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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 16 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
180.
Скупштина општине Врњачка Бања на 21.
седници одржаној 12.9.2014.године, на основу чл.
32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/07), чл. 63. Закона о буџетском систему
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 - испр. и
108/2013), чл. 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012 и 99/2013 - усклађени дин. изн.),
чл. 14. и чл 36. Статута општине Врњачка Бања

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр.13/14пречишћен текст) донела је
РЕБАЛАНС
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

15.9.2014. ГОДИНЕ

Врњачка Бања" бр. 10/14), Ребаланса Одлуке о
буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г.
("Службени лист општине Врњачка Бања" бр.
11/14) и Ребаланса Одлуке о буџету Општине
Врњачка Бања за 2014.г. ("Службени лист општине
Врњачка Бања" бр. 14/14) – удаљем тексту: Буџет.
Овим Ребалансом спроводе се и обавезе из
члана 3 и Ребаланса Одлуке о буџету Општине
Врњачка Бања за 2014.г. ("Службени лист општине
Врњачка Бања" бр. 14/14), у делу који се односи на
Буџет, као и члан 4 став 2 Одлуке о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. ("Службени лист
општине Врњачка Бања бр. 20/13) и, с овим чланом
у вези, члан 3 и члан 5 Одлуке о завршном рачуну
буџета Општине Врњачка Бања ("Службени лист
општине Врњачка Бања" бр. 11/14).
Члан 2
Члан 1. Буџета мења се и гласи:
„Буџет Општине Врњачка Бања за 2014.г.
(у даљем тексту: буџет) састоји се од:

Члан 1
Овим ребалансом врше се измене и допуне
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г.
("Службени лист општине Врњачка Бања бр.
20/13), Ребаланса Одлуке о буџету Општине
Врњачка Бања за 2014.г. ("Службени лист општине
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

Износ
у динарима
823.403.773
850.447.368
-27.043.595
0
-27.043.595
11.166.312
Износ
у динарима
68.344.568
26.000.000
0
42.344.568
38.209.907
38.700.000
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2.1. Издаци за отплату главнице дуга
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)
3. Птромена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)

35.700.000
3.000.000
2.600.973
27.043.595

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

62.287.000

Члан 3
Члан 3. Буџета мења се и гласи:
„ Примања и издаци буџета распоређују се у следећим износима, и то:
Опис
Шифра економске
Средства из буџета
класификације
1
2
3
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

823.403.773

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези

7
71
711
712
713
714
716

672.953.000
457.138.000
247.000.000
0
134.440.000
57.698.000
18.000.000

2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које се
користе преко Буџетског фонда)

74

127.000.000

- 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

741
7411
742
743
744
745
731+732
733
8

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

46.100.000
5.500.000
67.100.000
6.300.000
5.000.000
2.500.000
0
88.815.000
150.450.773

850.447.368
4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641

726.692.365
251.344.000
291.221.421
24.700.000
1.850.000
39.855.144
42.517.800
75.204.000

5

123.755.003
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ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
4. Набавка финансијске имовине
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
(класа 3 извор финансирања 07)
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)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДХОДНИХ
ГОДИНА(класа 3, извор финансирања 14)
Нераспоређен вишак прихода

Члан 4
Члан 4 Буџета мења се и гласи:
„Исказани буџетски дефицит, из члана 1
ове Одлуке, у износу од 27.043.595 динара
финансираће се из средстава кредитног задужења у
2014.г. и пренетих средстава кредитног задужења
из предходних година, за јавне инвестиције које
посебним одлукама и овим буџетом утврде
надлежни органи општине.
Неутрошена средства са стањем на
31.12.2013.г. која су утврђена Одлуком о завршном
рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2013.г.
("Службени лист општине Врњачка Бања" бр.
11/14) распоређују се овим Буџетом-ребалансом за
2014.г. и то:
Стање на конслолидованом рачуну трезора
Општине Врњачка Бања 70.242.882,64 динара које
има следећу структуру:
 Стање на рачуну извршења буџета
42.344.568,39 динара

62

92
91
911
912

61
611
612
6211
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3.000.000

0
26.000.000

35.700.000
3.000.000

17.304.506

4.134.661

18.304.428

0
2.600.973
 Стање на посебним подрачунима КРТ-а
27.898.314,25 динара
У оквиру износа стања на рачуну
извршења буџета овим Буџетом-ребалансом врши
се распоређивање:
- 18.304.428 динара нераспоређеног и
пренетог вишка прихода из ранијих година
- 17.304.506 динара неутрошених и
пренетих наменских средстава
- 4.134.661
динара неутрошених и
пренетих кредитних средстава.
Износ од 2.600.973 динара односи се на
уплате јавних прихода код којих нису прецизно
попуњени елементи за разврставање прихода остају
нераспоређени. Ова средства се привремено, до
идентификације, протека периода застарелости или
повраћаја уплатиоцима, могу користити за
финансирање дефицита текуће ликвидности а
најдуже до краја 2014.године.
Средства која су остала неутрошена на
посебним подрачунима КРТ-а у износу од
27.898.314,25 динара и то:
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- Сопствени приходи корисника у укупном
износу 5.266.077 динара распоређују се, у
финансијским плановима корисника буџета у
износима који су били на стању ових рачуна на дан
31.12.2013.г., на расходе који се утврде програмима
пословања/рада односно кроз финансијске планове
за 2014.г. следећих индиректних корисника буџета
и то:
Дирекција за планирање и изградњу
1.452.230
Месна заједница Вукушица
849
Месна заједница Подунавци
65
Месна заједница Врњачка Бања
18.998
Месна Заједница Вранеши
23.423
Месна заједница Врњци
825
Месна заједница Станишинци
81.295
Месна заједница Грачац
36.490
Месна заједница Ново Село
28.503
Месна заједница Штулац
832
Месна заједница Руђинци
18.905
Месна заједница Рсовци
1.572
Предшколска установа "Радост"
1.118.610
Народна библиот."Др Душан Р."
8.006
Установа "Спортски Центар"
164.876
Устстанова "Турист организација“
113.640
Културни Центар
2.196.958
- Наменска средства - Комесаријата за
избеглице
21.176.718 динара реализоваће се
у 2014.години са посебног подрачуна у складу са
уговорним обавезама које су закључене за њихово
коришћење, односно уговорне обавезе представљају финансијски план овог подрачуна.
- Наменска средства по основу пројекта
„Добар дан комшија“ који је одобрен од стране
Делегације ЕУ у износу од 1.089.546 динара
користиће у складу са уговором о гранту. Општина
Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун
за извршење расхода овог пројекта у складу са
буџетом пројекта који је саставни део уговора о
гранту и који представља финансијски план за
коришћење ових средстава.
- Наменска средства за меморандумске
ставке - боловање
у износу од 273.503 динара
користиће се за рефундацију расхода за исплату
боловоња у Општинској управи.
- Наменска средства по основу спроведених јавних радова у 2013 у износу од 50.512
динара користиће се у складу са условима конкурса
и актима којима су средства одобрена односно по
завршетку пројекта, уколико постоје, неизвршена
средстваиста се преносе у групу нераспоређених
средстава.
- Наменска средства за реализацију
пројекта „Интегрисани“
који је одобрен од
стране Делегације ЕУ у износу од 41.958 динара
користиће у складу са уговором о гранту. Општина
Ред.
бр.
1

Ек.клас.
Конто
2
711
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Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун
за извршење расхода овог пројекта у складу са
буџетом пројекта који је саставни део уговора о
гранту и који представља финансијски план за
коришћење ових средстава.“
Члан 5
Иза члана 4 Буџета додаје се нови члан 4а
који гласи:
„Општина Врњачка Бања у 2011.г.
закључила је Уговор о гранту са Европском унијом
коју репрезентује Европска комисија (овлашћена за
уговарање) за реализацију пројекта „Добар дан
комшија“ („Hello Nighbour“) из IPA 2008 –
Социјална инклузија особа са посебним потребама,
за кластер од четири општине (Врњачка Бања –
носилац пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље –
партнер, Горњи Милановац – партнер) CRIS No
268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве
трошкове у износу од 322.095,00 EUR који се
реализује у периоду од 2 године на територијама
наведених општина.
Средства из става 1 овог члана уплаћују се
на посебан девизни рачун НБС за реализацију овог
пројекта, а динарска противвредност приликом
употребе ових средстава уплаћује се на
одговарајући уплатни рачун прихода буџета.У
складу са напред наведеним уговором о гранту
Општина Врњачка Бања отворила је посебан
наменски рачун за извршење расхода овог пројекта
у складу са буџетом пројекта који је саставни део
уговора о гранту. На исти начин се реализују и
средства која представљају партиципацију општина
које су обухваћене пројектом.
Буџет пројекта, који је саставни део
уговора о гранту, представља финансијски план
посебног подрачуна у складу са којим овлашћено
лице за извршење буџета преузима и извршава
финасијске обавезе.
Општина Врњачка Бања у 2013.г.
закључила је Уговор о гранту са Европском унијом
коју репрезентује Европска комисија (овлашћена за
уговарање) за реализацију пројекта „Интегрисани“
(„Integrated“) број 2013/320-415 са одобреним
буџетом за прихватљиве трошкове у износу од
98.249,44 EUR (83.775,51 EUR из ЕУ) који се
реализује у периоду од 16 месеци на територијама
наведених општина.
Средства из става 1 овог члана, у складу са
Законом, изузета су из принудне наплате.“
Члан 6
У члану 6 Буџета у табеларном делу
замењују се износи из колоне „Постојећи износи“
износима који се налазе у колони „Нови износи“:

Постојећи
Врста прихода
износи
3
4
Порез на доходак, добит и капиталне добитке

Нови
износи
4
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Порез на приходе од самосталне
делатности

711120
713
713420

Порез на имовину
Порез на капиталне трансакције

714
714510

14

714540
811

38

811151

22.000.000

35.000.000

41.000.000

128.440.000 134.440.000

Укупно 713:
13

19.500.000

244.500.000 247.000.000

Укупно 711:
11
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Порези на добра и услуге
Порези на моторна возила
Накнада за кориш. добара од општег
интер.

12.500.000

13.700.000

2.130.000

4.508.000

Укупно 714:

54.120.000

57.698.000

Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у
корист нивоа општина

132.500.403 150.450.773

Укупно 813:

132.500.403 150.450.773

УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА:

793.375.403 823.403.773

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

819.375.403 849.403.773

Члан 7
У члану 10 у ставу 1 Буџета после тачке
додати реченицу: „Председник скупштине одговоран је за доношење и извршавање финансијских
планова повремених радних тела скупштине која
имају посебно исказане апропријације у буџету.“
Члан 8
Члан 14 став 1 и 2 Буџета бришу се и
додају се нови ставови 1, 2, 3, 4 и 5 који гласе:
„Овлашћује се председник општине да
разматра и даје сагласност на финансијске планове
установа и организација које се финансирају и
средствима буџета републике и буџета општине,
односно које се мешовито финансирају.
У основном и средњем образовању
финансирају се материјални расходи у складу са
посебним законом којим је уређена ова област, на
основу одређених критеријума, односно кључа
који утврђује председник општине.
Овлашћује се председник општине да
разматра и даје сагласност на програме рада и
финансијке планове за месних заједница.
Овлашћује се председник општине да
разматра и даје сагласност на финансијске планове
и програме повремених радних тела скупштине
којима су буџетом одобрена посебна средства.
Овлашћује се председник општине да
разматра и усваја извештаје о извршењу
финансијских планова односно програма рада на
које је дао сагласност из ставова 1-4 овог члана.“
Члан 9
У члану 18 став 1 Буџета брише се текст
„425 Текуће поправке и одржавање“ и додаје текст
„400 Текући расходи (по Зак.о без.саоб.) и редни
број апропријације 194/1 Издаци за нефинансијску
имовину (по Зак.о без.саоб.).“
Члан 9a
У члану 18 став 2 иза зареза брише се
текст „као управљач путевима на локалном

нивоу“ и додаје се следећи текст „и Општинска
управа, што се ближе уређује Програмом
коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Врњачка Бања за 2014.г. кога доноси
Општинско веће“.
Члан 10
Иза члана 18 Буџета додаје се нови члан
18а који гласи:
„Расподелу средстава са апропријације
накнада штете услед елементарних непогода редни број апропријације 82/1, конто 484 Накнада
штете за повреду или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрочника (превенција настанка и отклањање
последица) врши председник општине на предлог
штаба за елементарне непогоде.“
Члан 11
Члан 50 став 1 Буџета мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од
823.403.773 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 62.287.000 динара (извор финансирања 04), примања од домаћих задуживањапренета из предходне године и текућа (извор
финансирања 10) у укупном износу од
30.134.661 динара, приходи од донација и
дотација-пренета из предходне године и текућа
(извор финансирања 07) у износу од 66.694.934
динара (у оквиру овог износа: текућа средтва за
рефундацију боловања – меморандумске ставке
у износу од 8.900.000) динара распоређују се по
економским класификацијама и то:“
У члану 50 Буџета у табеларном делу
врше се измене у колонама 4, 6, 7 и 8 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 тo:
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I ОПШТИ
ДЕО
- Расходи и издаци
Економска
класификација

Ред.

Конто

бр.

Врста расхода

1

2

1
2
3
4
5
6
7

400
410
411
412
413
414
415
416
4171

8
9
10

420
420
421
4212

11

4211

12
13
14
15
16
17
18

422
423
423
424
425
426
441

19
20
21
22

611
450
460
463

3
Текући расходи
Расходи за запослене
Плате и додаци заполених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
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
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
Материјал
Отплате домаћих камата
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Субвенције
Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима

15.9.2014. године

Постојећи
износ

Нови
износ

Буџет

Буџет

2014

2014

4

4

Постојећи
износ

Нови
износ

Постојећи
износ
Средства
Средства из
Средства из
из
осталих
сопств.извора сопств.извора
извора
04
04
5
5
6

Нови
износ
Средства
из
осталих
извора
6

Постојећи
износ

Нови
износ

Средства

Средства

из кредита
10
7

из кредита
10
7

2.100.000
2.100.000
246.721.000 247.744.000
192.213.000 192.213.000
34.478.000 34.478.000
770.000
770.000
5.798.000
6.178.000
3.985.000
3.985.000
4.517.000
5.160.000
4.960.000
4.960.000

0
29.200.000
22.804.000
4.080.000
175.000
663.000
1.030.000
448.000
0

0
29.345.000
22.804.000
4.080.000
175.000
773.000
1.030.000
483.000
0

0
0
8.900.000 10.400.000
0
0
0
0
0
0
8.900.000 8.900.000
0
0
0
0
0 1.500.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

254.038.000 275.429.000
0
159.000
56.923.000 57.969.000
28.000.000 28.000.000

30.707.000
0
5.920.000
0

30.707.000
0
5.920.000
0

0 15.792.421
0
0
0
554
0 4.754.428

0
0
0
0

0
0
0
0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

0

0

0

2.598.000
29.449.000
3.100.000
56.569.000
55.535.000
16.364.000
18.700.000

2.790.000
32.070.000
4.500.000
68.069.000
57.951.000
16.421.000
20.700.000

630.000
8.200.000
0
7.897.000
2.700.000
5.360.000
0

630.000
8.200.000
0
7.897.000
2.700.000
5.360.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2.676.638
0
4.858.552
3.135.065
367.184
4.000.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

37.700.000
3.000.000
72.061.630
72.061.630

35.700.000
1.850.000
74.204.000
74.204.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1.000.000
1.000.000

0
0
0
0

0
0
0
0
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15.9.2014. године

власти
23
24
25
26

470
480
482
483
484

27

4811

28
4819
29
499
30
49911
31
49912
32
500
33
510
34
511
35
512
36
513
37
515
38
523
39
540
40
541
41
621
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ:

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
Стална резерва
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
Земљиште
Набавка домаће нефинансијске имовине

47.063.000
19.098.000
3.455.000
0

38.663.000
25.696.000
4.823.000
0

0
460.000
460.000
0

0 22.000.000
460.000
0
460.000
0
0
0

1.192.144
3.421.800
271.800
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.000.000

5.150.000

0

0

0

2.850.000

0

0

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

11.643.000
13.400.000
400.000
13.000.000
29.377.354
43.116.419
29.897.419
12.889.000
0
330.000
0
4.000.000
4.000.000
3.000.000

13.723.000
13.400.000
400.000
13.000.000
25.206.354
55.711.419
38.017.419
17.364.000
0
330.000
0
4.000.000
4.000.000
3.000.000

0
0
0
0
0
1.920.000
100.000
990.000
150.000
180.000
500.000
0
0
0

0
0
0
0
0
1.775.000
100.000
990.000
150.000
180.000
355.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

300.000
0
0
0
0
0
0
0
0 28.000.000
8.702.569
0
8.632.569
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
30.134.661
0
0
0
0
0
0
0
0
0

793.375.403 823.403.773

62.287.000

62.287.000 30.900.000 44.508.934 28.000.000

30.134.661

Члан 12
Члан 51 став 1 Буџета мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од 823.403.773 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника
буџета у укупном износу 62.287.000 динара (извор финансирања 04), примања од домаћих задуживања-пренета из предходне године и текућа (извор финансирања
10) у укупном износу од 30.134.661 динара, приходи од донација и дотација-пренета из предходне године и текућа (извор финансирања 07) у износу од 66.694.934
динара (у оквиру овог износа: текућа средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000) динара распоређују се по директним
корисницима и то:“
У члану 51 Буџета у табеларном делу врше се измене у колонама 4, 6, 7 и 8 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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II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број
Раздео Глава Функц.
Економска
позиц.
клас. класификација
1
2
3
4
5
6

Опис

15.9.2014. године

Постојећи
износ
Буџет

Нови
износ
Буџет

Постојећи
износ
Средства из

Нови
износ
Средства из

2014
01
8

2014
01
8

сопств.извора
04
9

сопств.извора
04
9

Постојећи
износ
Средства из
осталих
извора

Нови
износ
Средства из
осталих
извора

10

10

Постојећи
износ
Средства

Нови
износ
Средства

из кредита из кредита
10
10
11
11

1

7
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ И РАДНА
ТЕЛА

11.605.000

12.105.000

0

0

100.000

1.600.000

0

0

2

2

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

35.720.000

43.820.000

0

0

100.000

100.000

0

0

3

3

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

8.881.000

9.881.000

0

0

200.000

200.000

0

0

4

4

ОПШТИНСКА УПРАВА
Укупно раздео 1+2+3+4:

