички након закључивања уговора са
општином.
Члан 3
Установа Културни центар Врњачка
Бања нема право располагања, отуђења,
стављања хипотеке или другог терета на
описаној непокретности, нити давања у закуп
наведене непокретности из чл. 1. ове Одлуке што
се ближе регулише уговором између општине и
Установе Културни центар Врњачка Бања. По
закључењу уговора са општином Врњачка Бања
којим ће се уредити међусобна права и обавезе,
Установа Културни центар Врњачка Бања
преузима на коришћење непокретност из чл. 1
ове Одлуке.
Члан 4
Овлашћује се Председник општине
Врњачка Бања да о давању на коришћење
непокретности из чл.1. ове Одлуке закључи
уговор са Установом Културни центар Врњачка
Бања.
Члан 5
Установа Културни центар Врњачка
Бања из Врњачке Бање по основу ове Одлуке не
може уписати право коришћења на објекту и
земљишту код надлежне службе РГЗ – Службе
за катастар непокретности Врњачка Бања.
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 361-12/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
86.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
седници 25. одржаној 29.4.2015. године, на
основу члана 36. Статута општине Врњачка
Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'',
број 13/14-пречишћен текст), а у вези са чланом
61. став 3 и чланом 64. став 2 Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',
бр. 62/06 и 65/08 - др.закон и 41/09), донела је
ОДЛУКУ
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О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Одређује се Председник општине
Врњачка Бања као орган надлежан за доношење
Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Врњачка Бања,
уз сагласност министарства надлежног за
послове пољопривреде, а у складу са Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Врњачка Бања.
Члан 2
Одређује се Председник општине
Врњачка Бања као надлежан орган, да на основу
предлога Комисије за спровођење поступака
јавног надметања, коју образује Општинско веће
општине Врњачка Бања, донесе Одлуку о
давању на коришћење без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Врњачка Бања, уз
сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде.
Члан 3
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе
се и на пољопривредно земљиште које је, у
складу са посебним законом, одређено као
грађевинско земљиште, а користи се за
пољопривредну производњу до привођења
планираној намени, као и на пољопривредне
објекте у државној својини.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-834/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
87.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној 29.4.2015.године, на
основу чл. 6. и 9. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин. изн. и 125/2014 – усклађени дин. изн.),
члана 20. и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
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број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 36.
став 1. тачка 17. Статута општине Врњачка Бања
(„Служени лист општине Врњачка Бања“, број
13/14 – пречишћен текст и 16/14), донела је

део ове Одлуке, сачињен у складу са позитивним
Мишљењем ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ
''Морава'' Ниш, РЈ ''Западна Морава'' из Чачка
бр.07-1522/2 од 20.4.2015. године.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

Члан 2
О спровођењу ове Одлуке стараће се
организационе једнице Општинске управе
надлежне за послове пољопривреде, водопривреде и финансија.

Члан 1
Овом Одлуком врши се измена и допуна
Одлуке о општинским административним
таксама (''Службени лист општине Врњачка
Бања'', број 22/12, 20/13 и 21/14) у даљем тексту:
Одлука, и Таксена тарифа која је саставни део
Одлуке.
Члан 2
Таксена тарифа која је саставни део ове
Одлуке о општинским административним
таксама (''Службени лист општине Врњачка
Бања'', бр. 22/12, 20/13 и 21/14), мења се у делу
ТАРИФНИ БРОЈ 9 тако што се ред. бр. 1. тачка
а) ''у сали Скупштине општине'', брише.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 35-10/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
88.

Члан 3
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана о објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања ''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 217-27/15 од 29.4.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
89.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој
25.
седници
одржаној
дана
29.4.2015.године, на основу члана 13. став 3. и 4.
и члана 88. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 36. став 1.,
тачка 24. и чл.104. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14 – пречишћен текст и 16/14) донела је
ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ – УСПОСТАЉАЊУ
САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И
ОПШТИНЕ ЖАБЉАК, ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Врњачка Бања, на
25. седници одржаној дана 29.4.2015. године, на
основу члана 55. Закона о водама (''Службени
гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12), чл.84.ст.2.
Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник
РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), чл. 20.
тачка 19. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и чл. 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Службени
лист општине Врњачка Бања '', бр. 13/14 –
пречишћен текст), донела је

Члан 1
Овом Одлуком успоставља се сарадња
односно братски односи између општине
Врњачка Бања, Република Србија и општине
Жабљак, Црна Гора.

ОДЛУКУ
о усвајању Oперативног плана за одбрану од
поплава на територији
општине Врњачка Бања за воде II реда за 2015.
годину
Члан 1
Усваја се Оперативни план за одбрану од
поплава на територији општине Врњачка Бања
за воде II реда за 2015. годину који је саставни

Члан 3
Ближи облици и садржина сарадње са
општином Жабљак, Црна Гора уредиће се
Споразумом о успостављању сарадње.
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања
буде потписник Споразума о успостављању
сарадње.

Члан 2
Сарадња се успоставља на привредним,
научним, културним, спортским, васпитнообразовним и свим другим пољима где за то постоје
могућности и обострани интереси.
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Председник општине посебним решењем
формира тим за праћење и реализацију
Споразума о сарадњи.
Члан 4
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања
потписује акта о конкретним облицима сарадње,
о чему редовно извештава Скупштину општине.
Члан 5
Средства за финансирање ове одлуке
обезбеђена су у буџету општине Врњачка Бања.
Члан 6
Ова одлука ће се доставити Влади
Републике Србије на давање сагласности.
Члан 7
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања'', а примењиваће
се од дана пријема сагласности Владе Републике
Србије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-439/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
90.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој
25.
седници
одржаној
дана
29.4.2015.године, на основу члана 13. став 3. и 4.
и члана 88. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 36. став 1.,
тачка 24. и чл.104. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14 – пречишћен текст и 16/14) донела је
ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ – УСПОСТАЉАЊУ
САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И
ОПШТИНЕ БЕРАНЕ, ЦРНА ГОРА
Члан 1
Овом Одлуком успоставља се сарадња
односно братски односи између општине
Врњачка Бања, Република Србија и општине
Беране, Црна Гора.
Члан 2
Сарадња се успоставља на привредним,
научним, културним, спортским, васпитнообразовним и свим другим пољима где за то постоје
могућности и обострани интереси.
Члан 3

4.5.2015. године

Ближи облици и садржина сарадње са
општином Беране, Црна Гора уредиће се
Споразумом о успостављању сарадње.
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања
буде потписник Споразума о успостављању
сарадње.
Председник општине посебним решењем
формира тим за праћење и реализацију
Споразума о сарадњи.
Члан 4
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања
потписује акта о конкретним облицима сарадње,
о чему редовно извештава Скупштину општине.
Члан 5
Средства за финансирање ове одлуке
обезбеђена су у буџету општине Врњачка Бања.
Члан 6
Ова одлука ће се доставити Влади
Републике Србије на давање сагласности.
Члан 7
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања'', а примењиваће
се од дана пријема сагласности Владе Републике
Србије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-438/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
91.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
25.
редовној
седници
одржаној
дана
29.4.2015.године, на основу чл.13. и 13a Закона о
здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр.
17/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12
и 45/13-др.закон и 93/14), чл. 8. Одлуке о
преузимању оснивачких права над Домом
здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.8/06 и
5/07) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине
Врњачка Бања
1. Усваја се Програм заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине
Врњачка Бања за 2015.годину, који је донео
Управни одбор Дома здравља ''Др Никола
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Џамић'' Врњачка Бања, одлуком бр.159-2015 од
19.1.2015.године.
2. Саставни део ове одлуке чини Програм
заштите за поједине категорије становништва на
подручју општине Врњачка Бања за 2015.годину,
из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања'', а примењује се од 1.1.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-94/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
92.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници,
одржаној
29.4.2015.године, на основу члана 36. ст.1. тачка
32. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст) и чл.5.ст.2. Одлуке о општинским и
некатегорисаним путевима (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 6/08 и 17/09), донела је
ОДЛУКУ
1. Усваја се и даје сагласност на Прве
измене и допуне Програма одржавања, заштите,
развоја
и
управљања
општинским
и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградњи и реконструкцији јавне расвете на
подручју општине Врњачка Бања за 2015.годину,
који је донео Надзорни одбор ЈП Дирекције за
планирање и изградњу општине Врњачка Бања
одлуком бр.400-441/15 од 23.4.2015.године.
2. Саставни део ове одлуке чине Прве
измене и допуне Програма одржавања, заштите,
развоја
и
управљања
општинским
и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградњи и реконструкцији јавне расвете на
подручју општине Врњачка Бања за 2015.годину,
из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу давањем ове
сагласности, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-80/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
93.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини

4.5.2015. године

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.96.став 10 тач.2
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013Одлука УС, 98/2013-Одлука УС ), чл. 3. став 2, 3.
и 4.Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12), чл.3. став
1. тачка 1, чл. 55. Одлуке о начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини
Општине Врњачка Бања, односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна својинска
овлашћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”,
бр.16/14 и 17/14) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14) и
предлога Комисије за спровођење поступка
располагања непокретностима у јавној својини
бр. 46-44/14 од 24.04.2015., која је формирана од
стране СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања '', бр.23/12),.доноси
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ –
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА-КП.БР.3621/2КО ВРЊАЧКА
БАЊА У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ
ПОГОДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком отуђује се непокретност–
неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини Општине Врњачка Бања и то
кп.бр.3621/2 КО Врњачка Бања у површини од
401 м2 уписана у Листу непокретности бр.7305
као јавна својина Општине Врњачка Бања путем непосредне погодбе, Милојевић Николи
из Врњачке Бање.
Члан 2
Непокретност из чл.1 се отуђује по
тржишној цени у висини од 200.500,00 динара,
утврђеној на основу процене Пореске управе,
Филијале Ц-Врњачка Бања, из акта бр.464-080038/2014 од 20.02.2015.године /500,00 дин./м2
грађ. земљишта/.
Милојевић Никола прибавља описану
непокретност за наведену цену коју ће
исплаћивати у једнаким месечним ратама, на
следећи начин: прву рату тј.износ од 50.500,00
динара у року од 15 дана од дана закључења
уговора, а преостали износ од 150.000,00 динара
у 50 једнаких месечних рата, с тим што ће се
рате усклађивати са порастом ценама на мало у
РС према објављеним подацима надлежне
организације за послове вођења статистике, а за
период кашњења у плаћању обрачунаће се
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затезна камата у складу са законом који уређује
висину стопе и начин обрачуна камате.
Члан 3
Разлози за отуђење непокретности из чл.
1.ове Одлуке у поступку непосредне погодбе
садржани су у чињеници да се предметно
земљиште отуђује по захтеву Милојевић Николе
из Врњачке Бање као власника постојећег
објекта породичног становања изграђеног без
грађ.дозволе, у поступку легализације објекта
изграђеног на к.п.бр.3621/2 КО Врњачка Бања,
која је у јавној својини Општине, због чега се
поступак отуђења не би могао реализовати
јавним надметањем, односно прикупљањем
писмених понуда па тако представља једино
могуће решење.
Члан 4
Уговор о отуђењу у име општине
закључиће Председник општине Врњачка Бања
са Милојевић Николом из Врњачке Бање,у року
од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-17/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
94.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 29.4.2015. године, на
основу чл.112. Статута општине Врњачка Бања
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14 – пречишћен текст и 16/14), донела је
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 20. СТАВ 2. ОДЛУКЕ О
ДОПРИНИСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.2/15)
I Скупштина општине је донела Одлуку
о доприносу за уређивање грађевинског
земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/15).
II У чл. 20. као прелазној одредби
предвиђено је следеће:
''Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Врњачка Бања'' а примењују се од 1.03.2015.
године.
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Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ("Службени
лист Општине Врњачка Бања", бр. 7/13пречишћен текст, 8/13 – исправка и 20/13 и
16/14), осим поглаваља III – Накнада за
уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације објеката (чл.19-21.), с тим што се у
чл.19. став 1 текст: ''утврђује се у складу са чл.9.
ове одлуке'', мења у текст: ''утврђује се у складу
са чл.5. став 1 ове Одлуке'', поглавља IV – Начин
плаћања накнаде, остају на снази чл.27. став 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и став 10 алинеја 3; и поглавље V
- Обезбеђење потраживања накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта и
закупнине.''
III Дирекција за планирање и изградњу
ЈП Врњачка Бања, која у складу са чл.3. ове
одлуке, врши обрачун доприноса је Општинској
управи општине Врњачка Бања упутила акт
бр.35-6/15 од 26.2.2015.године, којим се у циљу
правилне примене одлуке, а у односу на обрачун
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације, захтева одговарајуће
уподобљавање ове одлуке, у односу на чл.19.
Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ("Службени
лист Општине Врњачка Бања", бр. 7/13пречишћен текст, 8/13 – исправка и 20/13 и
16/14).
Саставни део овог аутентичног тумачења
чини
и
Обавештење
бр.35-6/15
од
4.3.2015.године, дато поводом акта из става 1.
ове тачке.
IV Увидом у материјал који је био
предмет разматрања Општинског већа и
Скуштине општине, утврђује се следеће:
- за седницу СО која је заказана за
9.2.2015.годину, достављен је нацрт одлуке, који
је у односу на цитирану одредбу гласио: ''., с тим
што се у чл.19. став 1 текст: „утврђује се у
складу са чл.9. ове одлуке“ мења у текст:
„утврђује се у складу са чл.3. став 3, чл.6. и чл.7.
Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског
земљишта,''
- Општинско веће је на седници од
6.2.2015.године утврдило предлог ове одлуке,
која је накнадно достављена одборницима, што
је констатовано у акту секретара СО бр.06-11/15
од 7.2.2015.године, који је у односу на цитирану
одредбу гласио: '', с тим што се у чл.19. став 1
текст: ''утврђује се у складу са чл.9. ове одлуке'',
мења у текст: ''утврђује се у складу са чл.5. став
1 ове Одлуке,''
Како Општинско веће, приликом
утврђивања предлога ове одлуке, није стављало
примедбе у односу на одредбу чл.20.одлуке,
тј.ова одредба није била предмет расправе, то се
утврђује да је приликом електронског
преузимања материјала (документа) дошло до
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техничке грешке у смислу што је изостављен
текст који је постојао у нацрту одлуке, како је то
претходно наведено.
V Имајући све напред наведено у виду,
неопходно је извршити одговарајућу исправку,
односно указала се потреба за тумачење ове
одредбе, тако што ће у истој стајати оба решења,
како из нацрта одлуке, тако и из утврђеног
предлога одлуке како је то наведено у тачки IV,
тако да део члана 20.став 2. који се односи на
примену чл.19. Одлуке о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, гласи:
'', с тим што се у чл.19. став 1 текст:
''утврђује се у складу са чл.9. ове одлуке'', мења
у текст: ''утврђује се у складу са чл.5. став 1 ове
одлуке и у складу са чл.3. став 4, чл.6. и чл.7.
Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског
земљишта'', а остали текст чл.20. става 2. остаје
непромењен.
VI Решавањем овог питања на наведени
начин, омогућава се да Дирекција за планирање
и изградњу врши обрачун накнаде-доприноса за
уређивање
грађевинског
земљишта
у
поступцима легализације, тако што ће
примењивати чл.5.ст.1. Одлуке о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, која регулише да накнаду за
уређивање грађевинског земљишта по овој
одлуци плаћа инвеститор, као и одредбе чл.3., 6.
и 7. Одлуке о доприносу за уређивање
грађевинског земљишта, које се односе на начин
обрачуна
доприноса,
односно
његовог
утврђивања, тако што се основица коју чини
просечна цена квадратног метра станова
новоградње у општини Врњачка Бања, према
последњим објављеним подацима Републичког
завода за статистику за територију општине,
помножи са укупном нето површином објекта
који је предмет градње, израженом у метрима
квадратним, и са коефицијентом зоне и
коефицијентом намене објекта који се утврђује
овом Одлуком.
VII На основу напред наведеног,
примењујући логичко и систематско тумачење,
део одредбе чл.20. став 2. Одлуке о доприносу
за уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.2/15), треба
тумачити тако да ће се приликом обрачуна
накнаде у поступцима легализације примењивати одредба како је то наведено у тачки V овог
Аутентичног тумачења.
Применом наведног тумачења, став 2.
члана 20.одлуке која се тумачи гласи:
''Доношењем ове Одлуке престаје да
важи Одлука о мерилима за утврђивање накнаде
за
уређивање
грађевинског
земљишта
("Службени лист Општине Врњачка Бања", бр.
7/13- пречишћен текст, 8/13 – исправка и 20/13 и
16/14), осим поглаваља III – Накнада за
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уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације објеката (чл.19-21.), с тим што се у
чл.19. став 1 текст: ''утврђује се у складу са чл.9.
ове одлуке'', мења у текст: ''утврђује се у складу
са чл.5. став 1. ове Одлуке и у складу са чл.3.
став 4, чл.6. и чл.7. Одлуке о доприносу за
уређивање грађевинског земљишта'', поглавља
IV – Начин плаћања накнаде, остају на снази
чл.27. став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и став 10 алинеја
3; и поглавље V - Обезбеђење потраживања
накнаде за уређивање грађевинског земљишта и
закупнине.''
VIII Ово аутентично тумачење објавити
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 35-6/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
95.
Скупштина општине Врњачка Бања на 25.
седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на основу
чл.3. Уредбе о мерама социјалне укључености
корисника новчане социјалне помоћи (''Сл.гласник
РС'', бр. 112/2014) и чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Протокол о сарадњи између
Центра за социјални рад Врњачка Бања и општине
Врњачка Бања
1. Даје се сагласност на
Протокол о сарадњи
између Центра за социјални рад Врњачка Бања и
општине Врњачка Бања, који за предмет има
регулисање активности и обавеза потписника
Протокола
у
спровођењу
мера
социјалне
укључености радно способних корисника новчане
социјалне помоћи, које омогућавају превазилажење
неповољне социјалне ситуације корисника и чланова
његовог породичног домаћинства.
2. Овлашћује се Председник општине Врњачка
Бања да потпише Протокол из тачке 1. овог решења.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-482/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
96.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној 29.4.2015.године, на
основу чл. 60. Закона о јавним предузећима (''Сл.
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гласник РС'', бр.119/12, 116/13-аутен.тумачење и
44/12-др.закон), чл. 36. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/13 и
7/13) и чл.36.ст.1. тачка 9б. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цена комуналних услуга наплате
јавних паркиралишта
1. Даје се сагласност на Одлуку о
утврђивању цена комуналних услуга наплате
јавних паркиралишта, коју је донео Надзорни