737.169.403
793.375.403

757.597.773
823.403.773

62.287.000
62.287.000

62.287.000
62.287.000

30.500.000
30.900.000

1

42.608.934 28.000.000 30.134.661
44.508.934 28.000.000 30.134.661

Члан 13
Члан 52 став 1 Буџета мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од 823.403.773 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника
буџета у укупном износу 62.287.000 динара (извор финансирања 04), примања од домаћих задуживања-пренета из предходне године и текућа (извор финансирања
10) у укупном износу од 30.134.661 динара, приходи од донација и дотација-пренета из предходне године и текућа (извор финансирања 07) у износу од 66.694.934
динара (у оквиру овог износа: текућа средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000) динара распоређују се по директним и
индиректним буџетским корисницима, по функционалној и економској класификацији и то:“
У члану 51 Буџета у табеларном делу врше се измене у колонама 8, 10, 11 и 12 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

Број
Раздео
позиц.
1
2
1

Глава
3

Функц. Екон. Извор
клас. класиф. финан.
4
5
6
111

1

411

2
3

412
414

4
5
6
7
8

4171
416132
422
421
423

9
10
11
12

423
424
425
426

13

482

14
15

483
512

15/1
15/2

420
512

Опис

15.9.2014. године

Постојећи
износ

Нови
износ

Буџет

Буџет

2014
01
8

2014
01
8

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Плате и додаци запослених
2.448.000
Социјални доприноси на терет
послодавца
337.000
Социјална давања запосленима
Одборнички додатак, и др.нак. за
рад СО
4.960.000
Накнаде члановима комисија
350.000
Трошкови путовања
100.000
Стални трошкови
210.000
Услуге по уговору
2.200.000
Услуге по уговору Репрезентација
600.000
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
350.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по
реш.судова
Машине и опрема
50.000
Повремена радна тела
скупштине - Канцеларија за
младе
Коришћење услуга и роба
Машине и опрема
СВЕГА РАЗДЕО 1:
11.605.000
Извори финансирања за функцију 111:

Постојећи
износ

Нови
износ

Постојећи
Нови
Постојећи
износ
износ
износ
Средства
Средства из
Средства из
из
Средства из Средства
осталих
осталих
из
сопств.извора сопств.извора
извора
извора
кредита
04
04
10
9
9
10
10
11

Нови
износ
Средства
из
кредита
10
11

2.448.000
337.000
100.000
4.960.000
350.000
100.000
210.000
2.200.000

100.000
1.500.000

800.000

350.000

50.000

159.000
141.000
12.105.000

0

0

100.000

1.600.000

0

0

Страна 10

- Број 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
01
07
13
01
07
13

111
2.1.
16

411

17
18
19
20

412
414
416132
416131

21
22
23
24

416
422
421
423

25
26
27
28

423
424
425
426

29

482

30
31

483
512

Приходи из буџета
11.605.000 12.105.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
11.605.000 12.105.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 1:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
Председник општине и
општинско веће
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде члановима комисија
Накнаде члановима већа
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Трошкови путовања
Стални трошкови
Услуге по уговору
Услуге по уговору Репрезентација
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по
реш.судова
Машине и опрема

2

01
07

15.9.2014. године

4.284.000

4.284.000

816.000

816.000

200.000
1.960.000

200.000
1.960.000

600.000
1.200.000
210.000
2.350.000

600.000
1.400.000
210.000
2.850.000

2.500.000
0
200.000
1.500.000

3.700.000
0
400.000
1.500.000

200.000

200.000

6.300.000 12.300.000
22.320.000 30.420.000
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
22.320.000 30.420.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 111

0

0

100.000

100.000
1.500.000

100.000

100.000
1.500.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0
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01
07

2.2.

160
32
33

49911
49912

2.3.

160
34

49912

01

01

01
07

3
330
35

411

36
37

412
414

15.9.2014. године

Извори финансирања за главу 2.1:
Приходи из буџета
22.320.000 30.420.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за главу 2.1:
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Стална и текућа резерва
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Стална резерва
400.000
Текућа резерва
12.000.000
12.400.000
Укупно глава 2.2:
Резерва за подршку
децентрал.управ.финанс.пом.
Европске уније
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Текућа резерва
1.000.000
1.000.000
Укупно глава 2.3:
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
13.400.000
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу 2.2+2.3.:
Приходи из буџета
13.400.000
Укупно за главу 2.2.+2.3.:
СВЕГА РАЗДЕО 2:
35.720.000
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
35.720.000
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за раздео 2:
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

100.000

100.000

400.000
12.000.000
12.400.000

0

0

0

0

1.000.000
1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

100.000

100.000

200.000

200.000

13.400.000

13.400.000
43.820.000
43.820.000

3.228.000

3.228.000

578.000
60.000

578.000
60.000
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38

415

39
40
41
42
43
44
45

416
421
422
423
424
425
426

46

482

47

512

01
07

01
07

4
4.1.
130
48

411

49
50
51
52

412
413
414
415

53
54

416
421

55
56
57
58

4211
422
423
424

15.9.2014. године

Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
15.000
Трошкови путовања
50.000
Услуге по уговору
100.000
Специјализоване услуге
2.000.000
Текуће поправке и одржавање
Материјал
100.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
2.700.000
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
50.000
8.881.000
СВЕГА РАЗДЕО 3:
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
8.881.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
8.881.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за раздео 3:
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општинска управа
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета и
банкарских услуга
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

15.000
50.000
100.000
3.000.000
100.000
2.700.000
50.000
9.881.000

0

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

3.500.000

3.500.000

9.881.000

9.881.000

83.544.000

83.544.000

15.079.000
500.000
4.750.000
1.720.000

15.079.000
500.000
4.750.000
1.720.000

390.000
16.065.000

890.000
16.065.000

3.000.000
550.000
6.450.000
2.050.000

3.000.000
550.000
7.750.000
2.450.000

1.000.000

0

0
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59
60

425
426

61

482

62
63

512
515

01
07
13

01
07
13

15.9.2014. године

Текуће поправке и одржавање
5.000.000
5.000.000
Материјал
4.550.000
4.550.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
300.000
1.000.000
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
2.670.000
720.000
Нематеријална имовина
146.618.000 147.568.000
Укупно глава 4.1.:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
146.618.000 147.568.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.1.:
Приходи из буџета
146.618.000 147.568.000
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.1.:

0

0

3.500.000

4.500.000

3.500.000

3.500.000
1.000.000

3.500.000

3.500.000
1.000.000

Извршење скупштинских
одлука

4.2.

472

Финанс.трошк.боравка у вртићу
трећег детета
Породица и деца
Накнада за социјалну заштиту из
буџета

1.000.000

1.000.000

472

Финансијска помоћ у породици
Породица и деца
Накнада за социјалну заштиту из
буџета

17.413.000

17.413.000

6.000.000

6.000.000

3.750.000

3.750.000

4.2.1.
040
64
4.2.2.
040
65

4.2.3.
912
66

472

67

472

Субвенције ученицима у
основ.образов.
Основно образовање
Накнада за социјалну заштиту из
буџета (превоз ученика)
Накнада за социјалну заштиту из
буџета (ужина и ексурзија)

930.000

0

0
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472

Субвенције ученицима у
сред.образов.
Средње образовање
Накнада за социјалну заштиту из
буџета (превоз ученика)

4.000.000

4.000.000

47271

Награде за најбоље ученике и
студенте-једнократна помоћ
Образовање
Накнаде из буџета за образовање

1.000.000

1.000.000

472

Пружање социјалних услуга
особама са сметњама у развоју
Болест и инвалидност
Накнада за социјалну заштиту из
буџета

1.000.000

0

4233

Реализација ЛАП за
запошљавање
Вишенаменски развојни
пројекти
Остали издаци за стручно
образовање

12.250.000

12.250.000

423

Услуге локалног информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору

1.000.000

500.000

4212

Улична расвета
Улична расвета
Енергетске услуге

28.000.000

28.000.000

420

Комунални послови по налогу
инспекције
Развој заједнице
Коришћење роба и услуга

2.500.000

4.500.000

4.2.4.
920
68

4.2.5.
900
69

4.2.6.
010
70

4.2.7.
474
71
4.2.8.
830
72
4.2.9.
640
73

4.2.10.
620
74
4.2.11.
760

15.9.2014. године

Помоћ за вантелесну оплодњу
Здравство некласификовано на

570.000

1.000.000

4.754.428
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74/1

472

другом месту
Накнада за социјалну заштиту из
буџета

300.000

463

Канцеларија за младе
Образовање некласификовано
на другом месту
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

300.000

4819

Доприноси за ПИО и здрав.за
лица која сам. обављ.умет.или
др.делатност у области културе
Услуге културе
Дотације осталим непрофитним
институцијама

300.000

300.000

78.813.000

79.013.000

4.2.12.
900
74/2

4.2.13.
820
74/3

15.9.2014. године

Укупно глава 4.2.:

01

01

01
13

01

01
13

300.000

Извори финансирања за функцију 010:
Приходи из буџета
1.000.000
0
Укупно за функцију 010:
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
18.413.000 18.413.000
Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за функцију 474:
Приходи из буџета
12.250.000 12.250.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 474:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
2.500.000
4.500.000
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
28.000.000 28.000.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 640:
Извори финансирања за функцију 760:

0

0

0

7.254.428

1.000.000

4.754.428

0

0
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01

01

01

01
13

01
13

01

01
13

4.3.1.

4819

Удружења и савези
Опште јавне услуге
некалсификоване на другом
месту
Дотације осталим непрофитним
институцијама

2.100.000

3.450.000

4819

Културно уметничка друштва
Услуге културе
Дотације осталим непрофитним
институцијама

500.000

500.000

160
75
4.3.2.
820

4.3.3.

Приходи из буџета
300.000
300.000
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
300.000
300.000
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
1.000.000
500.000
Укупно за функцију 830:
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
9.750.000
9.750.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
4.000.000
4.000.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за функцију 900:
Приходи из буџета
1.300.000
1.000.000
Укупно за функцију 900:
Извори финансирања за главу 4.2.:
Приходи из буџета
78.813.000 79.013.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.2.:
Извршење одлука извршних
органа

4.3.

76

15.9.2014. године

Верске заједнице

930.000

570.000

7.254.428
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840

77

4819

Верске и остале услуге заједнице
Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.000.000

1.000.000

48191

Физичка култура
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским и
омлад.организацијама

6.000.000

6.500.000

500

Средства за финансирање
пројеката
Развој заједнице
Издаци за нефинансијску имовину

15.477.354

22.306.354

5114
500
541
511

Пројектно планирање и набавка
имовине
Развој заједнице
Пројектно планирање
Издаци за нефинансијску имовину
Земљиште
Зграде и грађевински објекти

2.900.000
11.000.000
4.000.000
0

2.900.000
0
4.000.000
0

4.3.4.
810
78

4.3.5.
620
79

4.3.6.
620
80
80/1
81
82

4.3.7.

160
82/1

15.9.2014. године

484

01
08

01
10
07

Накнаде штете услед
елементарних непогода
Опште јавне услуге
некалсификоване на другом
месту
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
2.000.000
5.150.000
елементарних непогода или
других непред.узрока
44.977.354 45.806.354
Укупно глава 4.3.:
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
4.100.000
8.600.000
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
33.377.354 29.206.354
Примања од домаћих задуживања
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 620:

2.000.000

4.134.661

1.000.000
26.000.000 26.000.000

2.850.000

0

0

0

3.850.000 28.000.000 30.134.661

0

2.850.000

28.000.000 30.134.661
1.000.000
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01

01

01

01
08
10
07

Дотације политичким
странкама
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Дотације политичким странкама

4.4.1.

160
83

481942
4.4.2.

160
463

01

01

4.5.

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
500.000
500.000
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
1.000.000
1.000.000
Укупно за функцију 840:
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
6.000.000
6.500.000
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за главу 4.3.:
Приходи из буџета
44.977.354 45.806.354
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 4.3.:

0

2.850.000
28.000.000 30.134.661
1.000.000

Извршење законских обавеза из
других области

4.4.

84

15.9.2014. године

593.000

Историјски архив
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
100.000
693.000
Укупно глава 4.4.:
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
693.000
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу 4.4.:
Приходи из буџета
693.000
Укупно за главу 4.4.:
Здравствена заштита

593.000

100.000
693.000
693.000

693.000

0

0

0

0

0

0
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4.5.1.
760
85

463

86

424
4.5.2.

760

87

481

01

01

4.6.
610
88

4819

01

01

4.7.
170
89

440

90

611

01
13

15.9.2014. године

Дом здравља "Др Никола
Џамић"
Здравство некласификовано на
другом месту
Донације и трансфери осталим
2.110.000
нивоима власти
Специјализоване услуге
(мртвозорство)
735.000
Црвени крст
Дотације невладиним
организацијама
2.000.000
4.845.000
Укупно глава 4.5.:
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
4.845.000
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за главу 4.5.:
Приходи из буџета
4.845.000
Укупно за главу 4.5.:
Стамбена агенција
Стамбени развој
Дотације осталим непрофитним
институцијама
1.000.000
1.000.000
Укупно глава 4.6.:
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
1.000.000
Укупно за функцију 610:
Извори финансирања за главу 4.6.:
Приходи из буџета
1.000.000
Укупно за главу 4.6.:
Трансакције везане за јавни дуг
Трансакције јавног дуга
Отплате домаћих камата
18.700.000
Отплата главнице домаћим
кредиторима
37.700.000
56.400.000
Укупно глава 4.7.:
Извори финансирања за
функцију 170:
Приходи из буџета
56.400.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.110.000
735.000

2.000.000
4.845.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.845.000

4.845.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000

20.700.000
35.700.000
56.400.000

4.000.000

0

0

0

4.000.000

56.400.000
4.000.000
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01
13

4.8.
421
91

463

01

01

4.8./1
421
91/1

511

01
13

01
13

4.9.
500
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Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за главу 4.7.:
Приходи из буџета
56.400.000 56.400.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.7.:
Фонд за развој пољопривреде
Пољопривреда
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
4.000.000
4.000.000
Укупно глава 4.8.:
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
4.000.000
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за главу 4.8.:
Приходи из буџета
4.000.000
Укупно за главу 4.8.:

Годишњи програм заштите,
унапређења и кориш.
пољопривредног земљишта
Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти
0
0
Укупно глава 4.8.:
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
0
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за главу 4.8.:
Приходи из буџета
0
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.8.:
Фонд за заштиту животне
средине
Заштита животне средине

4.000.000
4.000.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.888
90.888

0

0

4.000.000

4.000.000

5.935.000
5.935.000
5.935.000

90.888

5.935.000
90.888
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92
93

424
511

01
13
15

01
13
15

4.10.
050
94

454111

01

01

4.11.
912
95

463

01

01

4.12.
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Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
0
0
Укупно глава 4.9.:
Извори финансирања за функцију 500:
Приходи из буџета
0
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за функцију 500:
Извори финансирања за главу 4.9.:
Приходи из буџета
0
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за главу 4.9.:
Фонд за подстицање
запошљавања
Незапосленост
Текуће субвенције приватним
предузећима
1.500.000
1.500.000
Укупно глава 4.10.:
Извори финансирања за функцију 050:
Приходи из буџета
1.500.000
Укупно за функцију 050:
Извори финансирања за главу 4.10.:
Приходи из буџета
1.500.000
Укупно за главу 4.10.:
Трансфери основним школама
Основно образовање
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
35.401.630
35.401.630
Укупно глава 4.11.:
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
35.401.630
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за главу 4.11.:
Приходи из буџета
35.401.630
Укупно за главу 4.11.:
Трансфери средњим школама

4.158.552
0
0

0

0

0

4.158.552

0

0

0
0

4.136.224
22.328

0

0

0

0

4.136.224
22.328

1.500.000
1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500.000

1.500.000

37.814.000
37.814.000
37.814.000

37.814.000
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920

96

463

01

01

4.13.
4.13.1.

Средње образовање
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
13.600.000
13.600.000
Укупно глава 4.12.:
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
13.600.000
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за главу 4.12.:
Приходи из буџета
13.600.000
Укупно за главу 4.12.:

97

463

98

472

Социјална политика
Центар за социјални рад
Социјална помоћ угрож.станов.
некласиф. на др.месту
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

472

Допунско мат.обезбеђ.у
обл.бор.и инвал.заш.
Социјал. заштит. неквалиф. на
др. месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

070

4.13.2.
090
99

4.13.2.
090
100

472

01

01
07
15

15.9.2014. године

13.600.000
13.600.000

0

0

0

0

0

0

0

22.000.000
0 22.000.000

1.192.144
1.192.144

0

0

22.000.000

1.191.086
1.058

13.600.000

13.600.000

550.000

580.000

8.800.000

8.800.000

650.000

650.000

Пројекти у области социјалне
заштите
Социјал. заштит. неквалиф. на
др. месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
2.900.000
3.500.000
12.900.000 13.530.000
Укупно глава 4.13.:
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
9.350.000
9.380.000
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
3.550.000
4.150.000
Трансфере од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за функцију 090:
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01
07
15

4.14.
4.14.1
4213

20.800.000

20.800.000

424

ЈП "Борјак"
Развој заједнице
Специјализоване услуге

25.328.000

32.328.000

425

Зимско одржавање путева
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање

500.000

500.000

425

Одржавање атмосферске
канализације
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање

2.000.000

2.000.000

472

Социјални програм у јавним
предузећима
Развој заједнице
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

14.000.000

6.000.000

3.000.000
0

3.000.000
0

0

0

4.14.2.
620
102
4.14.3.
620
103

4.14.4.
620
104

4.14.5.
620
105
4.14.6.
620
106
106/1

621
400

106/2

451

4.14.7.

Извори финансирања за главу 4.13.:
Приходи из буџета
12.900.000 13.530.000
Трансфере од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за главу 4.13.:
Комунални јавни расходи
ЈП "Бели Извор"
Развој заједнице
Комуналне услуге

620
101

15.9.2014. године

ЈП Нови Аутопревоз-опремање
Развој заједнице
Набавке домаће финансијске
имовине
Текући расходи
Субвенције јавним
нефинансијским институцијама
Капиталне субвенције - ЈД
Врући извори

22.000.000 1.191.086,00
1.058

1.000.000
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620

107

4512

01
13

01
13

4.15.
820
108

411

109
110
111
112

412
413
414
415

113
114
115
116
117
118
119

416
421
422
423
424
425
426

120

482

121
122
123

512
513
515

01
04
07
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Развој заједнице
Капиталне субвенције јавним
нефинанс.организ.
1.500.000
350.000
67.128.000 64.978.000
Укупно глава 4.14.:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
67.128.000 64.978.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 4.14.:
Приходи из буџета
67.128.000 64.978.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.14.:
Установа Културни центар
Услуге културе
Плате и додаци запослених
14.280.000
Социјални доприноси на терет
послодавца
2.547.000
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
100.000
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
2.860.000
Трошкови путовања
Услуге по уговору
1.900.000
Специјализоване услуге
1.880.000
Текуће поправке и одржавање
300.000
Материјал
100.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
10.000
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
120.000
Остала основна средства
Нематеријална имовина
50.000
24.147.000
Укупно глава 4.15.:
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
24.147.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти

0

0

0

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000

1.000.000

14.280.000
2.547.000
15.000
150.000
250.000

15.000
150.000
250.000

1.900.000
2.070.000
300.000
20.000

128.000
300.000
50.000
3.650.000
1.767.000
130.000
600.000

128.000
300.000
50.000
3.650.000
1.767.000
130.000
600.000

10.000

50.000

50.000

120.000

210.000
150.000
100.000
7.550.000

210.000
150.000
100.000
7.550.000

7.550.000

7.550.000

100.000

2.860.000

50.000
24.257.000

300.000

300.000

400.000

300.000

700.000

300.000

400.000

24.257.000
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07

01
04
07
07

4.16.
820
124

411

125
126
127

412
413
414

128
129
130
131
132
133
134
135
136

416
421
422
423
424
425
426
512
515

01
04
07

01
04
07

4.17.
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Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу 4.15.:
Приходи из буџета
24.147.000 24.257.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за главу 4.15.:
Установа Библиотека "Др.
Душан Радић"
Услуге културе
Плате и додаци запослених
7.733.000
7.733.000
Социјални доприноси на терет
послодавца
1.385.000
1.385.000
Накнаде у натури
120.000
120.000
Социјална давања запосленима
90.000
90.000
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
0
0
Стални трошкови
1.420.000
1.420.000
Трошкови путовања
40.000
40.000
Услуге по уговору
600.000
600.000
Специјализоване услуге
300.000
300.000
Текуће поправке и одржавање
120.000
120.000
Материјал
120.000
120.000
Машине и опрема
150.000
150.000
Нематеријална имовина
280.000
280.000
12.358.000 12.358.000
Укупно глава 4.16.:
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
12.358.000 12.358.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу 4.16.:
Приходи из буџета
12.358.000 12.358.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за главу 4.16.:
Предшколска установа

300.000

7.550.000

10.000

7.550.000
400.000
300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

10.000

0
20.000
30.000
100.000
80.000
20.000
60.000
20.000
80.000
420.000

0
20.000
30.000
100.000
80.000
20.000
60.000
20.000
80.000
420.000

420.000

420.000

420.000

300.000

420.000

0

0
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"Радост"
911
137

411

138
139
140
141

412
413
414
415

142
143
144
145
146
147
148

416
421
422
423
424
425
426

149

482

150
151

511
512

01
04
07

01
04
07

4.18.
473
152

411

153
154

412
414

Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
47.104.000
Социјални доприноси на терет
послодавца
8.428.000
Накнаде у натури
150.000
Социјална давања запосленима
600.000
Накнаде трошкова за запослене
1.250.000
Награде, бонуси и остали посебни
600.000
расходи
Стални трошкови
5.500.000
Трошкови путовања
40.000
Услуге по уговору
350.000
Специјализоване услуге
500.000
Текуће поправке и одржавање
700.000
Материјал
7.000.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
0
од једног нивоа власти другом
Зграде и грађевински објекти
2.051.016
Машине и опрема
2.300.000
76.573.016
Укупно глава 4.17.:
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
76.573.016
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за главу 4.17.:
Приходи из буџета
76.573.016
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 4.17.:
Установа Туристичка
организација
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

47.104.000

16.320.000

16.320.000

8.428.000
150.000
980.000
1.250.000

2.921.000
150.000
450.000
600.000

2.921.000
150.000
450.000
600.000

600.000
5.600.000
40.000
620.000
500.000
1.470.000
7.000.000

300.000
1.800.000
250.000
550.000
350.000
450.000
1.900.000

300.000
1.800.000
250.000
550.000
350.000
450.000
1.900.000

0

200.000

200.000

3.351.016
2.300.000
79.393.016

100.000
200.000
26.541.000

100.000
200.000
26.541.000

26.541.000

26.541.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

79.393.016

79.393.016
26.541.000

26.541.000

5.265.000

5.265.000

3.691.000

3.691.000

946.000
10.000

946.000
10.000

657.000
20.000

657.000
20.000

0

0
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155

415

156
157
158
159
160
161
162

416
421
422
423
424
425
426

163

482

164

512

01
04
07
07

01
04
07
07

4.19.
810
165

411

166
167
168

412
414
415

169
170
171
172
173

416
421
422
423
424
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Накнаде трошкова за запослене
90.000
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
120.000
Стални трошкови
1.450.000
Трошкови путовања
350.000
Услуге по уговору
1.400.000
Специјализоване услуге
20.800.000
Текуће поправке и одржавање
300.000
Материјал
500.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
50.000
31.281.000
Укупно глава 4.18.:
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
31.281.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за главу 4.18.:
Приходи из буџета
31.281.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за главу 4.18.:
Установа Спортски центар
Услуге рекреације и спорта
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

90.000

20.000

20.000

120.000
1.450.000
350.000
1.400.000
23.180.000
300.000
500.000

20.000
1.300.000
100.000
2.400.000
4.500.000
100.000
1.300.000

20.000
1.300.000
100.000
2.400.000
4.500.000
100.000
1.300.000

50.000
33.661.000

60.000
14.168.000

60.000
14.168.000

14.168.000

14.168.000

300.000

300.000

600.000

300.000

300.000
300.000

300.000

300.000
300.000

200.000

200.000

33.661.000

33.661.000
14.168.000

14.168.000

8.935.000

8.935.000

2.793.000

2.793.000

1.607.000
88.000
275.000

1.607.000
88.000
275.000

502.000
43.000
160.000

502.000
153.000
160.000

297.000
5.000.000
160.000
1.200.000
1.860.000

440.000
6.100.000
160.000
1.200.000
2.190.000

0
2.500.000
200.000
1.500.000
1.200.000

35.000
2.500.000
200.000
1.500.000
1.200.000

0

0
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174
175

425
426

176

482

177

512
523

01
04
07

01
04
07

4.20.
4.20.1.
620
178

411

179
180
181

412
414
415

182
183
184
185
186
187
188

416
421
422
423
424
425
426

189

482

190

512

15.9.2014. године

Текуће поправке и одржавање
1.000.000
1.000.000
Материјал
715.000
715.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
596.000
1.156.000
Роба за даљу продају
21.733.000 23.866.000
Укупно глава 4.19.:
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
21.733.000 23.866.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за главу 4.19.:
Приходи из буџета
21.733.000 23.866.000
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Укупно за главу 4.19.:
Комунални послови
ЈП "Дирекција за планирање и
изградњу"
Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема

15.392.000

15.392.000

2.755.000
100.000
650.000

2.755.000
100.000
650.000

0
2.125.000
80.000
1.102.000
250.000
320.000
200.000

2.125.000
80.000
1.948.000
300.000
320.000
250.000

100.000

150.000

100.000

150.000

2.000.000
1.500.000

2.000.000
1.500.000

210.000

210.000

500.000
500.000
13.608.000

500.000
355.000
13.608.000

13.608.000

13.608.000

13.608.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.000.000

1.000.000

13.608.000

153.888

0

0
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Укупно 4.20.1.:

4.20.2.
640
191
192

425
5112

4.20.3.
620
193

425

194

400

194/1
195

500
511

01
07
07
13

01

01
07

01

01
07

15.9.2014. године
23.174.000

Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - јавна
расвета
Улична расвета
Текуће поправке и одржавање
4.700.000
Изградња зграда и објеката
1.000.000
Укупно 4.20.2.:
5.700.000
Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - путеви
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
35.000.000
Текући расходи (по Зак.о
без.саоб.)
2.100.000
Издаци за нефинансијску имовину
(по Зак.о без.саоб.)
2.900.000
Зграде и грађевински објекти
19.000.000
Укупно 4.20.3.:
59.000.000
87.874.000
Укупно 4.20.:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
82.174.000
Трансфери од других нивоа власти
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
5.700.000
Укупно за функцију 640:
Извори финансирања за главу 4.20.1.:
Приходи из буџета
23.174.000
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 4.19.1.:
Извори финансирања за главу 4.20.2.:
Приходи из буџета
5.700.000
Укупно за главу 4.19.2.:
Извори финансирања за главу 4.20.3.:
Приходи из буџета
59.000.000
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 4.20.3.:

24.220.000

0

0

1.000.000

1.153.888

0

0

5.700.000
1.900.000
7.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

35.000.000

327.918

2.100.000
2.900.000
19.000.000
59.000.000
90.820.000

0
0

0
0

0
0
1.000.000

2.400.000
2.727.918
3.881.806

1.000.000

2.727.918
1.000.000
153.888

1.000.000

1.153.888

83.220.000

7.600.000

24.220.000

7.600.000

59.000.000
2.727.918
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01
07
07
13

4.21.

Извори финансирања за главу 4.20.:
Приходи из буџета
87.874.000 90.820.000
Трансфери од других нивоа власти
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.20.:

1.000.000
0

6.609.724
1.000.000
153.888

Месна самоуправа

4.21.1.
130
196
197
198
199
200
201

421
422
423
424
425
426

201/1

4819

202

482

203
204

511
512

01
13

01
13

4.21.2.
130
205
206

15.9.2014. године

421
423

Месна заједница Врњачка Бања
Опште услуге
Стални трошкови
266.000
Трошкови путовања
8.000
Услуге по уговору
210.000
Специјализоване услуге
500.000
Текуће поправке и одржавање
1.524.000
Материјал
120.000
Донације спортским и
омладинским организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
30.000
од једног нивоа власти другом
Зграде и грађевински објекти
345.000
Машине и опрема
50.000
3.053.000
Укупно 4.21.1:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
3.053.000
од чега самодопринос
1.869.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.1.:
Приходи из буџета
3.053.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.1.:
Месна заједница Ново село
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору

135.000
153.000

110.000
0
424.000
500.000
2.024.000
70.000

1.000.000

300.000
763.000

150.000

345.000
50.000
4.286.000

2.207.233
0

0

0

3.657.233

4.286.000
2.369.000
3.657.233

4.286.000
3.657.233

135.000
153.000

0

0

Страна 31

- Број 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

207
208

424
426

208/1
209

Специјализоване услуге
Материјал

482
512

01
13

01
13

4.21.3.
421
423
424
425
426

213/1

4819

213/1
214
215

482
511
512

01
13

21.000
372.000

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом
Машине и опрема
130.000
811.000
Укупно 4.21.2:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
811.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.2.:
Приходи из буџета
811.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.2.:
Месна заједница Грачац
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације спортским и
омладинским организацијама

130
210
211
211/1
212
213

15.9.2014. године

210.000
10.000
100.000
760.000
335.000

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом
25.000
Зграде и грађевински објекти
1.225.000
Машине и опрема
260.000
2.925.000
Укупно 4.21.3:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
2.925.000
од чега самодопринос
2.240.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.3.:

21.000
372.000

79.645
130.000
811.000

0

0

0

79.645

0

0

0

0

811.000
79.645

811.000
79.645

210.000
10.000
250.000
1.135.000
390.000

18.750

182.725

230.000

0
625.000
75.000
2.925.000

0

0

0

201.475

2.925.000
2.240.000
201.475
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01
13

4.21.4.
216
217
218
219

421
424
425
426

219/1

4819

219/2
220

482
511

01
13

01
13

4.21.5.
130
221
222
223/1
223
224/2

Приходи из буџета
2.925.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.3.:
Месна заједница Вранеши
Опште услуге
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације спортским и
омладинским организацијама

130

421
422
423
425
426

01

15.9.2014. године
2.925.000
201.475

120.000
150.000
322.000
100.000

120.000
150.000
322.000
100.000

150.000

150.000

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом
Зграде и грађевински објекти
1.017.000
1.859.000
Укупно 4.21.4:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
1.859.000
од чега самодопринос
1.022.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.20.4.:
Приходи из буџета
1.859.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.20.4.:
Месна заједница Вукушица
Опште услуге
Стални трошкови
20.000
Трошкови путовања
20.000
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
312.000
Материјал
352.000
Укупно 4.21.5:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
352.000
од чега самодопринос
240.000

1.017.000
1.859.000

60.000

0

0

0

42.155
350.000
452.155

0

0

0

0

1.859.000
1.022.000
452.155

1.859.000
452.155

20.000
20.000
4.000
312.000
352.000
352.000
240.000

0

0

0

14.059
18.059
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13

01
13

4.21.6.
130
224
225
226
227
228
229
230

421
423
424
425
426
511
512

01
13

01
13

4.21.7.
130
231
232
233
234
235
235/1
236

421
423
424
425
426
511
512

01

15.9.2014. године

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.5.:
Приходи из буџета
352.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.5.:
Месна заједница Врњци
Опште услуге
Стални трошкови
80.000
Услуге по уговору
23.000
Специјализоване услуге
10.000
Текуће поправке и одржавање
159.000
Материјал
30.000
Зграде и грађевински објекти
290.000
Машине и опрема
13.000
605.000
Укупно 4.21.6:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
605.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.6.:
Приходи из буџета
605.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.6.:
Месна заједница Руђинци
Опште услуге
Стални трошкови
25.000
Услуге по уговору
210.000
Специјализоване услуге
20.000
Текуће поправке и одржавање
265.000
Материјал
100.000
Зграде и грађевински објекти
215.150
Машине и опрема
50.000
885.150
Укупно 4.21.7:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
885.150
од чега самодопринос
65.000

18.059

352.000
18.059

80.000
23.000
10.000
159.000
30.000
290.000
13.000
605.000

554

0

0

0

554

0

0

0

0

605.000
554

605.000
554

25.000
210.000
20.000
265.000
100.000
215.150
50.000
885.150
885.150
65.000

0

0

0

357.376
50.000
642.790
70.000
1.120.166
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07
13

01
07
13

4.21.8.
130
237
238
239
239/1

421
423
425
426

240

482

240/1

511

01
07
13

01
07
13

4.21.9.
130
241
242
243
244

421
424
425
426

15.9.2014. године

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.7.:
Приходи из буџета
885.150
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.7.:
Месна заједница Подунавци
Опште услуге
Стални трошкови
218.000
Услуге по уговору
89.000
Текуће поправке и одржавање
1.519.000
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
90.000
од једног нивоа власти другом
Зграде и грађевински објекти
1.604.253
3.520.253
Укупно 4.21.8:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
3.520.253
од чега самодопринос
1.404.000
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.8.:
Приходи из буџета
3.520.253
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.8.:
Месна заједница Штулац
Опште услуге
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 4.21.9:

20.000
50.000
259.000
150.000
479.000

642.790
477.376

885.150
642.790
477.376

220.000
80.000
1.090.000
82.000

2.048.253
3.520.253

380.000
10.400

0

0

0

1.941.658
2.332.058

0

0

0

0

3.520.253
1.404.000
1.367.727
964.331

3.520.253
1.367.727
964.331

20.000
50.000
259.000
150.000
479.000

0

0

0

69.771
50.000
119.771
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01
13

01
13

4.21.10.
130
245
246
247
248
249
250

421
423
424
425
426
511

01

01

4.21.11.
130
251
252
253
254
255

421
423
425
426
511

01

01

15.9.2014. године

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
479.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.9.:
Приходи из буџета
479.000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.21.9.:
Месна заједница Рсовци
Опште услуге
Стални трошкови
20.000
Услуге по уговору
64.000
Специјализоване услуге
15.000
Текуће поправке и одржавање
150.000
Материјал
20.000
Зграде и грађевински објекти
150.000
419.000
Укупно 4.21.9:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
419.000
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.10.:
Приходи из буџета
419.000
Укупно за главу 4.21.10.:

Месна заједница Станишинци
Опште услуге
Стални трошкови
154.000
Услуге по уговору
38.000
Текуће поправке и одржавање
125.000
Материјал
2.000
Зграде и грађевински објекти
100.000
419.000
Укупно 4.21.11:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
419.000
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 4.21.11.:
Приходи из буџета
419.000

479.000
119.771

479.000
119.771

20.000
64.000
15.000
150.000
20.000
150.000
419.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

419.000

419.000

154.000
38.000
125.000
2.000
100.000
419.000
419.000

419.000
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01

01

15.9.2014. године

Укупно за главу 4.21.11.:
15.327.403
Укупно 4.21.:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
15.327.403
од чега самодопринос
6.840.000
Укупно за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.21.:
СВЕГА РАЗДЕО 4:

15.327.403

16.560.403

0

0

0

7.981.116

0

0

16.560.403
7.340.000

16.560.403

737.169.403 757.597.773

62.287.000

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:
01
Приходи из буџета
1.000.000
0
Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:
01
Приходи из буџета
18.413.000 18.413.000
Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:
01
Приходи из буџета
1.500.000
1.500.000
Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:
01
Приходи из буџета
9.350.000
9.380.000
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на
др.месту:
01
Приходи из буџета
3.550.000
4.150.000
07
Трансфере од других нивоа власти
15
Неутрошена средства донација из ранијих година
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни
орг.:
01
Приходи из буџета
33.925.000 42.525.000
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:
01
Приходи из буџета
161.945.403 164.128.403
07
Трансфери од других нивоа власти
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:
01
Приходи из буџета
18.193.000 22.693.000
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:
01
Приходи из буџета
56.400.000 56.400.000

62.287.000 30.500.000

42.608.934 28.000.000 30.134.661

22.000.000
0

1.191.086
1.058

200.000

200.000
1.500.000

3.500.000

2.010.517
3.500.000
6.970.599

0

2.850.000
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13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:
01
Приходи из буџета
8.881.000
9.881.000
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:
01
Приходи из буџета
4.000.000
9.935.000
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:
01
Приходи из буџета
31.281.000 33.661.000
04
Сопствени приходи
07
Трансфери од других нивоа власти
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:
01
Приходи из буџета
12.250.000 12.250.000
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне
средине:
01
Приходи из буџета
0
0
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15
Неутрошена средства донација из ранијих година
Извори финансирања за функцију 610 - Стамбени развој:
01
Приходи из буџета
1.000.000
1.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:
01
Приходи из буџета
185.179.354 181.904.354
07
Трансфери од других нивоа власти
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
10
Примања од домаћих задуживања
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:
01
Приходи из буџета
33.700.000 35.600.000
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на
др.месту:
01
Приходи из буџета
5.145.000
5.145.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и
спорта:
01
Приходи из буџета
27.733.000 30.366.000
04
Сопствени приходи
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:
01
Приходи из буџета
37.305.000 37.415.000

4.000.000

200.000

200.000

90.888

14.168.000

14.168.000
300.000

300.000
300.000

1.000.000

4.136.224
22.328

1.000.000

3.727.918
1.000.000
28.000.000 30.134.661
1.153.888

4.754.428

13.608.000

13.608.000
200.000

200.000
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04
Сопствени приходи
7.970.000
07
Трансфери од других нивоа власти
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге
зај.:
01
Приходи из буџета
1.000.000
1.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:
01
Приходи из буџета
1.000.000
500.000
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:
01
Приходи из буџета
1.300.000
1.000.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:
01
Приходи из буџета
45.151.630 47.564.000
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско
образовање:
01
Приходи из буџета
76.573.016 79.393.016
04
Сопствени приходи
26.541.000
07
Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:
01
Приходи из буџета
17.600.000 17.600.000
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

793.375.403 823.403.773

62.287.000

7.970.000
500.000

400.000
500.000

930.000

26.541.000
3.000.000

3.000.000

570.000
62.287.000 30.900.000

44.508.934 28.000.000 30.134.661
„

У колони „Укупна средства“ износи се мењају последично променама у колонама из овог става.