одбор ЈП за превоз путника и транспорт робе
''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, бр.2782 од
11.3.2015.године.
2. Саставни део овог решења је Одлука о
утврђивању цена комуналних услуга наплате
јавних паркиралишта, из тачке 1. овог решења.
3.Ово решење ступа на снагу наредног
дана од доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 38-3/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
97.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) и чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прве измене Програма
пословања ЈП за за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за
2015.годину
1. Даје се сагласност на Прве измене Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за
2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП
''Нови Аутопревоз'' одлуком бр.3037-1/2015 од
15.4.2015.године.
Даје се сагласност Одлуку о усвајању
Ценовника услуга превоза
туристичким
возићем, коју је донео Надзорни одбор ЈП ''Нови
Аутопревоз'', заведену под
бр.3111/15 од
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23.4.2015.године, с тим да се код цене групне
карте (преко 20 путника) дода: ''по особи 50
динара'', а цена карте за лица са посебним
потребама бесплатно.
2. Прве измене Програма пословања ЈП ''Нови
Аутопревоз'' за 2015. годину, ступају на снагу
давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Првим изменама Програма
пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' доставити
надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-746/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
98.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној 29.4.2015.године, на
основу чл. 60. Закона о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', бр.119/12, 116/13-аутен.тумачење и
44/12-др.закон) и чл.36.ст.1. тачка 9б. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени и
допуни Одлуке о утврђивању цена комуналних
производа и услуга бр.01-2288 од 29.4.2013.г.
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени
и допуни Одлуке о утврђивању цена комуналних
производа
и
услуга
бр.01-2288
од
29.4.2013.године, коју је донео Надзорни одбор
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, под бр.01-1242
од 24.2.2015.године.
2. Саставни део овог решења је Одлука о
измени и допуни Одлуке о утврђивању цена
комуналних производа и услуга бр.01-2288 од
29.4.2013.године, из тачке 1. овог решења.
3.Ово решење ступа на снагу давањем
сагласности, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 38-4/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић ,с.р.
__________________________________________
99.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној 29.4.2015.године, на
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основу чл.24.став 1.
Одлуке о оснивању
Установе Народна библиотека ''Др.Душан
Радић''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст) и
чл.36. ст.1.тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Народне библиотеке
''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања
I.
Даје се саглсност на Одлуку о изменама
и допунама Статута
Народна библиотека
''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, коју је донео
Управни одбор ове установе на седници од
22.4.2015.године, под бр.01-325/2015.
II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења,
а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:020-50/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
100.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Ребаланса Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину бр. 400765/15 од 29.4.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на прве измене Програма
пословања Дирекције за планирање и изградњу
ЈП Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Прве измене Програма
пословања Дирекције за планирање и изградњу
ЈП Врњачка Бања за 2015.годину, који је
усвојио Надзорни одбор Дирекције за планирање
и изградњу одлуком бр.400-440/15 од 23.4.2015.
године.
2. Прве измене Програма пословања Дирекције
за планирање и изградњу за 2015. годину,
ступају на снагу давањем ове сагласности.
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3. Ово решење са Првим изменама Програма
пословања Дирекције за планирање и изградњу
доставити надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-797/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић ,с.р.
__________________________________________
101.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници, одржаној 29.4.2015.године, на
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.21.
став 2, чл.31., 32. и 33. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/12,
116/13-аутен.тумачење и 44/12-др.закон) и чл.36.
тачка 9б.Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа за
обављање комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања
1. Именује се Драгослав Благојевић,
дипл.инг.грађ. за директора Јавног предузећа за
обављање комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања, на период од 4 године.
2. Именовано лице је дужно да ступи на
рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у ''Сл.гласнику Републике
Србије''.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у ''Сл.гласнику РС'' и
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. Решење са
образложењем објављује се на интернет страни
општине
Врњачка
Бања
www.vrnjackabanja.gov.rs.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у чл.32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи, којом је прописана
надлежност Скупштине општине у погледу
именовања директора јавних предузећа, која
надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9б.
Статута општине. Одредбом чл.21.став 2 Закона
о јавним предузећима, је регулисано да
директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом. Одредбама чл. 31., 32. и 33.
Закона о јавним предузећима, регулисан је
поступак за именовање директора.
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На основу Закона о јавним предузећима,
Скупштина општине Врњачка Бања
донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора Јавног предузећа за
обављање комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.2/15) и расписала Јавни конкурс број:
9-159/15 од 9.2.2015.године, који је објављен
у „Службеном гласнику Републике Србије“
број 19 од 20.фебруара.2015.године, дневним
новинама „Данас“ од 19. фебруара 2015.године и
на интернет страни општине Врњачка Бања.
Правилником о мерилима за именовање
директора јавних предузећа (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.8/13), ближе су прописана
мерила у изборном поступку за именовање
директора јавних предузећа, као и начин
оцењивања стручне оспосебљености, знања и
вештина кандидата који испуњавају услове за
именовање и чије пријаве су благовремене и
потпуне.
Решењем
Скупштине
општине
Врњачка Бања број 020-139/13 од 13.6.2013.
године
и
решењем
бр.9-375/14
од
12.5.2014.године, именована је Комисија за
именовања општине Врњачка Бања.
На основу Закона о јавним предузећима, Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа за
обављање комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања,
Комисија за именовања је
спровела јавни конкурс. На основу приложене
документације, а поступајући по Правилнику....у
погледу
начина
оцењивања
стручне
оспобљености знања и вештина кандидата,
Комисија је на седници одржаној дана
27.3.2015.године сачинила Записник о изборном
поступку и утврдила Ранг листу кандидата са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима.
Из наведеног записника и утврђене Ранг листе се
види, да је документација коју је поднео
кандидат за директора ЈП ''Бели извор'',
Драгослав Благојевић, поднета у свему сагласно
јавном конкурсу, те да иста испуњава услове за
бодовање по наведеном Правилнику..., што је
Комисија и учинала, па је овог кандидата
уврстила на Ранг листу са укупно 89 бода.
Дана 31.3.2015.године, под бр.9-159/15,
Комисија за именовања, доставила је Одељењу
за заштиту животне средине, друштвене и
комуналне делатности, Записник о изборном
поступку и утврђену Ранг листу кандидата за
именовање директора јавног предузећа, које је
на основу достављене документације сачинило
предлог решења о именовању директора и
заједно са Ранг листом за именовање доставило
Скупштини општине Врњачка Бања на
одлучивање.
На основу достављане Листе кандидата и предлога Решења о именовању Скуп-
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штина општине Врњачка Бања је за директора
Јавног предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања именовала Драгослава Благојевића, дипл. инг. грађ.
У тачки 2. диспозитива овог Решења
Скупштина општине Врњачка Бања је одлучила
у складу са чланом 33. став 1., у тачки 3. у
складу са чл.31. став 4., а у тачки 4. у складу са
чл.32. Закона о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', бр. 119 /12, 116/13-аутен.тумачење
и 44/12-др.закон).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против овог Решења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор
тужбом код Управног суда у Београду у року од
30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-31/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
102.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници
одржаној
дана
29.4.2015.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''
бр.129/07), чл.42. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС",бр.119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон), и чл.36.став 1. тачка
9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је
ЗАКЉУЧАК
Констатује се да Драгославу Благојевићу,
престаје дужност ВД директора ЈП ''Бели извор''
Врњачка Бања, због именовања директора овог
јавног предузећа.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-53/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
103.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
25. седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 55. Закона о основама система
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образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши
I
Разрешава се Снежана Савковић,
дужности члана Школског одбора ОШ ''Бранко
Радичевић'' Вранеши, због наступања услова из
чл.54. став 11. тачка 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл.гласник
РС'', бр.72/09, 52/11 и 55/13), обзиром да је
именована запослена у овој школи, а именована
је испред локалне самоуправе.
II
Именује се Зорица Радетић, у Школски
одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши, испред
локалне самоуправе.
III
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објављивиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-15/15 од 29.4.2015.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
104.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
25. седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора ОШ ''Младост'' Врњци