Члан 14
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања" а примењиваће се од 01.01.2014.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1851/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
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181.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Скупштина општине Врњачка Бања на
21. седници, одржаној дана 12.9.2014.године,
на основу члана 191. Устава Републике Србије
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/06), члана 11. и 32.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/07 и 82/14-др.закон) и чл.116. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст),
донела је

Члан 1
Овом одлуком се уређује поступање са
непокретностима које су у јавној својини
општине Врњачка Бања (у даљем тексту:
општина) односно на којима општина има
посебна својинска овлашћења, у складу са
прописима којима се уређује област јавне
својине, односно грађевинског земљишта.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
У Одлуци о изменама и допунама
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.11/14), чл.26. се
мења и гласи: ''Одредба ове одлуке која се
односи на број чланова Општинског већа,
(чл.17),
ће се примењивати од наредних
избора за одборнике Скупштине општине.''
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:020-127/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
182.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
21. седници од 12.9.2014. године на основу члана
27. став 10., члана 28., став 2., члана 35. и члана
36., став 6. Закона о јавној својини ("Службени
гласник РС", бр. 72/2011), чл.. 96-98. Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12-Одлука УС 42/13,
50/13- Одлука УС и 98/13-Одлука УС), чл. 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07) и члана 24.и 36. Статута
општине Врњачка Бања ("Службени лист
општине Врњачка Бања, број 14/13 – пречишћен
текст ), донела је
ОДЛУКУ
O НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА
НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА,
ОДНОСНО НА КОЈИМА ОПШТИНА
ВРЊАЧКА БАЊА ИМА ПОСЕБНА
СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА

II ОБЈЕКТИ
Појам
Члан 2
Под објектима у смислу ове одлуке
сматрају се: службене зграде и пословне
просторије, стамбене зграде и станови, гараже и
гаражна места, добра у општој употреби и
објекти инфраструктуре који према закону и
другим прописима којима се уређује јавна
својина, изградња и друге области, могу бити у
јавној својини општине.
Располагање
Члан 3
Располагањем објектима у јавној својини
општине, у смислу ове одлуке, сматра се:
1. прибављање и отуђење;
2. пренос права јавне својине на другог носиоца
јавне својине (са накнадом или без накнаде),
укључујући и размену;
3. давање на коришћење;
4. улагање у капитал;
5. давање у закуп;
6. заснивање хипотеке.
Располагање непокретностима из става 1.
овог члана се у складу са Законом о јавној
својини (у даљем тексту: Закон) и подзаконским
актима донетим на основу овог Закона.
Члан 4
Одредбе овог поглавља одлуке примењују се на јавна предузећа, месне заједнице,
установе и друге органе и организације чији је
оснивач општина Врњачка Бања а који се
сматрају корисницима непокретности у јавној
својини општине Врњачка Бања у смислу Закона
о јавној својини.
Прибављање и отуђење
Члан 5
Прибављање објеката у јавну својину,
односно отуђење објеката из јавне својине, врши
се у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, као и испод тржишне цене, односно без
накнаде, под условима утврђеним Законом и
Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини у поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
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понуда (у даљем тексту: Уредба), односно у
складу са Законом о јавним набавкама уколико је
другачије уређен поступак прибављања.
Прибављањем објеката, у смислу става 1.
овог члана, сматра се и размена и изградња
објеката.
Објекти се могу прибављати у јавну
својину општине бестеретним правним послом
(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље),
као и експропријацијом на основу посебног
закона.
Почетна цена прибављања, односно
отуђења објеката у јавној својини утврђује се у
висини процењене тржишне вредности објекта
од стране надлежног пореског органа.
Члан 6
Припрему нацрта аката, нацрта уговора,
као и обављање стручних послова неопходних за
рад Комисије и спровођење ове одлуке обављаће
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежна за имовископравне послове, уколико овом одлуком није
другачије регулисано.
Члан 7
Одлуку о прибављању објеката у јавну
својину општине Врњачка Бања, односно о
отуђењу објеката из јавне својине општине
Врњачка Бања доноси Скупштина општине
Врњачка Бања.
Предлог одлуке из става 1. овог члана са
елементима огласа за јавно надметање или
прикупљање писмених понуда утврђује Општинско веће. Нацрт израђује организациона
јединица Општинске управе општине Врњачка
Бања надлежна за имовиско-правне послове, на
основу иницијативе Председника општине.
Субјекат за чије потребе се врши
прибављање објеката у јавну својину Општине,
дужан је да приложи јавне и друге исправе са
доказом да су за прибављању објекта у јавну
својину Општине планирана средства у буџету
Општине, као и сву другу документацију која је
потребна за даљи поступак у одлучивању.
Члан 8
Скупштина општине Врњачка Бања
посебном одлуком формира комисију и
објављује оглас за спровођење поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда за
прибављање, односно отуђење непокретности из
јавне својине општине Врњачка Бања.
Нацрт текста огласа за јавно надметање
или прикупљање писмених понуда израђује
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежна за имовископравне послове.
Члан 9
Обавезна садржина огласа за јавно
надметање или прикупљање писмених понуда за
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прибављање, односно отуђење објеката из јавне
својине и спровођење поступка од стране
комисије из члана 8. ове Одлуке регулисани су
Уредбом.
Рокови плаћања, критеријуми за избор
најповољнијег понуђача, износ депозита, рок за
повраћај депозита и сл. биће прецизније одређени
приликом расписивања огласа за прибављање и
отуђење непокретности.
Члан 10
Поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда ради прибављања,
односно отуђења објеката у јавној својини
општине Врњачка Бања спроводи Комисија из
чл. 8. ове Одлуке.
О току поступка јавног надметања,
односно отварања приспелих понуда Комисија
води записник.
Записник из претходног става овог члана
са предлогом за избор најповољнијег понуђача
Комисија доставља организационој јединици
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежној за имовиско-правне послове, која
утврђује предлог решења о избору најповољнијег
понуђача.
Члан 11
Решење
о
избору
најповољнијег
понуђача по спроведеном поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда
доноси Председник општине Врњачка Бања на
предлог Комисије из члана 8. ове Одлуке.
На решење из претходног става, учесник
у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда може уложити приговор
Општинском већу у року од 8 дана од дана
пријема решења. Предлог одлуке по приговору,
утврђује надлежна организациона јединица
Општинске управе општине Врњачка Бања.
Одлука Општинског већа је коначна.
Члан 12
Уговор о прибављању непокретности у
јавну својину, односно о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине, закључује Председник
општине
након
прибављеног
мишљења
Општинског јавног правобраниоца.
Нацрт Уговора из става 1. израђује
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежна за имовископравне послове
Примерак закљученог уговора из става 1.
овог члана доставља се Општинском јавном
правобраниоцу у року од 15 дана од дана
закључења уговора и организационој јединици
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежној за имовископравне послове, као
надлежном органу, ради спровођења поступка
укњижења права јавне својине, као и увођења у
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евиденцију непокретности у јавној својини
Општине сходно одредбама Закона.
Прибављање и отуђење објеката из јавне
својине непосредном погодбом и отуђење
објеката испод тржишне цене
Члан 13
Прибављање непокретности у јавну
својину и отуђење непокретности из јавне
својине Општине путем непосредне погодбе, као
и отуђење непокретности из јавне својине испод
тржишне цене, односно без накнаде, врши се у
случајевима и под условима предвиђеним
Законом и Уредбом.
Објекти се могу прибавити у јавну
својину општине непосредном погодбом, али не
изнад од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности објекта, ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење,
под којим се подразумева:
1) случај када објекат који се прибавља у јавну
својину општине по својим карактеристикама
једини одговара потребама општине, корисника,
односно носиоца права коришћења, с тим да
предлог акта, односно акт о оваквом прибављању
садржи разлоге оправданости и целисходности
прибављања са аспекта остварења интереса
општине и разлоге због којих се прибављање не
би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда;
2) случај када се ради о међусобном располагању
између носилаца права јавне својине и
3) случај прибављања објекта у јавну својину
општине путем размене ако је та размена у
интересу општине.
Прибављање непосредном погодбом
путем размене
Члан 14
Објекти се могу прибавити у јавну
својину општине путем размене, непосредном
погодбом, под следећим условима:
1) ако је таква размена у интересу општине,
односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за
општине или бољи услови за ефикасно вршење
права и дужности општине;
2) ако се објекти размењују под тржишним
условима;
3) ако се, у случају кад је тржишна вредност
објекта у јавној својини општине већа од тржишне вредности објекта који се прибавља у јавну
својину општине на име размене, уговори
доплата разлике у новцу у року до 20 дана од
дана закључења уговора.
Предлог акта, односно акт о прибављању
објекта у јавну својину општине из става 1. овог
члана мора да садржи образложење из кога се
може утврдити постојање околности из става 1.
тачка 1) овог члана.
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Члан 15
У случају прибављања путем размене
објекта у јавној својини општине са инвеститором изградње објекта када је општина носилац
права јавне својине на зградама, односно
њиховим посебним деловима, који су предвиђени
за рушење, у циљу привођења локације планираној намени, утврђују се следећи критеријуми за
реализацију размене објекта у јавној својини
општине непосредном погодбом:
1. Општини на име накнаде за објекат који се даје
у размену мора припасти објекат који има већу
површину за најмање 15% када је општина
мањински власник у објекту који је предвиђен за
рушење, односно уколико је општина већински
власник најмање за 50% у односу на површину
објекта у јавној својини који се даје на име
размене, с тим што у сваком случају понуда
инвеститора не може да буде мања од оствареног
просека постигнутог у размени објекта са
преосталим власницима етажних делова објекта
на предметној локацији, а на основу закључених
уговора о регулисању имовинско-правних односа
између наведених лица;
2. Уколико се општини у поступку размене
објекта нуди постојећи објекат на другој
локацији у власништву инвеститора изградње,
поред критеријума из претходне тачке, потребно
је да тај објекат буде у истој пословној, односно
стамбеној зони и да по свом положају, структури,
локацији и намени одговара постојећем објекту у
јавној својини са којом се размењује, као и да тај
објекат буде укњижен у одговарајуће јавне књиге
о евиденцији непокретности и правима на њима,
као својина инвеститора;
3. Уговором о размени објеката мора бити
предвиђена уговорна казна за случај доцње
потенцијалног инвеститора изградње стамбеног,
односно пословног објекта на локацији која се
приводи планираној намени, у погледу рока за
изградњу и предају у посед новоизграђеног
објекта који се даје општини на име размене
објекта у јавној својини;
4. Уговором о размени објеката мора бити
утврђено заснивање хипотеке на одређеној
непокретности у својини инвеститора изградње
или трећег лица, уз његову сагласност, којом се
обезбеђује извршење његових обавеза, када је
инвеститор физичко лице, односно предузетник,
а кад је инвеститор изградње привредни субјекат
(предузеће, односно привредно друштво), потребно је од инвеститора обезбедити заснивање
хипотеке или оригиналну, безусловну, неопозиву
и наплативу на први позив банкарску гаранцију
првокласне банке, у висини процењене тржишне
вредности будућег новоизграђеног објекта који
општина прибавља разменом.
Отуђење објекта испод тржишне цене
Члан 16
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Изузетно од чл.5. став 1. ове одлуке,
објекти се могу отуђити из јавне својине општине
и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако
постоји интерес за таквим располагањем, као што
је отклањање последица елементарних непогода
или успостављање добрих односа са другим
државама,
односно
међународним
организацијама и у другим случајевима
предвиђеним посебним законом.
Предлог акта, односно акт о отуђењу
објекта из јавне својине општине мора да садржи
образложење из кога се може утврдити постојање
разлога из става 1. овог члана.
У случају преноса права јавне својине на
објектима између различитих носилаца тог права,
објекти се могу преносити испод тржишне цене,
односно без накнаде, с тим да такво располагање
мора бити посебно образложено.
Надлежни органи и поступак
Члан 17
Предлог одлуке о прибављању, односно
отуђењу објеката из јавне својине путем
непосредне погодбе, утврђује Општинско веће.
Предлог одлуке из става 1. овог члана,
сходно овој одлуци, мора да садржи образложење разлога који оправдавају сваки од наведених начина располагања објеката у јавној својини
општине.
Одлуку о прибављању објеката у јавну
својину, односно о отуђењу објеката из јавне
својине непосредном погодбом доноси Скупштина општине.
Поступак непосредне погодбе из става 3.
овог члана спроводи комисија из чл.8. ове одлуке
Решење по предлогу комисије из
претходног става овог члана доноси Председник
општине који и закључује одговарајући уговор о
прибављању односно отуђењу објеката из јавне
својине путем непосредне погодбе. Предлог
решења утврђује организациона јединица
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежна за имовиско-правне послове.
Одлуку о отуђењу непокретности из
јавне својине испод тржишне цене односно без
накнаде доноси Скупштина општине.
Уговор о отуђењу објеката из јавне
својине испод тржишне цене односно без
накнаде закључује Председник општине.
Нацрт одлуке из овог члана израђује
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежна за имовископравне послове, на иницијативу Председника
општине.
Субјекат за чије потребе се врши
прибављање објеката у јавну својину Општине,
дужан је да приложи јавне и друге исправе са
доказом да су за прибављање објеката у јавну
својину Општине планирана средства у буџету
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Општине, као и сву другу документацију која је
потребна за даљи поступак у одлучивању.
Члан 18
Одредбе члана 12. ове Одлуке којима се
утврђује
обавеза
прибављања
мишљења
Општинског јавног правобраниоца пре закључивања уговора као и обавеза достављања закљученог уговора сходно се примењује и у случајевима прибављања и отуђења непокретности у
јавној својини непосредном погодбом и отуђењем испод тржишне цене односно без накнаде.
Давање у закуп објеката у јавној својини
Члан 19
Објекти у јавној својини дају се у закуп
полазећи од тржишне висине закупнине у
поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а изузетно непосредном
погодбом у случајевима предвиђеним Законом и
Уредбом.
Обавезна садржина огласа за јавно
надметање, односно прикупљање писмених
понуда утврђена је Уредбом.
Рокови плаћања, критеријуми за избор
најповољнијег понуђача, износ депозита, рок за
повраћај депозита и сл. биће прецизније одређени
приликом расписивања огласа за прибављање и
отуђење објеката.
Службене зграде и пословне просторије
се могу давати у закуп за обављање свих врста
занатских, услужних, трговинских, агенцијских и
сличних делатности, а гараже за смештај
путничких аутомобила.
Члан 20
Објекти из члана 2. ове Одлуке могу се
давати у закуп у року који се одређује одлуком о
расписивању огласа.
Исти објекти се не могу давати у
подзакуп.
Члан 21
Одлуку о давању у закуп објеката из чл.
2. ове Одлуке путем јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, односно изузетно
непосредном погодбом у случајевима предвиђеним Законом и Уредбом, доноси Скупштина
општине.
Одлука из претходног става треба да
садржи све обавезне елементе будућег огласа о
спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда који су утврђени
важећим подзаконским актом, односно изузетно
непосредном погодбом у случајевима предвиђеним Законом и Уредбом.
Предлог за доношење одлуке и
расписивање огласа из овог члана подноси
Председник општине, а израђује организациона
јединица Општинске управе општине Врњачка
Бања надлежна за имовиско-правне послове.
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Члан 22
Поступак давања у закуп објеката из
члана 2. ове Одлуке спроводи Комисија из члана
8. ове одлуке.
Начин рада комисије у поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
Члан 23
Оглас за јавно надметање односно за
достављање писмених понуда ради давања у
закуп непокретности које су предмет ове Одлуке
се објављује у локалним средствима јавног
информисања, дневним листовима који се
дистрибуирају на територији целе Републике
Србије и др.што се прецизније одређује одлуком
о расписивању огласа.
Члан 24
Рок за подношење пријаве за јавно
надметање, односно достављање писмених
понуда, не може бити краћи од 8 дана од дана
јавног оглашавања.
Пријава, односно понуда, се подноси
Комисији у затвореној коверти са јасном
назнаком на коју се непокретност односи. На
полеђини коверте наводи се назив подносиоца
пријаве, односно понуде са адресом и контакт
телефоном. Пријава, односно понуда поднета у
отвореној коверти или без јасне назнаке на коју
се непокретност односи сматраће се неуредном,
односно непотпуном и као таква биће одбачена.
Јавно надметање, односно отварање
понуда одржаће се у року од пет дана од истека
рока за подношење пријава, односно понуда.
Неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно понуде се одбацују, а подносиоци истих
не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно отварања понуда.
Пријава, односно понуда је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног
у огласу.
Пријава, односно понуда се сматра
непотпуном ако нема прописану обавезну
садржину, ако нису приложене све тражене
исправе, односно ако не садржи све податке и
доказе предвиђене огласом или су подаци дати
супротно огласу.
Члан 25
Поступак јавног надметања ради давања
у закуп почиње тако што Комисија прво
проверава идентитет подносилаца уредних
пријава или њихових овлашћених заступника,
утврђује ко је све од подносилаца пријава стекао
статус учесника, те утврђује листу учесника
јавног надметања.
Пре почетка јавног надметања Комисија
одређује лицитациони корак који не може бити
већи од 10% почетног износа закупа.
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Председник Комисије објављује почетак
јавног надметања и наводи непокретност која је
предмет јавног надметања и почетни износ
закупнине.
Потом председник Комисије пита да ли
има заинтересованих учесника за непокретност
која је предмет јавног надметања и ко нуди
почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита учеснике
јавног надметања да ли неко нуди већи износ
закупнине. Поступак се понавља све док има
учесника јавног надметања који нуди већи износ
закупнине.
Када на трећи позив председника
Комисије нико од присутних учесника не понуди
већи износ закупнине од последње дате понуде.
Комисија записнички констатује која је
најповољнија понуда и председник потом
објављује да је надметање за предметну
непокретност завршено.
Председник Комисије ће објавити да је
јавно надметање завршено за предметну непокретност и када и после његовог трећег позива на
надметање нико од присутних учесника не
понуди ни почетни износ закупнине односно
почетну цену земљишта.
По објављивању завршетка јавног надметања не могу се поднети накнадне понуде.
Члан 26
О току поступка јавног надметања
Комисија води записник у који се обавезно уносе
следећи подаци:
1. Дан и час отпочињања јавног надметања.
2. Састав Комисије.
3. Број пријављених учесника са њиховим
подацима.
4. Почетни износ закупнине за сваку предметну
непокретност посебно.
5. Листа учесника са понуђеним износом
закупнине, односно понуђеном ценом земљишта.
6. Време завршетка поступка јавног надметања.
7. Остали подаци од значаја за рад Комисије и
ток поступка јавног надметања.
8. Констатација о најповољнијем понуђачу.
Записник потписују председник, чланови
Комисије и записничар.
Члан 27
Одредбе члана 24. и 25. ове Одлуке
сходно се примењују и у поступку отварања писмених понуда са прилагођеном терминологијом.
Одредбе члана 22-24. ове Одлуке сходно
се примењују у поступку прибављања и отуђења
непокретности које су предмет ове Одлуке са
прилагођеном терминологијом.
Права и обавезе општине у односу на носиоце
права коришћења на објектима који су у јавној
својини општине
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Члан 28
Права и обавезе општине у односу на
кориснике из чл.4. ове одлуке, утврђују се
законом, Статутом општине и овом одлуком.
Члан 29
На питања у области располагања
објектима у јавној својини која нису уређена
овом Одлуком примењиваће се непосредно
одредбе Закона, Уредбе и других важећих
подзаконских аката.
Одредбе ове одлуке сходно се примењују
и приликом прибављања објеката у закуп од
стране Општине, јавних предузећа, месних
заједница, установа и других органа и организације чији је оснивач општина Врњачка Бања а
који се сматрају корисницима непокретности у
јавној својини општине Врњачка Бања у смислу
Закона о јавној својини, за обављање делатности
за које су основани.
III ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 30
Општина уређује грађевинско земљиште
и стара се о његовом рационалном коришћењу,
према намени земљишта предвиђеној планским
документом, у складу са законом.
Члан 31
Послове обезбеђивања
услова
за
уређивање, употребу, унапређивање и заштиту
грађевинског земљишта за општину, обавља
Дирекција за планирање и изградњу Врњачка
Бања ЈП (у даљем тексту: Дирекција).
Члан 32
Обезбеђивање услова за уређивање,
употребу, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта обухвата: припрему средњорочних и
годишњих програма уређивања грађевинског
земљишта, уређивање грађевинског земљишта,
старање о заштити, рационалном и одрживом
коришћењу грађевинског земљишта, као и
обављање других послова у складу са законом и
другим прописима.
Члан 33
Општина прибавља, отуђује и даје у
закуп грађевинско земљиште, у складу са законом, преко органа одређеног Статутом општине.
Давање у закуп и отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини
Члан 34
Грађевинско земљиште у јавној својини
општине
(у даљем тексту: грађевинско
земљиште) се даје у закуп или отуђује у складу са
одредбама закона којим је уређено грађевинско
земљиште (у даљем тексту: Закон) и то:
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1. ради изградње објеката, у складу са планским
документом на основу кога се издаје локацијска
дозвола;
2. исправке граница суседних катастарских
парцела;
3. формирања грађевинске парцеле у складу са
правноснажним решењем којим се утврђује
земљиште за редовну употребу објекта;
4. споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације у складу са прописима о
експропријацији;
5. у поступку споразумне деобе грађевинског
земљишта у сусвојини или заједничкој својини
општине и других носиоца права својине.
Грађевинско земљиште се даје у закуп у
складу са Законом ради прибављања грађевинске
дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта,
ако је изградња тог објекта у складу са условима
предвиђеним законом којим је регулисана
легализација објеката.
Члан 35
Грађевинско земљиште се даје у закуп
или отуђује као неизграђено и уређено.
Грађевинско земљиште може се дати у
закуп или отуђити и као неизграђено грађевинско
земљиште које није уређено, ако учесник у
поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом односно подносилац
захтева у поступку давања у закуп или отуђења
грађевинског земљишта непосредном погодбом,
прихвати прописане услове за уређивање
земљишта садржане у јавном огласу, односно
условима за непосредну погодбу, и уговором
преузме обавезу да о свом трошку изврши
комунално опремање грађевинског земљишта.
Члан 36
Давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта спроводи се јавним надметањем
или прикупљањем понуда јавним огласом, по
тржишним условима.
Грађевинско земљиште може се дати у
закуп или отуђити непосредном погодбом у
случају:
1. изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини;
2. исправке граница суседних катастарских
парцела;
3. формирања грађевинске парцеле у складу са
правноснажним решењем којим се утврђује
земљиште за редовну употребу објекта;
4. отуђења или давања у закуп грађевинског
земљишта по цени, односно закупнини која је
мања од тржишне, односно без накнаде, уз
претходно прибављену сагласност Владе;
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5. споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације у складу са прописима о
експропријацији;
6. у поступку споразумне деобе грађевинског
земљишта у сусвојини или заједничкој својини
општине и других носиоца права својине.
Грађевинско земљиште се може дати у
закуп непосредном погодбом ради прибављања
грађевинске дозволе, власнику бесправно
саграђеног објекта, ако је изградња тог објекта у
складу са условима предвиђеним законом којим
је регулисана легализација објеката.
Члан 37
Грађевинско земљиште се даје у закуп на
одређено време, у року који се одређује одлуком
о расписивању огласа.
Надлежност
Члан 38
Општина даје у закуп или отуђује
грађевинско земљиште ради изградње објекта без
обзира на бруто развијену грађевинску површину
(у даљем тексту: БРГП) објекта.
Општина даје у закуп грађевинско
земљиште испод објекта ради прибављања
грађевинске дозволе власнику бесправно
саграђеног објекта, без обзира на БРГП објекта.
Општина отуђује или даје у закуп грађевинско земљиште за редовну употребу објекта на
грађевинској парцели које је правноснажним
решењем органа јединице локалне самоуправе
надлежне за имовинско-правне послове утврђено
као земљиште за редовну употребу објекта за
који је надлежни орган утврдио да постоји
могућност легализације, односно за који је
донето решење о легализацији у складу са раније
важећим законом.
Органи надлежни у поступцима давања у закуп
или отуђења грађевинског земљишта
Члан 39
Решење о давању у закуп или решење о
отуђењу грађевинског земљишта доноси
Скупштина општине Врњачка Бања (у даљем
тексту: Скупштина општине).
Решење из става 1. овог члана, као и
друге акте које се односе на грађевинско
земљиште, а које на основу ове одлуке доноси
Скупштина општине, припрема организациона
јединица Општинске
управе надлежна за
грађевинско земљиште и доставља Скупштини
општине у форми предлога.
Решење се доставља закупцу, односно
лицу коме се отуђује грађевинско земљиште, као
и свим учесницима у поступку јавног надметања
односно прикупљања понуда.
Решење о давању у закуп или решење о отуђењу
грађевинског земљишта
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Члан 40
Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта садржи нарочито:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште
даје у закуп;
2. податке о катастарској парцели;
3. намени и величини будућег објекта;
4. висина закупнине, рок плаћања, начин плаћања
закупнине (једнократно или на рате, са
констатацијом да ће се уколико се уговори
плаћање на више рата износ рате усклађивати са
порастом цена на мало у Републици Србији,
према
објављеним
подацима
надлежне
организације за послове вођења статистике) и
средство обезбеђења уколико се плаћање врши
на рате;
5. рок трајања закупа;
6. рок привођења грађевинског земљишта
намени, уколико се грађевинско земљиште даје у
закуп ради изградње;
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште
даје у закуп да, у року од 30 дана од дана коначности решења о давању у закуп грађевинског
земљишта, закључи уговор о закупу.
Члан 41
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта садржи нарочито:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште
отуђује;
2. податке о катастарској парцели;
3. податке намени и величини будућег објекта;
4. износ цене и рок плаћања;
5. рок привођења грађевинског земљишта намени
уколико се грађевинско земљиште отуђује ради
изградње;
6. обавезу лица коме се грађевинско земљиште
отуђује да, у року од 30 дана од дана коначности
решења о отуђењу грађевинског земљишта,
закључи уговор о отуђењу.
Уговор о давању у закуп и уговор којим се
отуђује грађевинско земљиште
Члан 42
Уговор о закупу грађевинског земљишта
(у даљем тексту: уговор о закупу), у име општине
закључује Председник општине, односно друго
лице по његовом овлашћењу.
Уговор се закључује са лицем коме се
даје у закуп грађевинско земљиште у року од 30
дана од дана коначности решења о давању у
закуп грађевинског земљишта.
Уговор о закупу садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели;
2. опис и ближе податке о намени и величини
објекта који ће се градити односно који је
изграђен;
3. висину закупнине;
4. рок и начин плаћања закупнине, с тим да
уколико се уговара плаћања закупнине на више
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рата уговор садржи начин усклађивања висине
закупа са порастом цена на мало у Републици
Србији, према објављеним подацима надлежне
организације за вођење статистике;
5. средство обезбеђења уколико се плаћање врши
на рате;
6. рок трајања закупа;
7. рок и начин плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта;
8. посебне услове за уређење ако се у закуп даје
неуређено грађевинско земљиште;
9. рок у коме грађевинско земљиште мора да се
приведе намени уколико се грађевинско
земљиште даје у закуп ради изградње;
10. права и обавезе у случају неизвршења
обавезе;
11. начин решавања спорова;
12. поступак и услови за измену уговора;
13. друга права и обавезе.
Трошкови овере уговора о закупу, као и
други евентуални трошкови проистекли из
уговора, падају на терет закупца.
Право закупа уписује се у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 43
Уговор којим се отуђује грађевинско
земљиште (у даљем тексту: уговор о отуђењу), у
име општине, закључује Председник општине,
односно друго лице по његовом овлашћењу.
Уговор се закључује са лицем коме се
отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана
од дана коначности решења о отуђењу
грађевинског земљишта.
Уговор о отуђењу садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели;
2. опис и ближе податке о намени и величини
објекта који ће се градити, односно који је
изграђен;
3. висину цене;
4. рок плаћања цене;
5. рок и начин плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта;
6. посебне услове за уређење ако се отуђује
неуређено грађевинско земљиште;
7. рок у коме грађевинско земљиште мора да се
приведе намени уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње;
8. права и обавезе у случају неизвршења обавезе;
9. начин решавања спорова;
10. услове, начин и поступак за измену и раскид
уговора;
11. одредбу да лице коме се отуђује грађевинско
земљиште по измирењу цене стиче право на упис
својине на грађевинском земљишту у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на
њима;
12. друга права и обавезе.
Трошкове и таксе настале у поступку
отуђења грађевинског земљишта као и друге
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евентуалне трошкове проистекле из овог правног
посла, сноси лице коме је отуђено грађевинско
земљиште.
Поступци давања у закуп и отуђења
грађевинског земљишта
Давање у закуп и отуђење грађевинског
земљишта јавним надметањем и прикупљањем
понуда јавним огласом
Члан 44
Грађевинско земљиште се отуђује или
даје у закуп јавним надметањем ако планирана
бруто површина објекта, односно објекта који
треба да се гради не прелази 1000 м2.
Грађевинско земљиште се отуђује или
даје у закуп прикупљањем понуда јавним
огласом ако планирана бруто површина објекта,
односно објекта, који треба да се гради прелази
1000 м2, као и у случајевима када земљиште није
отуђено или дато у закуп ни у поновљеном
поступку јавног надметања.
Скупштина општине Врњачка Бања
одлучује о оглашавању јавног надметања за
отуђивање или давање у закуп земљишта на
територији општине, на предлог организационе
јединице надлежне за грађевинско земљиште.
Члан 45
Јавни оглас се објављује у дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и званичном сајту општине.
Члан 46
Јавни оглас о јавном надметању, односно
прикупљању понуда за давање у закуп грађевинског земљишта садржи нарочито:
1. опис и ближе податке о грађевинском
земљишту;
2. услове за изградњу (намена, спратност,
површина објекта у м² и друго);
3. степен комуналне опремљености и посебне
услове за уређење ако се у закуп даје неуређено
грађевинско земљиште;
4. рок трајања закупа;
5. почетни износ закупнине;
6. рок, начин, динамику плаћања закупнине и
средство обезбеђења, уколико се плаћање врши
на рате;
7. рок привођења грађевинског земљишта
намени;
8. обавезу подносиоца пријаве да ради
учествовања у поступку јавног надметања,
односно прикупљања понуда, уплати депозит од
10% износа из тачке 5. овог члана или положи
гаранцију банке или друго средство плаћања у
складу са законом,
9. обавезан садржај пријаве, односно понуде и
исправе које је потребно доставити уз пријаву,
односно понуду;
10. обавезу лица коме се грађевинско земљиште
даје у закуп да у року од 30 дана од дана
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коначности решења о давању у закуп
грађевинског земљишта, закључи уговор о
закупу када је обавезан да достави један од
инструмената обезбеђења плаћања закупнине
уколико се плаћање врши на рате;
11. коме се подносе пријаве, односно понуде;
12. рок за подношење пријава, односно понуда;
13. место и време одржавања јавног надметања,
односно отварања понуда;
14. одредбу да подносиоци неблаговремене и
непотпуне пријаве неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања, односно да ће
неблаговремене и непотпуне понуде бити
одбачене.
Члан 47
Јавни оглас о јавном надметању, односно
прикупљању понуда за отуђење грађевинског
земљишта садржи нарочито:
1. опис и ближе податке о грађевинском
земљишту;
2. услове за изградњу (намена, спратност,
површина објекта у м2 и друго);
3. степен комуналне опремљености и посебне
услове за уређење ако се отуђује неуређено
грађевинско земљиште;
4. почетни износ цене;
5. рок плаћања цене;
6. рок привођења грађевинског земљишта
намени;
7. обавезу подносиоца пријаве да ради
учествовања у поступку јавног надметања,
односно прикупљања понуда, уплати депозит од
10% износа из тачке 4. овог члана или положи
гаранцију банке или друго средство плаћања у
складу са законом,
8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и
исправе које је потребно доставити уз пријаву,
односно понуду;
9. обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да у року од 30 дана од дана
коначности решења о отуђењу грађевинског
земљишта, закључи уговор о отуђењу;
10. коме се подносе пријаве, односно понуде;
11. рок за подношење пријава, односно понуда;
12. место и време одржавања јавног надметања,
односно отварања понуда;
13. одредбу да подносиоци неблаговремене и
непотпуне пријаве неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања односно да ће
неблаговремене и непотпуне понуде бити
одбачене.
Члан 48
Поступак јавног надметања за отуђење
или давање у закуп грађевинског земљишта
спроводи Комисија коју образује Скупштина
општине.
Комисија из става 1. овог члана има
председника и 4 члана.
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Стручне и административне послове за
комисију из става 1. овог члана врши организациона јединица надлежна за послове грађевинског
земљишта.
Члан 49
Пријава за учествовање у поступку јавног
надметања (у даљем тексту: пријава), односно
понуда за учествовање у поступку прикупљања
понуда јавним огласом (у даљем тексту: понуда)
се доставља у затвореној коверти са видљивом
назнаком на коју локацију се односи и ко је
подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица
мора да садржи назив и седиште и мора бити
потписана од стране овлашћеног лица и оверена
печатом. Уз пријаву, односно понуду правног
лица се прилаже извод из регистра привредних
субјеката надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица
мора да садржи име, презиме, адресу и матични
број и мора бити потписана.
Пријава предузетника мора да садржи
пословно име и седиште и мора бити потписана
од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
Уз пријаву, односно понуду предузетника
прилаже се извод из регистра надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом броју.
Уз пријаву, односно понуду се подноси
доказ о уплати депозита, односно банкарска
гаранција.
Уз пријаву, односно понуду мора да се
достави оверена изјава подносиоца пријаве,
односно понуђача да прихвата све услове из
јавног огласа.
Понуда мора да садржи износ понуђене
закупнине, односно цене, који је исти или већи од
почетног износа утврђеног огласом.
Пријава, односно понуда је непотпуна
ако не садржи све што је прописано, ако нису
приложене све исправе како је то предвиђено у
ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана, односно ако не
садржи све податке предвиђене јавним огласом.
Члан 50
Рок за подношење пријава, односно
понуда не може бити краћи од 30 дана од дана
јавног оглашавања.
Члан 51
Пријаву, односно понуду не могу
поднети председник нити било који члан
комисије.
Члан 52
Председник комисије отвара седницу
комисије, саопштава податке о грађевинском
земљишту које се даје у закуп или отуђује и
почетни износ закупнине, односно цене.
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Председник комисије констатује колико
је пријава, односно понуда примљено и по
редоследу приспећа јавно отвара и чита цео текст
пријаве, односно понуде. Председник комисије
констатује које исправе су достављене уз пријаву,
односно понуду.
Комисија утврђује ко су подносиоци
пријаве, односно понуде, ко је од подносилаца
пријава,
односно
понуда
присутан
са
овлашћењем да учествује у поступку јавног
надметања, односно присуствује поступку
отварања понуда и које су пријаве, односно
понуде неблаговремене, односно непотпуне.
Председник комисије констатује да
подносилац неблаговремене или непотпуне
пријаве, односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне
пријаве, не може учествовати у поступку јавног
надметања.
Председник комисије констатује да се
неблаговремене или непотпуне понуде одбацују.
Комисија утврђује који понуђач је
понудио највиши износ закупнине, односно цене.
Председник комисије објављује почетак
јавног надметања и позива учеснике да дају своје
понуде износа закупнине, односно цене.
Учесник јавног надметања је дужан да
јасно и гласно каже који износ закупнине,
односно цене, нуди.
Председник комисије пита три пута да ли
неко даје више од највишег претходно понуђеног
износа и после трећег позива, констатује који је
највиши понуђени износ и име понуђача.
Учесник који је понудио највиши износ
потписује изјаву са назнаком висине износа.
Председник комисије објављује када је
јавно надметање завршено.
Сви присутни подносиоци пријава,
односно понуда имају право увида у поднете
пријаве, односно понуде.
Поступак јавног надметања, односно
отварања понуда је јаван.
Члан 53
Уколико подносилац благовремене и
потпуне пријаве не приступи јавном надметању
сматраће се да је одустао од пријаве.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања су испуњени и кад истом приступи
само један учесник.
Услови
за
спровођење
поступка
прикупљања понуда јавним огласом су испуњени
и уколико се на јавни оглас пријави само један
учесник, у ком случају се грађевинско земљиште
даје у закуп или отуђује под условом да је
учесник понудио најмање почетни износ
закупнине, односно цене.
Уколико јавно надметање, односно
поступак прикупљања понуда јавним огласом не
успе, поступак оглашавања под истим условима
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се може поновити по истеку рока од најмање 15
дана од дана неуспелог јавног надметања,
односно отварања понуда, о чему одлуку доноси
Председник општине, на предлог организационе
јединице надлежне за послове грађевинског
земљишта.
Уколико се на јавни оглас о прикупљању
понуда, пријаве два или више учесника и понуде
исти износ закупнине, односно цене, комисија ће
затражити да у новом року, од три дана,
понуђачи доставе другу понуду о висини износа
закупнине, односно цене, која мора бити већа од
претходне понуде.
Члан 54
Уколико учесник јавног надметања који
је понудио највиши износ закупнине, односно
цене одустане пошто председник комисије објави
да је јавно надметање завршено, а пре доношења
решења о давању у закуп или решења о отуђењу
грађевинског земљишта, поступак јавног
оглашавања се понавља.
Уколико учесник прикупљања понуда
који је понудио највиши износ закупнине,
односно цене одустане пошто је комисија
утврдила који понуђач је понудио највиши износ
закупнине, односно цене, а пре доношења
решења о давању у закуп или решења о отуђењу
грађевинског земљишта, поступак јавног
оглашавања се понавља.
Лице из ст. 1 и 2. овог члана нема право
на повраћај уплаћеног депозита, а евентуално
дата банкарска гаранција ће се наплатити.
Давање у закуп или отуђење грађевинског
земљишта непосредном погодбом
Члан 55
Захтев за давање у закуп или отуђење
грађевинског земљишта непосредном погодбом,
подноси се организационој јединици надлежној
за послове грађевинског земљишта.
По обради предмета организациона
јединица из става 1. овог члана прибавља
тржишну вредност грађевинског земљишта по
1м2 од надлежног органа који је прописан
законом и подзаконским актима.
Подносилац захтева је дужан да у року од
осам дана од дана пријема услова достави писану
изјаву да исте прихвата и да се изјасни о начину
плаћања уколико се грађевинско земљиште даје у
закуп. У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или не прихвати услове
сматраће се да је одустао о поднетог захтева.
Захтев из члана 1. овог члана, са писаном
изјавом подносиоца захтева да прихвата услове и
предлогом решења о давању у закуп или отуђење
грађевинског земљишта непосредном погодбом,
организациона јединица надлежна за послове
грађевинског земљишта доставља Скупштини
општине на одлучивање.
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Стављање ван снаге решења о давању у закуп
или решења о отуђењу грађевинског земљишта
Члан 56
У случају да лице коме је дато у закуп,
односно коме је отуђено грађевинско земљиште
одустане од закупа, односно отуђења, после
доношења решења о давању у закуп, односно
решења о отуђењу грађевинског земљишта, а пре
закључења уговора о закупу, односно уговора о
отуђењу, или не приступи закључењу уговора у
року од 30 дана од дана коначности решења,
Скупштина општине доноси решење о стављању
ван снаге решења о давању у закуп, односно
отуђењу грађевинског земљишта.
Лица из ст. 1. овог члана немају право на
повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о
јавном надметању, односно прикупљању понуда,
а евентуално дата депозитна банкарска гаранција
ће се наплатити.
Тржишна вредност грађевинског земљишта
Члан 57
Грађевинско земљиште даје се у закуп
или отуђује по тржишним условима, у складу са
законом и овом одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште се
може дати у закуп или отуђити по закупнини или
цени која је нижа од тржишне вредности,
односно дати у закуп или отуђити без накнаде, у
случајевима прописаним законом и уредбама
Владе Републике Србије.
Почетни износ закупнине за давање
грађевинског земљишта у закуп, односно
почетни износ цене за отуђење грађевинског
земљишта, утврђује се у висини тржишне
вредности по метру квадратном грађевинског
земљишта, према процени надлежног органа који
је прописан законом и подзаконским актима.
Члан 58
Лице коме се отуђује грађевинско
земљиште плаћа цену једнократно у року од 30
дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Закупац грађевинског земљишта плаћа
закупнину једнократно или у ратама.
У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се врши у року од 30 дана од дана
закључења уговора о закупу, у ком случају
закупац има право на попуст закупнине за 20%.
У случају плаћања закупнине у ратама,
плаћање се врши на следећи начин:
- у року од 60 месеци, и то: прву рату у
висини од 10% утврђене цене односно закупнине
у року од 15 дана од дана закључења уговора, а
преостали износ у 59 једнаких месечних рата.
Изузетно, ако је земљиште отуђено,
односно дато у закуп непосредном погодбом
власнику
постојећег
објекта
породичног
становања, изграђеног без грађевинске дозволе,
ради прибављања одобрења за изградњу, накнада
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за отуђење, односно закупнина се може платити
у ратама, и то: прва рата у износу од 5% у року
од 15 дана од дана закључења уговора, а
преостали износ у највише 59 месечних рата.
Рате ће се усклађивати са порастом цена
на мало у Републици Србији, према објављеним
подацима надлежне организације за послове
вођења статистике, за период од уговореног
обрачуна цене односно закупнине до последњег
дана у месецу, а уплаћују се до 5 у наредном
месецу.
За период кашњења у плаћању,
обрачунава се затезна камата у складу са законом
који уређује висину стопе и начина обрачуна
затезне камате.
Закупнина за закуп дела јавне намене за
постављање монтажних објеката
Члан 59
Почетни износ закупнине за давање у
закуп дела површине јавне намене утврђује се у
процентуалном износу од висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта у зони у којој
се налази, уважавајући и друге критеријуме
(економске, врста делатности, рок закупа,
површину објекта и сл.) по м2 површине јавне
намене на месечном нивоу чију висину одређује
комисија формирана решењем Општинског већа
након усвајања Плана распореда места за
постављање монтажних објеката.
Закупнина се се плаћа до 5 у месецу за
текући месец.
Комисија из претходног става овог члана
у истом поступку утврђује и проценат умањења
закупнине у вансезони, односно за период
1.јануара.-15.марта. и 31.октобра.-31.децембра.
За случај превременог раскида уговора
вољом закупца, закупац површине јавне намене
дужан је да општини плати накнаду штете
(измакле добити) у моменту раскида уговора у
висини једне месечне закупнине.
За случај необављања делатности до 30
дана због болести закупца, члана уже породице,
смртног случаја у породици, који доводи закупца
у тешку економску ситуацију, Општинско веће
може одобрити ослобађање накнаде у висини
једне месечне рате закупа, у ком случају је
закупац у обавези да уз захтев достави
одговарајућу
документацију
надлежне
здравствене установе.
За случај да закупац јавне површине не
измирује обавезу плаћања по основу закупа
прописаним уговором, приступа се раскиду
уговора.
У случају ако се закупац јавне површине
одлучи да уплати целокупан износ закупа за цео
закупни период јавне површине, и исти плати пре
закључења уговора о закупу јавне површине,
стиче право на умањење од 20%
укупне
закупнине.
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У случају када уговором о закупу јавне
површине није прецизирано трајање закупа,
олакшицу из претходног става овог члана,
закупац остварује уплатом закупнине на
годишњем нивоу.
Члан 60
Уплата прихода по основу ове Одлуке
врши се на следеће уплатне рачуне, и то:
Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа општина
840- 742153843-66
позив на број по моделу 97:
ФИРМА:
97-к.бр. 115-ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
97-К.БР. 115-матични број
Примања од продаје непокретности у
корист нивоа општине
840-811151843-89
позив на број по моделу 97:
ФИРМА:
97-к.бр. 115-ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
97-К.БР. 115-матични број
Обезбеђење потраживања закупнине уговорене у
ратама
Члан 61
Ради обезбеђења плаћања закупнине која
је уговорена у ратама, закупац је дужан да при
потписивању уговора достави следећа средства
обезбеђења, и то:
а/ физичка лица
- меница у висини потраживања накнаде,
увећана за 50%, са меничном изјавом два
платежно способна жиранта који су у
радном односу на неодређено време код
правног лица, до износа накнаде од 1500
еура,
за износ накнаде преко 1500 еура,
хипотеку – заложно право на уписаној
бестеретној некретнини, која тржишно
покрива вредност накнаде увећане за
50%, у корист Општине.
б/ правна лица
- Регистроване менице код НБС у висини
потраживања накнаде, увећана за 50%, са
меничним овлашћењем за корисника
менице, до износа накнаде од 10.000
еура,
- преко износа накнаде од 10.000 еура,
хипотеку првог реда уписану на
бестеретној некретнини, која тржишно
покрива вредност накнаде увећане за
50%, у корист Општине или банкарску
гаранцију.
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Износи у еурима из овог члана исказују се
у динарској противвредности, према средњем
курсу НБС на дан закључења уговора.
Измена уговора о закупу
Члан 62
Ако се промени власник објекта, односно
посебног (физичког) дела објекта, који је изграђен или се гради на грађевинском земљишту у
јавној својини које се користи по основу уговора
о закупу закљученог у складу са законом,
закуподавац ће, на захтев новог власника,
изменити уговор о закупу тако што ће на место,
односно поред дотадашњег закупца, ступити
нови власник објекта, односно дела објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу из
става 1. овог члана доставља се уговор о
куповини објекта, односно посебног физичког
дела објекта, односно други правни основ којим
се стиче право својине, који је судски оверен,
односно правноснажно решење о наслеђивању,
са потврдом пореске управе о измирењу пореза
по основу стицања права својине или са
потврдом пореске управе о ослобођењу од
пореске обавезе и изјаву да прихвата све обавезе
дотадашњег закупца из уговора о закупу.
Ако се промени власник катастарске
парцеле коме је у поступку исправке граница
парцеле дато у закуп грађевинско земљиште у
јавној својини, на захтев новог власника може се
изменити уговор о закупу тако што ће на место
дотадашњег закупца, ступити нови власник
катастарске парцеле.
Уз захтев за измену уговора о закупу из
става 3. овог члана доставља се доказ о праву
својине на катастарској парцели са потврдом
пореске управе о измирењу пореза по основу
стицања права својине или са потврдом пореске
управе о ослобођењу од пореске обавезе и изјаву
да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из
уговора о закупу.
Захтев из става 1. и 3. овог члана подноси
се организационој јединици надлежној за послове
грађевинског земљишта.
По обради захтева организациона
јединица надлежна за послове грађевинског
земљишта, исти са предлогом решења којим се
мења закупац доставља Скупштини општине на
одлучивање.
На основу решења из става 7. овог члана
Председник општине, односно друго лице по
његовом овлашћењу, са новим власником
закључује уговор о закупу у року од 30 дана од
дана достављања решења новом власнику.
Раскид уговора о закупу и уговора о отуђењу
Члан 63
Уговор о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
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1. ако закупац одустане од изградње на
грађевинском земљишту које му је дато у закуп;
2. ако закупац не плати закупнину која је
уговорена у једнократном износу у року из
чл.58.ст.3. ове одлуке;
3. ако закупац не плати закупнину у висини од
шест доспелих месечних рата;
4. ако закупац не користи дато грађевинско
земљиште за потребе изградње већ за друге
намене;
5. ако закупац не приведе грађевинско земљиште
намени у уговореном року, и
6. у другим случајевима у складу са законом.
Уговор о отуђењу се раскида:
1. уколико лице коме је грађевинско земљиште
отуђено одустане од изградње на грађевинском
земљишту које му је отуђено;
2. у случају неиспуњења, односно неизвршења
уговорних обавеза и
3. у другим случајевима у складу са позитивним
прописима.
Уговор о отуђењу се раскида уколико
лице коме је грађевинско земљиште отуђено не
плати цену у року из члана 58. став 1. ове одлуке.
Члан 64
Предлог за раскид уговора о закупу,
односно раскид уговора о отуђењу подноси се
организационој јединици надлежној за послове
грађевинског земљишта. Предлог могу поднети
закупац, лице коме је отуђено грађевинско
земљиште и надлежни правобранилац.
По обради предлога, организациона
јединица надлежна за послове грађевинског
земљишта, сачињава одговарајући предлог.
По предлогу за раскид уговора о закупу
односно раскид уговора о отуђењу Скупштина
општине доноси решење којим се ставља ван
снаге решење о давању грађевинског земљишта у
закуп, односно решење о отуђењу грађевинског
земљишта.
На основу решења из става 3. овог члана
Председник општине односно друго лице по
његовом овлашћењу и закупац, односно лице
које је грађевинско земљиште отуђено, закључују
споразумни раскид уговора о закупу, односно
уговора о отуђењу, у року од 30 дана од дана
достављања решења закупцу, односно лицу коме
је грађевинско земљиште отуђено.
У случају да Председник општине
односно друго лице по његовом овлашћењу и
закупац, односно лице које је грађевинско
земљиште отуђено, не закључе споразумни
раскид уговора о закупу, односно уговора о
отуђењу, у року из претходног става, Председник
општине, односно друго лице по његовом
овлашћењу је обавезан да закупцу, односно лицу
коме је грађевинско земљиште отуђено, откаже
уговор о закупу, односно једнострано раскине
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уговор о отуђењу, у складу са законом којим се
регулишу облигациони односи.
Потписи уговорача на уговору о раскиду
уговора о закупу, односно уговора о отуђењу,
оверавају се у суду, а трошкови падају на терет
лица са којим се раскида уговор.
Члан 65
Закупац са којим је раскинут уговор о
закупу, односно лице са којим је раскинут уговор
о отуђењу, има обавезу да, о свом трошку,
изврши брисање права закупа, односно права
својине, у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима и врати
грађевинско земљиште у првобитно стање, као и
да надокнади евентуално насталу штету.
Закупац са којим је раскинут уговор о
закупу, односно лице са којим је раскинут уговор
о отуђењу, по достављању доказа да је испунио
обавезе из става 1 овог члана има право на
повраћај уплаћеног износа на име закупнине,
односно цене, у номиналном износу, умањеном
за депозит и сразмерни део износа закупнине (у
случају раскида уговора о закупу) за период
држања грађевинског земљишта у закупу.
Остале одредбе о закупу односно отуђењу
Члан 66
Грађевинско земљиште на коме је
општина уписана као носилац права јавне
својине на идеалном делу катастарске парцеле
која испуњава услов грађевинске парцеле може
се дати у закуп или отуђити јавним оглашавањем
ради изградње, уз сагласност власника
преосталог идеалног дела грађевинске парцеле.
Иницијатива за давање у закуп или
отуђење идеалног дела катастарске парцеле у
смислу става 1. овог члана подноси се
организационој јединици надлежној за послове
грађевинског земљишта и уз исту се прилаже
сагласност власника преосталог идеалног дела
грађевинске парцеле за покретање и спровођење
поступка јавног оглашавања за давање
грађевинског земљишта у закуп или отуђење.
Члан 67
Депозит уплаћен на одговарајући рачун у
поступку јавног оглашавања, по закључењу
уговора о отуђењу представља део цене. Депозит
уплаћен на одговарајући рачун у поступку јавног
оглашавања, по закључењу уговора о закупу,
представља део закупнине. Депозит уплаћен на
овај рачун који представља део цене, односно
закупнине, преноси се на одговарајући рачун
општине.
Уплаћени депозит или дата депозитна
банкарска гаранција, од стране учесника у
поступку давања у закуп или отуђења
грађевинског земљишта, а којима исто није дато
у закуп или отуђено, враћа се најкасније у року
од пет дана од дана одржане седнице комисије.
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Давање у закуп и отуђење грађевинског
земљишта у поступку легализације
Члан 68
Давање у закуп и отуђење грађевинског
земљишта власнику бесправно саграђеног
објекта, ако је изградња тог објекта у складу са
условима предвиђеним законом којим је
регулисана легализација објеката врши се на
основу правноснажног решења о утврђивању
земљишта за редовну употребу објекта и
формирању грађевинске парцеле, сходно
одредбама закона.
У случају да је грађевинско земљиште
већ дато у закуп испод објекта ради легализације
објекта, закупац је дужан да у року од пет година
од дана правноснажности решења о легализацији
покрене поступак за утврђивање земљишта за
редовну употребу у складу са законом.
Прибављање грађевинског земљишта у јавну
својину општине
Члан 69
Прибављање грађевинског земљишта у
јавну својину општине спроводи се у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених
понуда, а изузетно непосредном погодбом, под
условима утврђеним законом и овом одлуком,
односно у складу са Законом о јавним набавкама
уколико је другачије уређен поступак
прибављања.
Највиша купопродајна цена грађевинског
земљишта које се прибавља у јавну својину
општине Врњачка Бања је тржишна вредност
предметне непокретности. Процену тржишне
вредности грађевинског земљишта врши
надлежни орган који је прописан законом и
подзаконским актима.
Грађевинско
земљиште
се
може
прибавити у јавну својину општине непосредном
погодбом, али не изнад од стране надлежног
органа из става 2. овог члана процењене
тржишне вредности непокретности, ако у
конкретном случају то представља једино могуће
решење, под којим се подразумева:
1. случај када грађевинско земљиште које се
прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама једино одговара потребама, с
тим да предлог акта, односно акт о оваквом
располагању садржи образложење разлога
оправданости и целисходности прибављања и
разлоге због којих се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем понуда;
2. случај када се ради о међусобном располагању
између носиоца права јавне својине.
Одредбе ове одлуке које се односе на
поступак отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта сходно се примењују у поступку
прибављања грађевинског земљишта у јавну
својину општине.
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IV ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70
Поступци
давања
грађевинског
земљишта у закуп који до дана ступања на снагу
ове одлуке нису окончани доношењем решења о
давању у закуп грађевинског земљишта,
наставиће се и решавати по овој одлуци.
Поступци покренути по Одлуци o
располагању непокретностима у јавној својини
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.22/12) до
дана ступања на снагу ове одлуке, наставиће се
по тој одлуци.
Члан 71
Лица којима је до дана ступања на снагу
ове одлуке дато грађевинско земљиште у закуп,
могу поднети надлежној организационој
јединици за грађевинско земљиште захтев за
измену решења о давању у закуп, тако да им се
грађевинско земљиште отуђи, под условом да су
измирили све доспеле обавезе на име закупнине
и под условом да прихвате плаћање разлике
између плаћене закупнине и тржишне вредности
грађевинског земљишта на дан подношења
захтева за измену решења о давању у закуп, у
року од 15 дана од дана закључења уговора о
отуђењу.
У случају из става 1. овог члана,
организацион јединица из става 1. овог члана
прибавља од надлежног органа прцену тржишне
вредности, а од организационе јединице
надлежне за послове финансија податак о
исплаћеној закупнини.
Податак о разлици између тржишне
вредности грађевинског земљишта и плаћене
закупнине, доставља се на изјашњење
подносиоцу захтева.
Подносилац захтева је дужан да у року од
осам дана од дана пријема обавештења о овим
подацима достави писану изјаву да прихвата
плаћање разлике у року одређеном у ставу 1. овог
члана. У случају пропуштања сматраће се да је
одустао од поднетог захтева.
По окончаном поступку Скупштина
општине доноси решење којим се мења решење о
давању грађевинског земљишта у закуп тако да
се грађевинско земљиште отуђује.
На основу решења из става 6. овог члана
закључује се уговор о отуђењу.
Уколико је уплаћени износ закупнине
већи од тржишне вредности грађевинског
земљишта, подносилац захтева нема право на
повраћај уплаћеног износа закупнине.
Члан 72
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о грађевинском
земљишту у јавној својини ("Службени лист
општине Врњачка Бања", бр.13/09) и Одлука o
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располагању непокретностима у јавној својини
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.22/12).
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Поглавље VI –Накнада за
отуђење и закупнину земљишта Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за отуђење, давање у закуп и уређивање
грађевинског земљишта (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 7/13-пречишћен текст, 8/13исправка, 15/13 и 20/13), а за остале одредбе
Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и
уређивање грађевинског земљишта, које нису у
сагласности са овом одлуком или су регулисане
овом одлуком, извршиће се одговарајуће измене
и допуне одлуке која се мења.
Члан 73
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-55/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.