4.5.2015. године

I
Разрешава се Светлана Петровић,
дужности члана Школског одбора ОШ
''Младост'' Врњци, на лични захтев.
II
Именује се Миломир Кузмановић, у
Школски одбор ОШ ''Младост'' Врњци, испред
локалне самоуправе.
III
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана донпшења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-39/15 од 29.4.2015.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
105.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
25. седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања
I
Разрешава се Марија Раковић, дужности
члана Школског одбора ОШ ''Попински борци''
Врњачка Бања, на лични захтев.
II
Именује
се Живка Топаловић, у
Школски одбор ОШ ''Попински борци'' Врњачка
Бања, испред локалне самоуправе.
III
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.
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V
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана донпшења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-22/15 од 29.4.2015.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
106.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 29.4.2015.године, на
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.15.
Одлуке о оснивању Установе Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања
("Сл.лист општине Врњачка Бања бр.3/10пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Народне библиотеке ''Др
Душан Радић'' Врњачка Бања
I
Разрешава се Владан Велимировић,
дужности члана у Управном одбору Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, на
лични захтев.
II
У Управни одбор Народне библиотеке
''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, именује се
Драган Париповић, испред оснивача.
III
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-23/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
107.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници
одржаној
дана
29.4.2015.године, на основу чл.36. Закона о
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локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07)
и чл.41. и 42., Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13пречишћен текст), а у вези са чл.29. Одлуке о
изменама и допунама Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
11/14) донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Одбора
за удружења, савезе и сарадњу са верским
заједницама Скупштине општине Врњачка Бања
Члан 1
Разрешава се Миодраг Поповић-Драго,
дужности председника Одбора за удружења,
савезе и сарадњу са верским заједницама Скупштине општине Врњачка Бања, на лични захтев.
Члан 2
Именује се Животије Арсић за
председника Одбора за удружења, савезе и
сарадњу са верским заједницама Скупштине
општине Врњачка Бања.
Члан 3
Овај Одбор има надлежности утврђене
чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.1/13-пречишћен текст).
Члан 4
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-273/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
108.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници
одржаној
дана
29.4.2015.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС',
бр.129/07), чл.12. ст.2. и 3., чл.13. ст.2., чл.15.,
чл.16., чл.17. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник
РС",
бр.
119/12,
116/13аут.тумачење и 44/14), чл.8. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП Дирекције за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања ("Сл.лист
општине Врњачка Бања", бр.2/13) и чл.36.став 1.
тачка 9б. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
разрешењу и именовању председника и члана
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Надзорног одбора Дирекције за планирање и
изградњу ЈП општине Врњачка Бања
I
Разрешава се Мирко Срејић дужности
председника Надзорног одбора Дирекције за
планирање и изградњу ЈП општине Врњачка
Бања.
Разрешава се Ђорђе Миодраговић
дужности члана Надзорног одбора Дирекције за
планирање и изградњу ЈП општине Врњачка
Бања, на лични захтев.
II
Именује
се
Драгољуб
Контић,
дипл.грађ.инг. за председника Надзорног одбора
Дирекције за планирање и изградњу ЈП општине
Врњачка Бања.
Именује се Александар Констадиновић,
дипл.инг.арх за члана
Надзорног одбора
Дирекције за планирање и изградњу ЈП општине
Врњачка Бања, испред запослених.
III
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење ће се објавити
"Службеном листу општине Врњачка Бања".

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-48/15 од 29.4.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
109.
Општинско веће на 29. редовној седници
одржаној дана 28.4.2015.године,
на основу
члана 44. Закона о социјалној заштити
(„Службени
гласник
Републике
Србије“
бр.24/2011), чл.26., 27.,28. и 60. Одлуке о
социјалној заштити општине Врњачка Бања („
Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.16/11),
чл.59. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“ бр. 13/14-пречишћен
текст и бр.16/14) и члана 33. Пословника о раду
Општинског већа („Сл. Лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09), доноси
ПРАВИЛНИК
О РЕАЛИЗАЦИЈИ УСЛУГЕ ДНЕВНИ
БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЗА ОДРАСЛА
ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

4.5.2015. године

Члан 1
Овим Правилником регулишу се обим,
услови и начин пружања услуге Дневног боравка
за децу, младе и одрасла лица са сметњама у
развоју.
Средства за финансирање услуге обезбеђују се су у буџету општине Врњачка Бања,
учешћем корисника и сродника обавезаних на
издржавање у трошковима дневног боравка за
децу, младе и одрасла лица са сметњама у
развоју (партиципацији), из донација
и из
сопствених прихода.
Услугу пружа установа социјалне
заштите коју је основала Општина а уколико
иста није у могућности да обезбеди услугу у
потребном обиму набавља се од пружалаца
услуге социјалне заштите који је лиценциран,
поступак јавне набавке, на основу уговора
између наручиоца услуге, односно Општине и
одабраног пружаоца услуге.
Дневни боравак доступан је деци,
младима и одраслим лицима од 6.година па до
навршених 65.година живота.
Радно време дневног боравка је радним
данима од 08-16 часова.
Услуга дневног боравка кориснику из
категорије деце, младих и одраслих лицима са
сметњама у развоју може да се пружа
континуирано сваког радног дана или једном или
више пута у току недеље у обиму предвиђеним
индивидуалним планом подршке.
Активности које услуга обухвата
Члан 2
Дневни боравак обезбеђује корисницима: исхрану, бригу о хигијени, едукативни рад,
оспособљавање за рад и радне активности, као и
за стицање основних животних навика и
вештина.
Дневни боравак за своје кориснике
организује културно-забавне и спортско рекреативне активности у складу са способностима,
склоностима и испољеном интересовању
корисника.
У дневном боравку пружа се подршка
појединцима и породици у циљу побољшања,
односно очувања квалитета живота, отклања се и
ублажава ризик од неповољних животних
околности и ствара се могућност за самосталан
живот у друштву.
У оквиру ове услуге реализује се групни радионичарски рад и индивидуални рад у складу
са индивидуалним плановима подршке.
Члан 3
Ефекти стручног рада у Дневном боравку
су следећи:
- задовољство корисника,
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- успостављање основних животних вештина и
навика код корисника,
- оспособљавање корисника за старање о својим
непосредним, свакодневним потребама,
- оспособљавање за што самосталнији живот и
рад,
- развијање очуваних потенцијала,
- подстицање и развијање психо-моторних
способности,
- развијање хигијенских, радних и културних
навика,
- напредак у вербалном изражавању,
- социјализација,
- напредовање корисника у складу са
потенцијалима,
- корекција негативних образаца понашања, кроз
педагошко-корективни рад,
- квалитетнији односи на релацији родитељкорисник, кроз радионичарски и индивидуални,
саветодавни рад са родитељима, укључивање у
инклузивни модел образовања, као и квалитетнија сарадња са васпитно-образовним установама, здравственим установама и осталим пружаоцима услугама у области социјалне заштите.
Члан 4
Услуга Дневног боравка подразумева
следеће:
1. Групни рад (реализују га стручни
радници):
- спортске активности (јутарња гимнастика,
вежбе латерализованости)
- радионице са корисницима (едукативне, креативне, психосоцијалне, драмске, музичке, плесне,
ликовне, хорске, ручни рад, групни рад на
рачунару)
- психосоцијалне радионице са родитељимастаратељима
2. Индивидуални рад:
- индивидуални рад са корисницима који је у
складу са претходно утврђеним индивидуалним
плановима подршке
- индивидуални рад са родитељима-старатељима
3. Брига о хигијени и безбедности
корисника, помоћ приликом исхране и одласка у
тоалет.
4. Превоз корисника, одлазак на излете,
забавне и спортске манифестације
Простор у коме се услуга пружа
Члан 5
Простор Дневног боравка састоји се од:
- просторије за групне активности и радну
окупацију,
- просторије за индивидуални рад и одмор,
- простора за радни блок за стручне раднике,
- кухиње,
- купатила за кориснике и
-тоалета за особље
-и друге просторије односно простори.

4.5.2015. године

Целокупан простор мора да одговара
намени да се лако се одржава и да је безбедан је
за кориснике.
Корисници услуге
Члан 6
У дневни боравак се могу укључити деца,
млади и одрасли који имају пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања и имају
следеће сметње у развоју: телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке,
социо-емоционалне и вишеструке.
Пријем корисника
Члан 7
Корисници услуге могу бити деца, млади
и одрасла лица са сметњама у развоју уколико
испуњавају следеће услове:
1. да имају између 6. и 65.година живота;
2. да могу да прате програм и план рада Дневног
боравка;
3. да имају лаке и умерене тешкоће у
интелектуалном функционисању;
4. да не упадају у епи статус;
5. да нису у тешком психичком стању;
6. да имају основне хигијенске навике (контрола
сфинктера);
7. да сопственим понашањем не угрожавају свој
живот и живот других;
8. да немају хронично обољење које може да им
угрози живот;
9. да не испољавају висок степен агресивности.
Члан 8
Пријем корисника се врши:
- по упуту или решењу Центра за социјални рад,
у складу са почетном проценом која се доноси на
основу утврђених критеријума или на основу
мишљења и препоруке Интерресорне комисије.
Приликом пријема родитељ-старатељ
корисника обавезно прилаже следеће доказе:
1. релевантну медицинску документацију;
2. лекарско уверење не старије од шест месеци;
3. попуњен упитник за пријем корисника;
4. информације о специфичностима детета или
младе особе, које захтевају додатно, посебно
ангажовање пружаоца услуге
5. доказ о пребивалишту на територији општине
Врњачка Бања
Члан 9
Након прикупљене документације, анкетирања родитеља- старатеља потенцијалног
корисника и примљеног решења (упута) и
процене ЦСР, стручни тим пружаоца услуге
врши пријем и одређује индивидуални план
подршке.
Кориснику услуге, одређује се период
прилагођавања у трајању од две недеље.
По потреби током овог периода захтева
се присуство родитеља-старатеља.
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Након реализације процедуре пријема
родитељ/старатељ је у обавези да потпише Сагласност о коришћењу услуге Дневног боравка.
Приоритизација корисника
Члан 10
Приоритет на пријему има:
-корисник који има препоруку за приоритетан
пријем од стране Центра за социјални рад
- корисник који није обухваћен васпитнообразовним системом
- корисник који не користи ниједну другу услугу
у локалној заједници
- корисник коме пружалац услуге може
обезбедити потребну подршку и задовољење
потреба, које не остварује на други начин
- корисник чије породично домаћинство има
месечне приходе ниже од просечне зараде на
нивоу општине
-корисник чији су родитељи у радном односу
-корисници који припадају категорији деце и
младих узраста од 6. до 18. година
Приоритети пријема корисника се
примењују и у ситуацијама када се, због већег
интересовања корисника, у току пружања услуге,
формира Листа чекања.
Радно време Дневног боравка
Члан 11
Услуга Дневног боравка је доступна
деци, младима и одраслима узраста 6. до 65.
година са различитим развојним тешкоћама,
сваког радног дана, у времену од 8. до 16. сати.
Члан 12
Корисницима се у Дневном боравку
обезбеђује један оброк - доручак, у периоду од 9
сати до 10 сати и у складу је са принципима
здраве исхране.
Исхрана се прилагођава кориснику у
зависности од његовог здравственог стања.
Запослени у Дневном боравку
Члан 13
Активности обухваћене услугом Дневног
боравка за децу са сметњама у развоју реализују
запослени стручни радници :
- психолог
- педагог
-едукатор радионичар.
Пружалац услуге Дневног боравака може
ангажовати и друга лица у циљу извршавања
активности ( возач, хигијеничар и др.)