______________________________________
183.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21. седници, одржаној 12.9.2014.године, на
основу чл. 93. и 95. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11,
121/12-Одлука УС 42/13, 50/13- Одлука УС и
98/13-Одлука УС), и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за отуђење, давање у закуп и
уређивање грађевинског земљишта
Члан 1
Наслов Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење,
давање у закуп и уређивање грађевинског
земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр. 7/13-пречишћен текст, 8/13-исправка, 15/13
и 20/13), се мења и гласи:
''ОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА''
Члан 2
У чл.1., после текста: ''уређују се'',
брише се текст: ''критеријуми и'', а после
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текста: ''уређивање'', брише се текст: ''отуђење
и закуп''.
Члан 3
У чл.6. мења се став 1. тако да гласи:
''Накнада за уређивање грађевинског земљишта
утврђује се према функционалном рангу мреже
комуналне инфраструктуре (саобраћајнице,
водовод и канализација, јавна паркиралишта,
јавна расвета и др.објекти комуналне инфраструктуре у складу са законом) и обухвата:''
Члан 4
У чл.9. ставу 3. делу – Коефицијент за
намену (Кн), у тачки 4. , брише се тачка 4.2.унутрашње комуникације у колективним и
вишепородичним стамбеним објектима (холови,
степенишни простор и лифтовски отвори).
У чл.9. ставу 3. делу – Коефицијент за
намену (Кн), тачка 5.1. се мења и гласи:
''гаражна места у сутеренским и подрумским
просторијама, све помоћне зидане објекте уз
породичне стамбене објекте и у породичном
стамбеном објекту, независно од намена
просторија у помоћним објектима, као и
помоћни објекат гаража као самостални објекат
на грађевинској парцели на којој је изграђен
главни објекат и у чијој је функцији''.
У чл.9. ставу 3. делу – Коефицијент за
намену (Кн), у тачки 5. , у тачки 5.6.-површина
монтажних објеката на површини јавне намене
преко 10м2 нето површине, додаје се текст који
гласи: ''уколико општина обезбеђује прикључак
на комуналну инфраструктуру''
У чл.9. ставу 3. делу – Коефицијент за
намену (Кн), у тачки 5., додаје се тачка 5.8. која
гласи: ''унутрашње комуникације у колективним и вишепородичним стамбеним објектима
(холови, степенишни простор и лифтовски
отвори).''
Члан 5
У чл.9. ставу 3. делу – Коефицијент
урбанистичке зоне (Куз), после текста ''зона
ПГР Гоч'', додаје се текст:
''Зона обухвата Просторног плана
општине ван претходно наведених зона, са
коефицијентом 0,2''.
Члан 6
У чл.9. ставу 3. делу – Коефицијент
комуналне опремљености (Кко), став 5. се
мења и гласи:
''Недостајућа комунална инфраструктура %умањења
- недостајући асфалтни приступни пут
до 20%
- недостајућа канализациона мрежа
до 20%
- недостајућа водоводна мрежа
до 15%
- недостајућа јавна расвета
до 5%''.
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Члан 7
У чл.10., уместо текста:''Дирекција за
планирање и изградњу'', да стоји текст:
''општина Врњачка Бања''.
Члан 8
''У чл.14. ставу 4. после текста:
''уверења Службе за катастар непокретности
Врњачка Бања'' ставља се тачка и брише текст
до краја реченице.
Члан 9
У чл.19. став 1. се мења и гласи:
''Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за
породичне стамбене објекте, обрачунате на
нето површину, утврђује се у складу са чл.9.
ове одлуке, без обзира на површину
породичног стамбеног објекта''.
Члан 10
У чл. 21. став 1. се мења и гласи:
''Власнику породичног стамбеног објекта без обзира на површину истог, изграђеног
без грађевинске дозволе, одн.одобрења за
изградњу умањује се накнада за уређење грађевинског земљишта, у висини уложених сопствених средстава у опремање грађевинског
земљишта путем средстава самодоприноса,
односно признаје му се право на умањење
накнаде по основу његовог или улагања
чланова његовог породичног домаћинства у
смислу чл.19. ст.3. и 4.ове одлуке у објекте
инфраструктуре које је имао путем плаћања
самодоприноса на подручју општине Врњачка
Бања у висино од 2% за сваку годину, с тим да
укупно умањење по овом основу не може
прећи 40%.''
У чл.21. додаје се став 2. који гласи:
''Повластице из претходног става
признају се инвеститору на основу писмене
потврде месне заједнице преко које је
самодопринос убиран, из које се недвосмислено може констатовати у ком периоду је
инвеститор или члан његове уже породице
вршио уплаћивање самодоприноса за активности на подручју општине Врњачка Бања,
уверења организационе јединице Општинске
управе надлежне за локалне јавне приходе или
уверења Службе за катастар непокретности
Врњачка Бања.''
Став 2. постаје став 3.
Члан 11
Брише се чл.26.
Члан 12
Члан 29. се мења и гласи:
''Уплата прихода по основу ове Одлуке
врши се на следећи уплатни рачун:
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Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
840-742253843-87
позив на број по моделу 97:
ФИРМА:
97-к.бр. 115-ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
97-к.бр. 115-матични број''