Члан 14
Координатор услуге Дневни боравак
задужен је за следеће активности, неопходне за
пружање услуге:
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- пријем нових корисника - анализа улазне
документације, разматрање и доношење коначне
одлуке о пријему, у оквиру Стручног тима
- праћење и контрола реализације планираних
активности - прегледање документације о корисницима и дневника рада, које воде запослени
- сугестије и налози за отклањање неправилности
- организовање родитељских састанака
- учествовање у индивидуалним разговорима са
родитељима и корисницима, у посебним,
ванредним ситуацијама редовно одржавање
радних састанака
- организација активности: излета, одлазака у
биоскоп, позориште, на спортске и друге
манифестације у граду
- предлагање органу управљања плана едукације
запослених
- предлагање органа управљања мера за
унапређење услуге
- учествовање у сачињавању нормативних аката
- организација посла у Дневном боравку - радно
време запослених, одсуства, боловања, годишњи
одмори вођење карнета
- сарадња са родитељима, старатељима, ЦСР,
удружењима, хуманитарним организацијама,
Општинском управом, надлежним Министарством, Републичким заводом за социјалну
заштиту, невладиним сектором.
Финансирање услуге, критеријуми и мерила
за утврђивање цене услуге и поступак плаћања услуге
Члан 15
Рад Дневног боравка финансира се:
- из буџета општине Врњачка Бања
-из партиципације - учешћа корисника у
трошковима услуге.
- из донација- спонзора
-из извора у складу са законом
Из наведених извора обезбеђују се:
- комунални трошкови Дневног боравка
- бруто зараде ангажованих стручних радника
- материјални трошкови за - набавка дидактичког
материјала за рад са корисницима.
- текуће одржавање простора Дневног боравка
- регистрација возила, амортизација и гориво
- исхрана корисника Дневног боравка
- обављање свих административних, рачуноводствених и књиговодствених послова за рад
Дневног боравка.
Члан 16
Председник општине решењем формира радни тим са задатком да утврди економску
цену коштања услуге по једном кориснику.
Висина партиципације формира се на
бази економске цене коштања услуге.
Члан 17
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Висина партиципације корисника Услуге
дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са
сметњама у развоју утврђује се сходном
применом законске одредбе према којој
корисници права на новчану накнаду за помоћ и
негу другог лица, учествују са најмање 20%
износа накнаде у трошковима услуге социјалне
заштите и применом скале утврђењне на основу
материјалног статуса породице корисника,
односно појединца корисника услуге дневног
боравка.

јединици надлежној за послове социјалне заштите, непосредно или преко пружаоца Услуге.

Члан 18
Изузетно корисници услуге дневног
боравка који су стекли право на новчану
социјалну помоћ ослобођени су плаћања
партиципације.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________

Члан 19
Општинско веће на основу предлога
Пружаоца услуге формираног у сарадњи са
Центром за социјални рад и позитивног
мишљења надлежног органа општинске управе
утврђује висину учешћа у покривању трокова
коришћења услуге дневног боравка.
Завршне одредбе
Члан 20
Корисник услуге губи статус корисника,
односно пружалац прекида пружање услуге,
уколико:
- дође до погоршања здравственог стања
корисника, које би могло да му угрози живот и
безбедност.
- корисник уништава имовину Дневног боравка;
- корисник почне испољавати висок степен
агресивности;
- корисник без оправданог разлога често
одсуствује односно не користи услугу у дужем
периоду - преко два месеца узастопно;
- није могуће успоставити сарадњу са
родитељима/старатељима.
У наведеним случајевима координатор
услуге обавља разговор са родитељима/старатељима и обавештава их о разлозима због којих
престаје пружање услуге.
О престанку услуге пружалац доноси
одговарајући акт - решење.
Члан 21
Корисник-родитељ/старатељ, који није
задовољан квалитетом пружене услуге или
начином пружања услуге, односом пружаоца
услуге према кориснику или неким његовим
поступком и понашањем у пружању услуге,
може се обратити приговором координатору
услуге.
Уколико није задовољан предложеним
решењем од стране координатора може поднети
приговор Општинској управи, организационој

Члан 22
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 344-67/15 од 28. 04.2015. године

110.
Oпштинско веће општине Врњачка Бања
на 29. редовној седници одржаној дана
28.4.2015. године, на основу члана 7. и члана 36.
Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл.
гласник РС“, бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005,
62/2006 и 31/2011), члана 5. Одлуке о ауто-такси
превозу („Сл. лист општине Врњачка Бања“,
бр.11/11 и 16/11), члана 53. и члана 59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“ бр. 13/2014-пречишћен текст и
бр.16/14) донело је,
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЗА ПЕТОГОДИШЊИ ПЛАНСКИ ПЕРИОД (од
2012. године до 2017. године)
1). Овим изменама и допунама, врши се
измена и допуна Програма потреба за ауто-такси
превозом на територији општине Врњачка Бања
за петогодишњи плански период од 2012. године
до 2017. године („Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.11/12 и 18/13).
2) тачка 3. подтачка 3.4. Програма, мења се
и гласи: „паркинг површина на коловозу
Врњачке улице (од укрштања са Улицом цара
Душана према Крушевачкој улици и то од
обележених паркинг места за инвалидна лица и
лица са посебним потребама) за косо паркирање
18 такси возила.
3) тачка 3 подтачка 3.9. Програма, мења се
и гласи: „паркинг површина на коловозу
Краљевачке улице и то:
- испред Дома здравља Др Никола Џамић (на
делу од паркинг места за инвалидна лица и лица
са посебним потребама према пешаком мосту на
Липовачкој реци код пијаце) за подужно
паркирање 4 такси возила и
- наспрам Дома здравља Др Никола Џамић (од
колског моста на Липовачкој реци према улици
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Жике Ваљаревић) за подужно паркирање 2 такси
возила.
4. Измена и допуна Програма потреба за
ауто-такси превозом на територији општине
Врњачка Бања за петогодишњи плански период
од 2012. године до 2017. године, ступа на снагу
8. (осмог) дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 344-67/15 од 28.4.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
111.
На основу чл.4. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка
Бања
бр.400-833/15
од
29.4.2015.године, секретар Скупштине општине
Врњачка Бања је сачинио пречишћен текст
Одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији општине Врњачка Бања,
Пречишћен текст Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања садржи:
1. Одлуку о финансијској подршци породици са
децом на територији општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 2/15пречишћен текст).
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.5/15).
Број: 400-833/15
Дана: 4.05.2015.године
СЕКРЕТАР СО
Гајшек Олгица, с.р.