Члан 13
Изнад чл.30. се мења наслов Поглавља
V, који гласи: ''ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА''.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14
Даном ступања на снагу Одлуке о
начину поступања са непокретностима које су
у јавној својини општине Врњачка Бања,
односно на којима општина Врњачка Бања има
посебна својинска овлашћења бр.46-55/14 од
12.9.2014.године, престаје да важи Поглавље
VI –Накнада за отуђење и закупнину земљишта
Одлуке о
критеријумима и мерилима за
утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп
и уређивање грађевинског земљишта (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'',
бр. 7/13пречишћен текст, 8/13-исправка, 15/13 и 20/14).
Члан 15
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања'', а примењује се од 1.
јануара 2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:35-18/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
184.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
21. седници одржаној дана 12.9.2014. 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
ОДЛУКУ
о усвајању Oперативног плана за одбрану од
поплава на територији општине Врњачка Бања
за воде II реда за 2014.годину
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Члан 1
Усваја се Оперативни план за одбрану
од поплава на територији општине Врњачка
Бања за воде II реда за 2014. годину који је
саставни део ове Одлуке, сачињен у складу са
позитивним Мишљењем ЈВП ''Србијаводе''
Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, РЈ ''Западна
Морава'' из Чачка бр. 217-9/14 од 11.03.2014.
године.
Члан 2
О спровођењу ове Одлуке стараће се
организационе једнице Општинске управе
надлежне
за
послове
пољопривреде,
водопривреде и финансија.
Члан 3
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана о објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања ''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 217-09/14 од 12.9.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
185.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
21.седници одржаној 12.9.2014. године, на
основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени
гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 и
41/09) и члана 36. Статута општине Врњачка
Бања („Службени лист општине Врњачка
Бања”
бр.
13/14-пречишћен
текст)
и
Сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине број: 320-112657/2014-14 од 08.08.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка
Бања за 2014. годину
Члан 1
Усваја се Годишњи Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка
Бања за 2014. годину.
Члан 2
За спровођење Програма из члана 1. ове
Одлуке, задужује се организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове
пољопривреде.
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Члан 3
Документ ''Годишњи Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка
Бања
за 2014. годину'' објављује се на
званичном сајту Општине Врњачка Бања.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 320-21/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
186.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21. редовној седници, одржаној дана
12.9.2014.године, на основу чл. 15. и 33. Закона
о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС",
број 111/09, 92/11 и 93/12), чл. 10. Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације члана ("Сл. гласник РС", број 98/10),
чл. 20. став 1. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и
чл. 14. ст.1 тачке 20. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о формирању општинског
Штаба за ванредне ситуације за територију
општине Врњачка Бања
Члан 1
У чл.2. ставу 1. Одлуке о формирању
општинског Штаба за ванредне ситуације за
територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.15/10), додаје се
тачка 17. која гласи:
''17. Представник хуманитарне организације,
односно удружења грађана, у чијем делокругу
су послови или која имају задатке од значаја за
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијамачлан''.
Члан 2
На основу ове одлуке, извршиће се
допуна Решења о образовању
Штаба за
ванредне ситуације за територију општине
Врњачка Бања.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-125/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
187.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
21. редовној седници одржаној дана 12.9.2014.
године, на основу чл. 36. став 1. тачка
24.Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
Општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен
текст), донела је
О Д Л У К У
о усвајању Меморандума о сарадњи и
разумевању локалне самоуправе и удружења
особа са инвалидитетом општине Врњачка
Бања
Члан 1
Усваја се Меморандум о сарадњи и
разумевању локалне самоуправе и удружења
особа са инвалидитетом општине Врњачка
Бања, којим се утврђују активности и циљеви
сарадње ради унапређења положаја особа са
инвалидетом у општине Врњачка Бања.
Члан 2
Саставни
део
ове
одлуке
је
Меморандум о сарадњи и разумевању локалне
самоуправе
и
удружења
особа
са
инвалидитетом општине Врњачка Бања, бр.9667/14 од 21.7.2014.године.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-667/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
188.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
21. редовној седници одржаној дана 12.9.2014.
године, на основу чл. 36. став 1. тачка 24.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
Општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен
текст), донела је
О Д Л У К У
о усвајању Меморандума о сарадњи општине
Врњачка Бања, општине Трстеник, и градова:
Краљево, Крушевац и Чачак
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Члан 1
Усваја се Меморандум о сарадњи
општине Врњачка Бања, општине Трстеник, и
градова: Краљево, Крушевац и Чачак, којим се
утврђују
активности
у
циљу
израде
заједничких стратешких, програмских и пројектних докумената из области пољопривреде и
руралног развоја и заједничког учешћа на
конкурсима код домаћих и међународних
организација и фондова.
Члан 2
Саставни
део
ове
одлуке
је
Меморандум о сарадњи општине Врњачка
Бања, општине Трстеник, и градова: Краљево,
Крушевац и Чачак.
Члан 3
Овлашћује се председник општине да
потпише Меморандум из чл.1. ове одлуке.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-812/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
189.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21. редовној седници, одржаној 12.9.2014.
године, на основу чл.28., а у вези са чл.34.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“, бр. 119/12), чл. 12г. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности " Бели извор" Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/13) и члана 36. став 1. тачка 9б. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања бр. 13/14-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
''БЕЛИ ИЗВОР'' ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се утврђује правни основ
за доношење одлуке о спровођењу јавног
конкурса и именовању директора Јавног
предузећа за обављање комуналних делатности
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''Бели извор'' Врњачка Бања (У даљем тексту:
ЈП ''Бели извор''), надлежности и његов радно
правни статус, мандат, услови и поступак за
именовање, права кандидата и друга питања од
значаја за спровођење овог поступка.
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 2
Скупштина општине Врњачка Бања на
основу чл. 28.Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12) и чл. 12г.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за обављање комуналних делатности
"Бели извор" Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.2/13), доноси одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈП ''Бели извор'', Врњачка Бања,
ул.Жике Ваљаревића 1, на предлог Општинске
управе општине Врњачка Бања.
На основу чл.31. став 3. Закона о јавним
предузећима, а у вези са чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07), Скупштина општине врши
именовање директора јавног предузећа.
НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ
СТАТУС ДИРЕКТОРА
Члан 3
Надлежност, послови, права, обавезе и
одговорности директора ЈП ''Бели извор'',
утврђени су Законом о јавним предузећима и
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за обављање комуналних делатности
"Бели извор" Врњачка Бања, као и другим
законским и подзаконским прописима који
регулишу радни однос.
Директор заснива радни однос на
одређено време.
МАНДАТ
Члан 4
Мандат директора ЈП ''Бели извор''
траје 4 године.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 5
Кандидат за директора јавног
предузећа мора да испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способан;
2) да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег
интереса за чије обављање је оснивано јавно
предузеће;
3) да има високо образовање стечено на
студијама трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године;
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4) да има најмање три године радног
искуства, од чега две године на пословима за
које је основано јавно предузеће или на
руководећим положајима;
5) да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
6) да није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
7) да лицу није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавног предузећа.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Члан 6
Кандидат за директора подноси
документа којима се доказује испуњеност
услова из чл.5. ове одлуке, а што се ближе
одређује Огласом о јавном конкурсу.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 7
Оглас о јавном конкурсу је саставни
део ове одлуке и објављује се у ''Сл.гласнику
Републике Србије'', и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије. Оглас о јавном
конкурсу се објављује и и на интернет страници
општине
Врњачка
Бања
www.vrnjackabanja.gov.rs, с тим што се наводи
када је оглас објављен у ''Сл.гласнику
Републике Србије''.
РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Члан 8
Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове
одлуке се објављује у року који не може бити
дужи од 8 дана од дана доношења ове одлуке.
Пријаве на јавни конкус са доказима о
испуњености услова подносе се у року од 15
дана од дана објављивања јавног конкурса у
''Сл.гласнику Републике Србије''.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији за именовања директора, тако што се
исте подносе у затвореној коверти са назнаком:
''За Комисију за именовања директора ЈП ''Бели
извор'', Врњачка Бања, ул.Крушевачка 17'',
поштом или преко писарнице Општинске
управе.
МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 9
Оцењивање стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата за именовање
директора, у изборном поступку врши Комисија за именовање општине Врњачка Бања (У
даљем тексту: Комисија), а сагласно Правилнику о мерилима за именовање директора
јавних предузећа које је донело Општинско
веће, бр.020-116/13 од 24.5.2013.године.
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Комисија спроводи изборни поступак у
складу са Законом о јавним предузећима и
Одлуком о промени оснивачког акта ЈП " Бели
извор" Врњачка Бања и листу за именовање са
записником о изборном поступку доставља
Општинској управи и Скупштини општине.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10
Комисија ради и одлучује на
седницама, коју сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености
председника Комисије, седнице Комисије
сазива и њима председава најстарији члан
Комисије.
Комисија ради и одлучује ако седници
присутвује већина од укупног броја чланова
Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије се води записник,
у који се обавезно уносе: датум и место
одржавања, дневни ред, имена присутних и
одсутних чланова Комисије, све фазе изборног
поступка, предлози и ставови изнети на
седници, као и свако издвојено мишљење.
Записник
потписује
председник,
односно председавајући.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Комисије обавља
организациона јединица Општинске управе
надлежна за стручне послове органа општине.
Члан 11.
По истеку рока за подношење пријава
на конкурс, а најкасније у року од 10 дана,
заказује се седница, на којој ће се евидентирати
и прегледати све приспеле пријаве и поднети
докази. Комисија претходно врши проверу:
- да ли су пријаве достављене у року
који је одређен огласом о јавном конкурсу;
- да ли су пријаве разумљиве;
- да ли су уз пријаву достављени сви
докази који су конкурсом тражени.
Ако се установи неки од недостатака из
става 1. овог члана, комисија ће закључком
одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну. Против закључка,
није допуштена посебна жалба.
Члан 12
Комисија сачињава списак кандидата
који испуњавају услове за именовање и међу
њима спроводи изборни поступак, у складу са
чл.9. ове одлуке.
ИМЕНОВАЊЕ
КАНДИДАТА

ДИРЕКТОРА

И

ПРАВА

Члан 13
Скупштина општине Врњачка Бања, на
основу спроведеног
изборног
поступка

15.9.2014. године

одлучује о именовању директора ЈП ''Бели
извор'' доношењем решења о именовању, које
се објављује у ''Сл.гласнику Републике Србије''
и ''Сл.листу општине Врњачка Бања'', а решење
са образложењем се објављује на званичном
сајту општине Врњачка Бања, наведном у чл.7.
ове одлуке и исто се доставља именованом
лицу и свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку, а који могу вршити увид у
документацију у року и под условима
прописаним законом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-114/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
190.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21. седници, одржаној дана 12.9.2014.године,
на основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл. 36.став 1.
тачка 9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст) и Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.20/13, 10/14, 11/14
и 14/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на треће измене и
допуне Програма пословања ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка
Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на
треће измене и
допуне Програма пословања ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка
Бања за 2014.годину, које је усвојио Надзорни
одбор ЈП ''Бели извор'', одлуком бр.01-4860 од
29.7.2014. године.
2. Треће измене и допуне Програма пословања
ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину, се
сматрају донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са трећим изменама и допунама
Програма пословања ЈП за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања за
2014.годину доставити надлежним министарствима.
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4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1657/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
191.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21. седници одржаној дана 12.9. 2014.године,
на основу члана 36. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања"
бр.13/14) и члана 23. Правила Фонда за
унапређење пољопривреде и рурални развој
општине Врњачка Бања, на која je дата
сагласност Решењем СО Врњачка Бања бр.4002923/13 од 24.12.2013. године, донела je
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на висину
накнаде председника и чланова
Управног одбора Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој
општине Врњачка Бања
1. Скупштина општине Врњачка Бања je
упозната са Закључком Управног одбора
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој општине Врњачка Бања бр.400-02/14-55
од 15.08.2014. године о висини накнаде
председника и чланова Управног одбора
Фонда, из средстава предвиђених Планом и
програмом пословања Фонда - Услуге пo
уговору у износу од 300.000,00 динара, који je
усвојило Општинско веће општине Врњачка
Бања Закључком бр.06-42/14 од 09.05.2014.
године.
2. Закључком Фонда бр.400-02/14-55
од 15.08.2014. године у складу са Закључком
Општинског већа општине Врњачка Бања
бр.06-42/14 од 25.07.2014. године, утврђена je
накнада за рад Управног одбора и то за
председника накнада у висини од 1.500,00
динара пo одржаној седници и за чланове
Управног одбора у износу од 1.000,00 динара
пo одржаној седници Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине
Врњачка Бања.
3. Скупштина општине Врњачка Бања
даје сагласност на Закључак Управног одбора
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој општине Врњачка Бања из тачке 1. и 2.
овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1898/14 од 12.9.2014.године

15.9.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
192.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21. седници, одржаној дана 12.9.2014.године,
на основу чл. 33. ст.1. тачка 5. Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", број
111/09, 92/11), чл.10. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације
("Сл. гласник РС", број 98/10), чл. 2. и 3.
Одлуке о формирању Општинског штаба за
ванредне ситуације за територију општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.15/10), Одлуке о допуни Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне
ситуације за територију општине Врњачка
Бања бр.020-125/14 од 12.9.2014.године и чл.36
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о образовању Општинског
Штаба за ванредне ситуације
Члан 1
Врши
допуна решења Скупштине
општине Врњачка Бања бр. 020-145/12 од
29.10.2012.године,
бр.
020-145/12
од
17.12.2012.године,
бр.
020-145/12
од
12.4.2013.године,
бр.020-145/12
од
13.6.2013.године,
бр.020-145/12
од
8.11.2013.године,
којима
је
образован
Општински Штаб за ванредне ситуације за
територију општине Врњачка Бања, тако што
се додаје тачка 17. која гласи:
''17. Родољуб
грађана, члан.''