ОДЛУКA

4.5.2015. године

о финансијској подршци породици са децом
на територији општине Врњачка Бања
(Пречишћен текст)
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком утврђују се права на финансијску подршку породици са децом на територији општине Врњачка Бања (у даљем тексту:
Општине), услови и начин њиховог остваривања, начин обезбеђивања средстава и друга
питања од значаја за остваривање ових права.
Члан 2
Породицу у смислу ове одлуке чине:
родитељи, односно старатељи, хранитељи,
усвојитељи и деца, као и сродници у правој
линији, а у побочној до другог степена сродства,
под условом да живе у заједничком домаћинству
и непосредно се стара о детету.
Подносилац захтева за остваривање права
из ове одлуке је лице из ст.1.овог члана укулико
није другачије прописано за поједине врсте
права прописане овом одлуком.
Члан 3
Права из ове Одлуке могу остварити
породице уколико испуњавају опште услове:
- Да је један од чланова породице –
подносилац захтева држављанин Републике
Србије,
- Да породица има пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања у трајању
прописаном код остваривања појединачних
врста права, изузев у случају да један од
родитеља није држављанин Републике Србије, уз
достављање доказа о пријави боравишта на
територији општине Врњачка Бања,
- Права по овој Одлуци остварују
породице само у периоду док имају пребивалиште на територији општине Врњачка Бања.
Пресељењем пребивалишта са територијије
општине Врњачка Бања, односно променом
пребивалишта престају права утврђена по
одредбама ове Одлуке.
- Корисници права су у обавези да пријаве
утицајне промене у року од 15 дана од дана
настанка промене.
Члан 4
Укупна финансијска подршка породици са
децом по основу ове Одлуке може се остварити
признавањем
различитих
врста
права
прописаних овом Одлуком највише до износа у
висини две просечне месечне зараде на
територији општине Врњачка Бања утврђене у
претходном годишњем нивоу.
Организациона
јединица
Општинске
управе надлежна за послове образовања, дечје и
социјалне заштите по службеној дужности
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прибавља потребне податке о свим чињеницама
из ове одлуке потребним за реализацију права из
ове Одлуке, а по поднетом захтеву странке.
Подносилац захтева за прибављање
документације у обавези је да плати таксе, где је
то предвиђено према актима надлежних органа.
На основу захтева, прибављене документације наведене у члану 8. ове Одлуке и спроведеног поступка, организациона јединице Општинске управе надлежне за послове образовања,
дечије и социјалне заштите, решењем одлучују о
остваривању права.
Члан 5
Номинални износ права на финансијску
подршку породици са децом утврђује се актом
председника Општине за сваку календарску
годину, у складу са финансијским могућностима и
средствима обезбеђеним за ове намене у буџету
Општине.
II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 6
Права
на
финансијску
подршку
породици са децом, у смислу ове одлуке, јесу:
1. Право на једнократну новчану помоћ за
рођење детета,
2. Право на финансијску помоћ породици
породиље без сталног запослења,
3. Право на субвенционисање превоза деце која
похађају вртиће, основне и средње школе на
територији општине Врњачка Бања и на
територији суседне општине Трстеник и
града Краљева,
4. Право на помоћ у школовању даровите деце,
5. Право на субвенционисање трошкова
вантелесне оплодње,
6. Право на финансијску подршку породици са
децом која су по редоследу рођења трећа или
нареднорођена у породици, а похађају
припремни предшколски програм или
основну школу,
7. Право на субвенционисање смештаја деце у
Предшколску установу ''Радост'',
8. Право на субвенционисање трошкова
опремања деце за полазак у први разред
основне школе.

4.5.2015. године

Захтев се не може поднети за дете које
није живо у моменту подношења захтева.
Када се приликом порођаја роди више
деце, мајка остварује право на једнократну
новчану помоћ за свако живорођено дете.
У случају да мајка није жива, да је
напустила дете, или да је из објективних разлога
спречена да непосредно брине о детету, право
уместо мајке може остварити отац, односно лица
из чл.2. ове Одлуке.
Члан 8
Право на једнократну новчану помоћ
остварује се на основу подношења захтева од
стране мајке односно лица из чл.7. ове Одлуке..
Захтев обавезно садржи :
-податке о мајци односно податке о лицу
из чл.7.ове Одлуке и то: пуно име (очево име) и
презиме мајке, односно лица из чл.7.ове Одлуке,
тачну адресу, ЈМБГ, назнаку установе где се
породиља породила, тачан назив ограна који је
утврдио својство лица из чл.4.ове Одлуке и
друге податке битне за одлучивање,
-податак
о
незапослености
или
корисништву
новчане
накнаде
преко
Националне службе за запошљавање.
-податке о детету: пол, датум и време
рођења
-текући рачун за исплату.
Захтев за остваривање права на
једнократну новчану помоћ може се поднети
најкасније до навршена три месеца живота
детета.
2. ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ
ПОРОДИЦИ ПОРОДИЉЕ БЕЗ СТАЛНОГ
ЗАПОСЛЕЊА

1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА

Члан 9
Право на новчану помоћ породици
породиље без сталног запослења остварује
породица, у којој један од супружника има
пребивалиште најмање задњих пет година без
прекида на територији општине Врњачка Бања,
рачунајући до дана рођења детета, у периоду
који је законом прописан за породиљско
одсуство и одсуство са рада због неге детета.
Право из претходног става остварује
породица у којој је породиља незапослена
најмање задњих 30 дана до дана рођења детета и
да није корисник новчане накнаде преко
Националне службе за запошљавање.

Члан 7
Право на једнократну новчану помоћ
остварује мајка живорођеног детета под условом
да један од родитеља има пребивалиште најмање
задњих пет година без прекида на територији
општине Врњачка Бања, рачунајући до дана
рођења детета.

Члан 10
Права из чл.9. ове Одлуке остварују се
под условима и на начин из чл.7 став 2, 3 и 4,
чл.8 и чл 9 ове Одлуке.
Захтев странке поред података на
околности наведене у претходном ставу садржи
и податке на оклности из претходног члана.
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Захтев
за
остваривање
права
на
једнократну новчану помоћ може се поднети
најкасније до навршена три месеца живота
детета.
Члан 11
Номинални износ права на финансијску
подршку породици са децом утврђује се актом
председника Општине за сваку календарску
годину, у складу са финансијским могућностима и
средствима обезбеђеним за ове намене у буџету
Општине.
3. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ ВРТИЋЕ,
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И
НА ТЕРИТОРИЈИ СУСЕДНЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК И ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 12
Право на субвенционисање превоза у
току наставне године у градском и приградском
превозу имају:
 деца која похађају припремни предшколски
програм са пратиоцем и редовни ученици
основних и средњих школа;
 деца која похађају предшколску установу са
пратиоцем и ученици који похађају основне
и средње школе на територији Општине
Врњачка Бања или на територијама других
општина, односно градова, уколико на
подручју општине немају одговарајуће
васпитне или образовне установе, а на
основу Мишљења Интерресорне комисије.
 редовни ученици основних и средњих школа
који путују због потреба додатног стицања
знања и вештина и тренирања у спортским
клубовима на територији Општине и
територији суседне општине Трстеник и
града Краљева.
Члан 13
Право наведено у чл.12. став 1 алинеја 1,
у виду месечне карте код превозника, остварују
деца и ученици на основу спискова оверених од
стране
установе,
односно
школа
и
организационе јединице Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежне за послове
образовања и достављених превознику са којим
је уговорено обављање делатности превоза
ученика на територији Општине.
Члан 14
Право наведено у члану 12. став 1
алинеја 2, у виду месечне карте код превозника,
остварују деца и ученици на основу потврде
издате од стране школа и организационе
јединице Општинске управе општине Врњачка
Бања надлежне за послове образовања и
достављених превознику са којим је уговорено
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обављање делатности
територији Општине.

превоза

ученика

на

Члан 15
Право на делимично субвенционисање
превоза, највише до 15 одлазака и повратака
месечно, имају ученици основних и средњих
школа који путују због потреба додатног
стицања знања и вештина, или тренирања у
спортским клубовима на територији Општине,
или на територији суседне општине Трстеник и
града Краљева.
Право из става 1 на субвенционисање
превоза остварује се у висини до 70% од цене
превоза за дане у којима путују из наведених
разлога, према ценовнику превозника и
могућностима буџета Општине, који проценат се
утврђује актом из члана 5. ове Одлуке.
О праву на делимично субвенционисање
превоза, надлежни орган Општинске управе на
основу захтева за остваривање права и потврде
о додатном стицању знања и вештина, или
тренирања у спортским клубовима, доноси
решење о оствареном праву.
Решење се реализује у складу уверењем о
присутности на месечном нивоу које се доставља
на реализацију
организационој
јединици
Општинске управе општине Врњачка Бања за
послове финансија.
Члан 16
Право на субвенционисан
превоз
прописан овом одлуком може се реализовати
само код превозника са којим општина има
закључен уговор о превозу ученика у градском,
приградском и међумесном саобраћају.
Деца и ученици која остваре право на
субвенционисан
превоз
могу
користити
неограничен број вожњи на свим линијама у
градском и приградском саобраћају на
територији општине Врњачка Бања.
Члан 17
Општина са превозником закључује
уговор којим ближе уређује међусобна права и
обавезе за субвенционисање превоза деце и
ученика основних и средњих школа на
територији Општине и на територији друге
општине, односно града, будући да се изван
територије општине одвија међумесни саобраћај.
4. ПРАВО НА ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ
Члан 18
Право на једнократну новчану помоћ
имају ученици основних и средњих школа и
студенти основних, мастер академских студија,
специјалистичких
струковних
студија,
специјалистичких
академских студија
и
студенти докторских академских студија
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акредитованих високошколских установа, који
студирањем на високошколској установи
остварују 240, односно 300, односно 360,
односно 480 бодова, који су први пут уписани у
одређени разред односно годину студија у
текућој школској години,
који имају
пребивалиште са својом породицом на
територији општине Врњачка Бања, најмање
задњих пет година, до дана подношења захтева
за једнократну помоћ и да студенти нису у
радном односу.
Члан 19
Право из члана 18. остварује ученик који
има постигнуту просечну оцену од 5,00 у
претходно завршеном разреду и има освојено
једно од прва три места на највишем нивоу
такмичења, односно у дисциплини или смотри,
којa je обухваћенa Календаром такмичења или
смотри Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС.
Основ за утврђивања права из претходног става овог члана, ако је ученик учествовао
на више такмичења је најбољи постигнути
резултат у претходној школској години.
Члан 20
Право из члана 18. остварује студент,
односно свршени студент основних академских
студија, мастер академских, односно специјалистичких струковних студија, односно специјалистичких академских студија, који није губио
ниједну годину током студија, није користио
мировање права и обавеза,
који је према
наставном плану и програму високошколске
установе на којој студира положио све испите из
претходне године студија, а на мастер и
специјалистичким студијама одбранио завршни
рад, и остварио укупно 60 ЕСПБ и постигао
укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу.
Право из чл.18. остварује и студент
докторских академских студија, који је
одбранио докторску дисертацију и остварио
најмање 180 ЕСПБ уз претходно остварених
најмање 300 ЕСПБ на основним академским и
мастер академским студијама,
и постигао
укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу.
Члан 21
Организациона јединица надлежна за
послове финансија је дужна да утврди структуру
опредељених средстава у текућој буџетској
години за немену- награде за најбоље ученике и
студенте-једнократна новчана помоћ.
Поступак доделе једнократне помоћи из
чл.18.ове одлуке, спроводи Комисија коју
формира Председник општине, са задатком да
распише конкурс, утврди критеријуме и сачини
предлог ранг листе за доделу ове помоћи.
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Члан 21а
Изузетно, Општинско веће општине
Врњачка Бања може додељивати новчану помоћ
по захтеву даровитих ученика, односно
студената без спровођења поступка утврђеног
чланом 21. став 2. ове одлуке, на основу доказа о
испуњености услова из члана 18. ове одлуке.
Ова врста новчане помоћи ученицима и
студентима може се додељивати за учешће у
научно-истраживачким радовима, за израду и
публикацију научних-стручних радова, ради
омогућавања учешћа на републичким и
међународним такмичењима из једне или више
области, за едукацију и усавршавање талентованих ученика и студената.
Члан 22
Право из члана 18. имају ученици и
студенти, без обзира на остварено право на
ученичке, и студентске кредите или стипендије
по другом основу.
Члан 23
Висину износа једнократне новчане
помоћи утврђује извршни орган за сваку
школску годину и може да износи до висине
износа просечне зараде у Врњачкој Бањи, према
последњем објављеном податку надлежног
републичког органа за послове статистике за
студенте, односно 50% од наведеног износа за
ученике.
Укупна новчана помоћ коју остварује
ученик, односно студент, по свим основама из
овог поглавља („4. Право на помоћ у школовању
даровите деце“) не може прећи утврђени износ
из става 1 овог члана.
Члан 23а
Право на једнократну новчану помоћ у
школовању даровите деце за ученике основних и
средњих школа, поводом школске славе Светог
Саве на основу постигнутих резултата у
претходној школској години, утврђује се у
складу са закључком актива директора и
предлога надлежне организационе јединице за
послове образовања
актом Председника
општине.
5. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Члан 24
Право на финансијску подршку могу да
остваре парови који због стерилитета или
привремене неплодности немају децу, а
обухваћени су поступком вантелесне оплодње.
Индикације за вантелесну оплодњу могу
бити и стерилитет жене и стерилитет мушкарца.
Право на финансијску подршку могу да
остваре парови који имају пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања, с тим да
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један од партнера има пребивалиште најмање
задњих пет година пре дана подношења захтева
и да су држављани Републике Србије.
Право на надокнаду трошкова за
вантелесну оплодњу може да оствари пар за
услугу коју пружа здравствена установа
регистрована за обављање вантелесне оплодње у
Републици Србији.
Члан 25
Право на финансијску подршку парови
могу остварити подношењем заједничког захтева
Комисији који обавезно садржи податке о
следећим чињеницама::
- о постојању брачне заједнице односно заједнице
живота
- о пребивалишту парова,
- о држављанству парова.
Уз захтев се обавезно прилаже фактура
или профактуру овлашћене здравствене установе
о трошковима поступка вантелесне оплодње
Члан 26
Право на надокнаду трошкова за
вантелесну оплодњу, пар може остварити
највише два пута у различитим годинама, по
један покушај у години, у висини до 1/3 пуне
цене ове здравствене услуге, а највише до износа
утврђеног чл. 4 ове одлуке.
Члан 27
О праву на надокнаду дела трошкова по
поднетим захтевима одлучује председник општине
на основу предлога Комисије коју ће формирати
посебним решењем.
По формирању, Комисија ће донети
Правилник о критеријумима на који ће сагласност дати Општинско веће општине Врњачка
Бања.
Комисију ће сачињавати лица која
поседују одговарајућу стручну спрему из области
медицине и здравствене заштите као и
представници локалне самоуправе.
6. ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ КОЈА СУ ПО
РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА ТРЕЋА ИЛИ НАРЕДНОРОЂЕНА У ПОРОДИЦИ, А ПОХАЂАЈУ
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ИЛИ ОСНОВНУ
Члан 27а
Деца која су по редоследу рођења трећа
или нареднорођена у породици, која похађају
припремни предшколски програм у временском
трајању од 4 сата дневно и редовни ученици
основних школа на територији општине
Врњачка Бања остварују право на бесплатну
ужину и бесплатну екскурзију.
Услов за остваривање права на бесплатну
екскурзију из претходног става је, да је породица
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корисник дечијег додатка за једно од првог до
четвртог детета по редоследу рођења.
Члан 27б
Право на бесплатну ужину и екскурзију
остварује се на основу захтева родитеља или
лица које непосредно брине о детету и
документације о испуњености услова за
остваривање права, односно извода рођених за
децу и решења о признавању права на дечији
додатак.
Члан 27в
Захтев са потребном документацијом
подноси се предшколској установи или основној
школи коју дете похађа.
Овлашћено лице установе или школе
сачињава списак деце на основу приложене
документације.
Предшколска установа и основне школе
имају обавезу да надлежној организационој
јединици за послове образовања доставе
спискове са именима и бројем деце и извештаје у
којима су наведени изабрани понуђачи, услови
из понуде, за сваки разред посебно.
За остваривање права на бесплатну
ужину спискови се достављају најкасније до 15.
у текућем месецу за наредни месец.
За остваривање права на бесплатну
екскурзију спискови се достављају након
спроведеног поступка јавне набавке.
Члан 27г
Надлежна организациона јединица за
послове
образовања
након
увида
у
документацију, доставља исту надлежној
организационој јединици за послове финансија у
циљу планирања средстава за реализацију.
Члан 27д
Право на финансијску подршку из чл.27а
ове одлуке, остварују деца даном почетка
школске године, а у складу са Календаром
образовно-васпитног рада за основне школе
донетог од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и програмом за
извођење екскурзија.
7. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
СМЕШТАЈА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ ''РАДОСТ''
Члан 27ђ
Право на остваривање субвенције у
износу од 100% родитељима у трошковима за
смештај и исхрану деце у Предшколској
установи ''Радост'' Врњачка Бања утврђује се за:
-треће и свако следеће дете по редоследу
рођења, на основу утврђеног родитељства,
односно старатељства,
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- децу родитеља који су у стању
социјалног старања за време док то стање траје,
- децу без родитељског старања и
- децу са сметњама у развоју.
Услов за остваривање овог права се
доказује одговарајућим документом издатим од
стране надлежног органа.
Члан 27е
Исплата утврђене субвенције из чл.27ђ
ове одлуке, вршиће се у корист породице из чл.2.
ове одлуке, а Предшколској установи, а на
основу извештаја који вртић доставља
Општинској управи до 5-ог у текућем за
претходни месец.
Члан 27ж
Право на субвенције за свако дете које
похађа вртић предвиђено чл.27ђ утврдиће се на
основу достављених доказа, приликом уписа и
склапања уговора са родитељима Предшколске
установе ''Радост''.
Члан 27з
Услови и начин за остваривање права на
субвенције из чл.27ђ, ближе се регулишу
посебним актом вртића- Ценовником услуга
смештаја деце у Предшколску установу ''Радост'',
на који сагласност даје надлежни орган
општине.
8. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК
У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Члан 27и
Право на субвенционисање трошкова
имају сва деца која први пут уписују први разред
основне школе на територији општине Врњачка
Бања, као и деца са пребивалиштем на
територији општине Врњачка Бања, која први
разред уписују у основној школи која је ван
територије општине Врњачка Бања.
Право из става 1 остварује се као
једнократна новчана помоћ породици по
уписаном детету.
Начин остваривања права и висину
једнократне
новчане
помоћи
утврђује
Општинско веће.
III ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 28
О
правима која су прописана овом
Одлуком по захтеву странке у првом степену
одлучује организациона јединица Општинске
управе:
за послове образовања,
видови
финансијске подршке породици са децом
прописани чл.6. ст.1. тачка 3., 4., 6. и 8.;
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- за послове дечје и социјалне заштите,
видови
финансијске подршке породици са
децом прописани чл.6. ст.1. тачка 1., 2, и 5.
- за послове финансија, вид финансијске
подршке породици са децом прописан чл.6. ст.1.
тачка 7.
Примерак правоснажног решења надлежни орган доставља странки и организационој
јединици надлежној за послове финансија и
буџета.
Против решења из овог члана може се
изјавити жалба, која се подноси преко првостепеног органа Општинском већу општине
Врњачка Бања у року од 15 дана од пријема
решења.
О оствареним правима која су прописана
овом Одлуком и утрошеним средствима,
евиденцију
воде
организационе
јединице
Општинске управе из става 1 овог члана.
Организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове образовања, дечје и
социјалне заштите је у обавези да пропише и
објави у „Сл. листу Општине Врњачка Бања“ и
општинском сајту обрасце захтева, евиденција и
других аката прописаних овом одлуком.
IV СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 29
Субвенције из ове одлуке обезбеђују се у
буџету општине Врњачка Бања и из донација.
Обим и врсту права на финансијску
подршку породици за субвенције из тачака: 4.,
7. и 8.ове одлуке, које нису исказане у
номиналнм износу, утврђује Општинско веће
општине Врњачка Бања у складу са
финансијским могућностима буџета Општине.
Члан 29а
Утврђивање права и исплате помоћи
предвиђених овом одлуком врши се до укупно
обезбеђених средстава Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за текућу календарску
годину .
V ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да
важе:
1. Одлука
о
финансијској
подршци
породици са децом („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.4/09)
2. Одлука
о
финансијској
подршци
породици
породиља
без
сталног
запослења („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.4/09)
3. Одлука о остваривању права на новчану
помоћ новорођенчади („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.9/06 и 2/07),
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4. Одлука о остваривању права на накнаду
дела трошкова за вантелесну оплодњу
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.12/10),
5. Одлука о субвенцијама за смештај деце у
Предшколску установу ''Радост'' Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.16/08)
6. Одлука о субвенционирању превоза
ученика у градском и приградском
саобраћају на територији општине
Врњачка Бањa („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.23/08 и 1/09)
7. Одлука о финансијској помоћи породици
са децом у чије треће дете или
нареднорођено дете похађа припремни
предшколски програм или основну
школу («Сл.лист општине Врњачка
Бања», бр.19/12)
8. Одлука
о
кредитирању и другим
врстама помоћи ученицима и студентима
са територије општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
9/06, 2/07, 16/08 и 16/12).
Самостални члан Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 22/12)
Члан 31
На захтеве поднете до дана ступања на
снагу ове одлуке по којима није донето коначно
решење у управном поступку примењују се
одредбе ове Одлуке.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје коришћење права остварених на основу
прописа који су били на снази до дана ступања
на снагу ове одлуке, осим права код којих ће се
извршити
одговарајуће
усклађивање
са
одредбама ове Одлуке.
Корисницима затеченим у праву по
правноснажним решењима, на дан ступања на
снагу ове Одлуке вршиће се исплата до истека
рока утврђеног решењем.
Самостални члан Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији општине Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 2/13)
Члан 13
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
Права утврђена чл.6. тачком 6.
примењиваће се од 16.1.2013.године, односно од
почетка другог полугодишта школске 2012/13
године, а права утврђена чл.6. тачком 7.
примењиваће се од 28.12.2012.године.
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Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 15/13)
Члан 10
Задужује
се
секретар
Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
Самостални члан Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 19/13)
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 3/14)
Члан 33
По захтевима који су поднети до дана
ступања на снагу ове измене одлуке за
признавање права на једнократну новчану помоћ
у којој су оба родитеља незапослена
примењиваће се и даље Одлука о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.15/13-пречишћен текст и
19/13).
Члан 34
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
Право утврђено чл.19 (23а.) ове одлуке
ће се примењивати за школску 2012/13 годину.
Право утврђено чл.6. став 1. тачка 3. Право на субвенционисање превоза деце која
похађају вртиће, основне и средње школе на
територији општине Врњачка Бања и на
територији суседне општине Трстеник и града
Краљева, основне одлуке, се примењује од
1.1.2014.године.
Право утврђено чл.6.став 1. тачка 6. Право на финансијску подршку породици са
децом која су по редоследу рођења трећа или
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нареднорођена у породици, а похађају
припремни предшколски програм или основну
школу, основне одлуке, се примењује од
1.2.2014.године.
Самостални члан Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр.21/14)
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“, а примењује се од 01.01.2015.
године.
Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 2/15)
Члан 5
Задужује
се
секретар
Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
Права
утврђена
овом
Одлуком
примењиваће се од 01.01.2015. године.
Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 5/15)
Члан 4
Задужује
се
секретар
Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана
објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
__________________________________________

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ,
АГЕНЦИЈЕ
112.
JП”Нови Аутопревоз“

4.5.2015. године

Врњачка Бања
11.03.2015..год.
Бр.2782/2015.
Надзорни
одбор
ЈП“Нови
Аутопревоз“Врњачка Бања на основу члана 24.и
члана 27.Статута предузећа доноси:
ОДЛУКА
о утврђивању цена комуналних услуга наплате
јавних паркиралишта
Утврђују се цене за организовање
наплату јавних паркиралишта:

и

ПАРКИНГ КАРТЕ
1.Паркинг карта за један сат паркирања, за
путничка моторна возила,екстра зона 33,33 дин.
2.Паркинг карта за један сат паркирања, за
путничка моторна возила,1.зона
30,00 дин.
3.Паркинг карта за један сат паркирања, за
путничка моторна возила, 2.зона
25,00 дин.
4.Паркинг карта за целодневно паркирање за
путничка моторна возила, 1.зона
125,00 дин.
5.Паркинг карта за целодневно паркирање за
путничка моторна возила, 2.зона
100,00 дин.
6.Паркинг карта за месечно паркирање за путничка моторна возила (важи у 1.и2.)
883,33 дин
7.Паркинг карта за месечно паркирање на
одређеном паркинг месту на оређеном
паркиралишту-резервисано паркинг место, 1.зона
7.000,00 динара
8.Паркинг карта за месечно паркирање на
одређеном паркинг месту на одређеном
паркиралишту-резервисано паркинг место.2.зона
4.000,00 динара
9.Паркинг карта за годишње паркирање (важи у
1.и2.)
8.750,00дин
ПАРКИНГ НАЛОГ
1. Паркинг налог због непоседовања паркинг
карте или прекорачења дозвољеног времена
паркирања-за све зоне
833,33 дин
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
1.Трошкови започете интервенције“Паука“-а
833,33 динара
2.Трошкови интервенције „Паука“-а са
одношењем возила,до 800кг
4.166,67
динара
3.Трошкови
интервенције
„Паука“-а
са
одношењем возила, до 800кг са посебних
површина
5.000,00 динара
4.Трошкови
интервенције
„Паука“-а
са
одношењем возила, од 800кг до 1330кг
5.000,00 динара
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5.Трошкови
интервенције
„Паука“-а
са
одношењем возила, од 800кг до 1330кг са
посебних површина
7.500,00 динара
6.Трошкови започете интервенције „Паука“-а, за
возила од 1330кг-1900кг
7.500,00динара
7.Трошкови започете интервенције „Паука“-а, за
возила од 1330кг-1900кг са посебних површина
11.250,00 динара
8.Лежарина за сваки започети сат, након 24 часа
25,00динара
Утврђене цене се увећевају за износ
ПДВ-а који износи 20%.
Председник Надзорног одбора
ЈП ''Нови Аутопревоз''
Јелена Богдановић,с.р.
_________________________________________
113.
JП ”БЕЛИ ИЗВОР“
БРЊАЧКА БАЊА
Број: 01-1242
Датум:24.02.2015.год.
Надзорни одбор јавног предузећа за
обављање комуналних делатности „Бели извор“
из Врњачке Бање на основу члана 23.Статута
предузећа,на тридесет петој седници одржаној
дана 24.02.2015.године, донео је:
ОДЛУКУ
о измени и допуни одлуке о утврђивању цена
комуналиних производа и услуга
број 01-2288 од 29.04.2013.године
Под тачком 1. став 4. иза текста „Накнада за
одржавање прикључка“ брише се текст „мерно
место“.
Под тачком 2. иза цена под Б додаје се :
В.Цене изношења и депоновања смећа на
подручју МЗ Врњачка Бања.насељено место Гоч
и Станишинци
1.Домаћинства, викенд куће и објекти удржења
грађана-невладине
организације............200,00
дин/месечно
За остале категорије корисника комуналних
услуга, за услугу изношења и депоновања смећа
на подручју МЗ Врњачака Бања, насељено место
Гоч и Станишинци, примењиваће се цене
утврђене Одлуком о утврђивању цена
комуналних услуга број 01-2288 од 29.04.2013.
године, а по претходно закљученом Уговору.
Све остале одредбе Одлуке број 01-2288 од
29.04.2013.године остају на снази.
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Ова Одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности од стране Оснивача.
Образложење
Управни одбор предузећа је на седници
одржаној дана 29.04.2013. године донео Одлуку
о утврђивању цена комуналних услуга број 012288, на коју је дата сагласност Решењем
Скупштине општине Врњачка Бања број 3812/13 од 30.04.2013.године.Како се указала
потреба да се ценовником предвиде и цене
изношења и депоновања смећа на подручју МЗ
Врњачка Бања, насељено место Гоч и
Станишинци, Надзорни одбор донео је одлуку
као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Ратомир Стевановић, дипл.маш.инж.с.р.
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