Џамић,

испред

удружења

Члан 2
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-145/12 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
193.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21.
редовној
седници
одржаној
дана
12.9.2014.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
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РС', бр.129/07), чл.10.Одлуке о оснивању
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.8/13) и чл.36.став
1. тачка 9а Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине
Врњачка Бања

15.9.2014. године

Овај закључак ће се
објавити у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-34/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
195.

I
Разрешава
се
Славиша
Егерић,
дужности члана Управног одбора Фонда за
унапређење пољопривреде и рурални развој
општине Врњачка Бања, на лични захтев.
II
Именује се Мирослав Ђуровић за члана
Управног одбора Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка
Бања.
III
Ово решење ће се
објавити у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-103/14 од 12.9.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
______________________________________
194.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21.
редовној
седници
одржаној
дана
12.9.2014.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''
бр.129/07), чл.42. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС",бр.119/12), и
чл.36.став 1. тачка 9б. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст), донела је
ЗАКЉУЧАК
Продужава
се
важење
решења
Скупштине општине Врњачка Бања бр. 02034/14 од 21.3.2014.године, којим је именована
Верица Бабић за
ВД директора ЈП“Бели
извор“, као привременог органа, а до окончања
поступка по Огласу који је расписан на овој
седници
Скупштине,
односно
дана
12.9.2014.године.

Oпштинско веће општине Врњачка
Бања телефонској седници одржаној дана
14.8.2014.год., на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), Закључка Општинског већа бр. 4001715/14 од 14.8.2014. године, чл. 59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен текст) и
чл.33. Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“ бр. 7/09) доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
1. Одобрава се коришћење средстава буџета
општине Врњачка Бања за 2014.г. сагласно
Закључку Општинског већа бр. 400-1715/14 од
14.8.2014. године, а по захтеву ЈП „Бели извор“
од 11.8.2014. године и мишљењу Одељења за
финансије, локалне јавне приходе и привреду
бр. 400-1715/14 од 12.8.2014.г за обезбеђивање
финансијских средстава за социјални програм,
по основу исплате отпремнина за девет
радника овог предузећа, у висини од 542.486,26
динара и то:
- на име исплате треће рате отпрмнина у
укупном износу од 145.990,51 динара за
следеће раднике овог предузећа :
1. Милуновић Хранислав, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-3164 од 21.5.2014. године на
износ од 46.350,59 динара;
2. Цветљанин Милорад, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-3161 од 21.5.2014. године на
износ од 50.595,62 динара;
3. Ћирић Мирјана, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр. 013370 од 29.5.2014. године на износ од 49.044,30
динара;
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- на име исплате друге рате отпрмнина у
укупном износу од 125.256,99 динара за
следеће раднике овог предузећа :
1. Бачевац Дарко, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр. 013570 од 5.6.2014. године на износ од 5.385,30
динара;
2. Гмитрић Немања, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр. 013666 од 9.6.2014. године на износ од 10.288,77
динара;
3. Ратковић Миломир, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-4226 од 27.6.2014. године на
износ од 44.687,52 динара;
4. Арсић Петар, по Споразуму о измирењу
обавеза
закљученим
са
ЈП
„Бели
извор“ бр. 01-4226 од 30.6.2014. године на
износ од 64.895,40 динара;
- на име исплате прве и друге рате отпрмнина у
укупном износу од 179.138,26 динара за
следеће раднике овог предузећа :
1. Миленковић Гордана, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-4401 од 7.7.2014. године на износ
од 83.736,88 динара;
2. Ратковић Вукоица, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-4711 од 22.7.2014. године на
износ од 95.401,38 динара;
- Износ од 92.100,50 динара на име пореза на
укупан обрачун отпремнине за Гордану
Миленковић и Ратковић Вукоицу.
2. Финанисијска средства одобравају се у
укупном износу од 542.486,26 динара, који
износ представља обезбеђивање финансијских
средстава за социјални програм, по основу
исплате отпремнина за наведене раднике, а са
позиције буџета општине Врњачка Бања за
2014.г.- Социјални програм за ЈП„Бели извор“
и ЈП „Борјак“, у разделу 4.14.5. Социјални
програм у јавним предузећима на редном броју
105 економска класификација 472-Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, у висини од
542.486,26 динара за ЈП „Бели извор“.
3. Саставни део овог Решења је Закључак
Општинског већа бр. 400-1715/14 од 14.8.2014.
године, захтев ЈП „Бели извор“ од 11.8.2014.
године, мишљење Одељења за финансије,
локалне јавне приходе и привреду бр.4001715/14
од
12.8.2014.г.
и
пратећа
документација ЈП „Бели извор“ којом се
доказује остваривање права запослених по
основу социјалног програма.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење Општинске управе надлежно за
послове финансија и ЈП Бели извор“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА

15.9.2014. године

Број: 400-1715/14 од 14.8.2014.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
________________________________________
196.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања телефонској седници одржаној дана
14.8.2014.год., на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), Закључка Општинског већа бр. 4001715/14 од 14.8.2014. године, чл. 59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен текст) и
чл.33. Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“ бр. 7/09) доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
1. Одобрава се коришћење средстава буџета
општине Врњачка Бања за 2014.г. сагласно
Закључку Општинског већа бр. 400-1505/14 од
14.8.2014. године, а по захтеву ЈП „Бели извор“
од 3.7.2014. године и мишљењу Одељења за
финансије, локалне јавне приходе и привреду
бр. 400-1505/14 од 23.7.2014.г за обезбеђивање
финансијских средстава за социјални програм,
по основу исплате отпремнина за девет
радника овог предузећа, у висини од 571.228,28
динара и то:
- на име исплате друге рате отпрeмнина у
укупном износу од 145.990,51 динара за
следеће раднике овог предузећа:
1. Милуновић Хранислав, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-3164 од 21.5.2014. године на
износ од 46.350,59 динара;
2. Цветљанин Милорад, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-3161 од 21.5.2014. године на
износ од 50.595,62 динара;
3. Ћирић Мирјана, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр. 013370 од 29.5.2014. године на износ од 49.044,30
динара;
- Износ од 149.344,92 динара на име пореза на
укупан обрачун отпремнине за ова три радника
- на име исплате прве рате отпрeмнина у
укупном износу од 125.256,99 динара за
следеће раднике овог предузећа :
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1. Бачевац Дарко, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр. 013570 од 5.6.2014. године на износ од 5.385,30
динара;
2. Гмитрић Немања, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр. 013666 од 9.6.2014. године на износ од 10.288,77
динара;
3. Ратковић Миломир, по Споразуму о
измирењу обавеза закљученим са ЈП „Бели
извор“ бр. 01-4226 од 27.6.2014. године на
износ од 44.687,52 динара;
4. Арсић Петар, по Споразуму о измирењу
обавеза закљученим са ЈП „Бели извор“ бр.
01-4226 од 30.6.2014. године на износ од
64.895,40 динара;
- Износ од 150.635,86 динара на име пореза на
укупан обрачун отпремнине за ова четири
радника
2. Финанисијска средства одобравају се у
укупном износу од 571.228,28 динара, који
износ представља обезбеђивање финансијских
средстава за социјални програм, по основу
исплате отпремнина за наведене раднике, а са
позиције буџета општине Врњачка Бања за
2014.г.- Социјални програм за ЈП„Бели извор“
и ЈП „Борјак“, у разделу 4.14.5. Социјални
програм у јавним предузећима на редном броју
105 економска класификација 472-Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, у висини од
542.486,26 динара за ЈП „Бели извор“.
3. Саставни део овог Решења је Закључак
Општинског већа бр. 400-1505/14 од 14.8.2014.
године, захтев ЈП „Бели извор“ од 3.7.2014.
године, мишљење Одељења за финансије,
локалне јавне приходе и привреду бр.4001505/14
од
23.7.2014.г.
и
пратећа
документација ЈП „Бели извор“ којом се
доказује остваривање права запослених по
основу социјалног програма.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење Општинске управе надлежно
надлежно за послове финансија и ЈП Бели
извор“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1505/14 од 14.8.2014.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_______________________________________
197.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
14.8.2014.год. на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,

15.9.2014. године

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр.13/14-пречишћен
текст),
и
чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09) доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.20/13,10/14,
11/14 и 14/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација
160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају
се средства у укупном износу од 1.200.000,00
динара и то 600.000,00 динара у корист
апропријације 423-Услуге по уговору, у оквиру
раздела 4.2.3. - Субвенције ученицима у
основном образовању и 600.000,00 динара у
корист апропријације 423-Услуге по уговору, у
оквиру раздела 4.2.4. - Субвенције ученицима у
средњем образовању.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа бр. 344194/14 од 14.8.2014.г. а поводом обавештења
ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања у
погледу
техничке
неoпремљености
за
обављање послова превоза на територији
Општине Врњачка Бања.
3. ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања је
обавезно да достави извештај о реализацији
одобрених
средстава
са
одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује наменско трошење одобрених
буџетских средстава.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду и Одељење за заштиту животне
средине, друштвене и ком. делатности.
.5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 344-194/14 од 14.8.2014.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_______________________________________
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198.

199.

Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
28.8.2014.год. на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр.13/14-пречишћен
текст),
и
чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09) доноси

Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
05.09.2014.год. на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр.13/14-пречишћен
текст),
и
чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09) доноси

Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.20/13,10/14,
11/14 и 14/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација
160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 30.000,00
динара и то 15.000,00 динара
у корист
апропријација
423-Услуге по уговору, и
15.000,00 динара у корист апропријације 426Материјал, у оквиру раздела 4.21.3. Месна
заједница Грачац, функционална класификација 130.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа бр. 4001773/14 од 28.8.2014.г. а по захтеву Месне
заједнице Грачац.
3. Месна заједница Грачац је обавезна да
достави извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује наменско
трошење одобрених буџетских средстава.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду и Месна заједница Грачац.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.20/13,10/14,
11/14 и 14/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација
160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у укупном износу од 380.000,00 динара,
у корист апропријације 4.18. Установа
Туристичка организација Врњачка Бања,
функционална класификација 473, економска
класификација
424,
назив
економске
класификације- Специјализоване услуге. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
Текуће буџетске резерве и увећати планирана
апропријација 424 Специјализоване услуге.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу Закључка Општинског већа бр. 4001835/14 од 05.09.2014.г. а по захтеву Установе
„Туристичка организација“ Врњачка Бања.
3. Установа „Туристичка организација“ Врњачка
Бања је обавезна да достави извештај о
реализацији
одобрених
средстава
са
одговарајућом финансијском документацијом
којом се потврђује наменско трошење одобрених
буџетских средстава.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе и
привреду и Установа „Туристичка организација“
Врњачка Бања.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1773/14 од 28.8.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
________________________________________

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1835/14 од 05.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
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200.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
8.8.2014.год. на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр.13/14-пречишћен
текст),
и
чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09) доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.20/13,10/14,
11/14 и 14/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација
160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају
се средства у укупном износу од 390.000,00
динара, у корист апропријације – 424Специјализоване
услугекод
Установе
Културни центар Врњачка Бања.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр. 4001710/14 од 8.8.2014.г. а поводом захтева
Установе Културни центар Врњачка Бања.
3. Установа Културни центар је обавезна да
достави извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује наменско
трошење одобрених буџетских средстава.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1710/14 од 8.8.2014.год.
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија
Боћанин,с.р.
_______________________________________
201.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
8.8.2014.год. на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
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73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
и 14/14), чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр.13/14-пречишћен
текст),
и
чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09) доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.20/13,10/14,
11/14 и 14/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација
160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају
се средства у укупном износу од 290.000,00
динара, у корист апропријације – 424Специјализоване
услугекод
Установе
Туристичка организациија Врњачка Бања.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр.4001707/14 од 8.8.2014.године, а поводом захтева
Установе
„Туристичка
организациија“
Врњачка Бања.
3. Туристичка организација је обавезна да
достави извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује наменско
трошење одобрених буџетских средстава.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1707/14 од 8.8.2014.год.
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_________________________________________
202.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
09.09.2014.год. на основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 11/14
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и 14/14), чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр.13/14-пречишћен
текст),
и
чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 7/09) доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.20/13,10/14,
11/14 и 14/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација
160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају
се средства у укупном износу од 132.000,00
динара, у корист апропријације 4.19. Установа
„Спортски
центар“
Врњачка
Бања,
функционална класификација 810, економска
класификација
424,
назив
економске
класификације- Специјализоване услуге. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће буџетске резерве и увећати
планирана апропријација 424 Специјализоване
услуге.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа бр. 4001856/14 од 09.09.2014.г. а по захтеву Установе
„Спортски центар“ Врњачка Бања.
3. Установа „Спортски центар“ Врњачка Бања
је обавезна да достави извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом финансијском документацијом којом се потврђује
наменско трошење одобрених буџетских
средстава.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне приходе
и привреду и Установа „Спортски центар“
Врњачка Бања.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
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буџету општине Врњачка Бања за 2014.год.
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.
20/13,10/14, 11/14 и 14/14), члана 59.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст), и
члана 33. Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка
Општинског
већа
бр.110-319/13
од
10.09.2014.г., доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА БР.110-319/13 ОД
22.01.2014.ГОДИНЕ
1. Овим Решењем укида се решење бр.110319/13 од 22.01.2014.г., којим су одобрена
средства
за
реализацију/суфинансирање
пројекта, у износу од 961.463,00 динара, за
„Инвестиционо одржавање домова културе у
МЗ Подунавци и МЗ Руђинци“, са раздела
4.3.5. Средства за финансирање пројеката,
функционална класификација 620, економска
класификација 500- назив позиције Издаци за
нефинансијску имовину, по Уговору
о
суфинансирању бр.110-319/13 од 21.11.2013.г.
и закључку Општинског већа бр. 110-319/13 од
22.01.2014.године.
2. Обзиром да су средства опредељена
Ребалансом Одлуке о буџету („Сл. лист
општине Врњачка Бања“ бр.10/14) у
финансијским плановима МЗ Руђинци и МЗ
Подунавци, Општинско веће доноси решење о
укидању решења о коришћењу средстава
буџета за финансирање пројеката бр.110-319/13
од 22.01.2014.године, о чему је Закључак Већа
бр. 110-319/13 од 10.09.2014.године.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење општинске управе надлежно за
послове финансија.
4.
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1856/14 од 09.09.2014.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 110-319/13 од 10.09.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

203.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
10.09.2014.године, на основу Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о

204.
Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл. 56. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.13/10 –
пречишћен текст и 16/12) и чл. 9. Одлуке о
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Протоколу („Сл. лист општине Врњачка Бања“
бр. 2/07) доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и
начин коришћења службених возила (путнички
аутомобили, путнички комбији и друга
моторна возила), за потребе општине Врњачка
Бања.
Органи општине дужни су да се старају
о рационалном, наменском економичном
коришћењу службених возила и да иста
користе само када природа и услови рада то
захтевају.
Председник
општине
посебном
одлуком у складу са Статутом општине одлу–
чује о привременом коришћењу возила из ст. 1.
овог члана на дужи период јавним предузећима
и установама чији је оснивач општина
II КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Члан 2.
Службена возила се користе при
обављању службених послова и задатака ван
подручја општине Врњачка Бања.
Изузетно се могу користити при
обављању службених послова и задатака на
подручју општине Врњачка Бања (локална
вожња).
За локалну вожњу користи се дежурно
возило.
Члан 3.
Службена возила на сталној употреби,
имају:
1. Председник општине,
2. начелник Општинске управе.
Члан 4.
Службена возила поред корисника
из чл. 3. овог Правилника, могу користити и:
1. заменик Председника општине кад
извршавава своја законска овлашћења
у
случају одсутности и спречености председникa
Општине да обавља своју дужност,
2. председник Скупштине општине,
3. заменик председника Скупштине општине
кад извршавава своја законска овлашћења у
случају одсутности и спречености председникa
Скупштине општине да обавља своју дужност,
4. секретар Скупштине општине,
5. заменик секретарa Скупштине општине кад
извршавава своја законска овлашћења
у
случају одсутности и спречености секретара
Скупштине општине да обавља своју дужност,
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6. заменик начелника Општинске управе кад
извршавава своја законска овлашћења
у
случају одсутности и спречености начелника
Општинске управе да обавља своју дужност,
7. помоћници председника Општине,
8. начелници Одељења односно шефови
одсека,
9. лица запослена у Општинској управи када је
то неопходно за обављање службених послова,
10. чланови Општинског већа општине
Врњачка Бања у случају када је коришћење
службеног возила неопходно за обављање
службених послова у домену обављања
послова које су у надлежности појединог члана
Већа,
11. председници и чланови, сталних и
повремених радних тела Скупштине општине
Врњачка Бања, ради обављања службених
послова,
12. одборници Скупштине општине ради
обављања службених послова,
13. грађани општине Врњачка Бања по одобрењу начелника Општинске управе односно заменика начелника Општинске управе у случају
хитне и неодложне потребе (саобраћајна
незгода, тежа болест и др.), у даљем тексту:
(корисници).
Члан 5.
Председник Скупштине општине право
на коришћење службеног возила остварујe
усменим захтевом начелнику Општинске
управе.
Писмени захтев осталих корисника
упућује се начелнику Општинске управе
општине Врњачка Бања (у даљем тексту: шеф
Одсека) за коришћење путничког службеног
возила, који садржи: назив органа, име и
презиме корисника и његову функцију,
релацију, време и датум поласка и повратка,
као и број путника, и то дан раније, пре
коришћења службеног возила.
На основу поднетих захтева начелник
Општинске управе, односно заменик начелника
Општинске управе, за коришћење службеног
возила, одобрење дају у писаној форми.
При одобравању коришћења возила
приоритет се утврђује по приоритету функције
и указане потребе.
Члан 6.
Шеф Одсека за заједничке послове
Општинске управе општине Врњачка Бања на
основу одобрења из претходног члана израђује
дневни распоред превоза и распоред возача
који на почетку радног времена саопштава
возачима и издаје путне налоге.
Члан 7.
Службеним возилом управља возач.
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Службеним возилом може управљати и
други запослени са одговарајућом возачком
дозволом, ако службени задаци то налажу.
Лица из ст.1. и 2. одговарају за задужено
службено возило.
У случају спречености возача (болест,
одмор, одсуство и сл.), шеф Одсека ће
одредити другог возача који ће заменити
одсутног возача.
Уколико више корисника истог дана
путују на истој релацији, ради рационалног
коришћења ставља се тим корисницима на
располагање једно службено возило, с тим да
су корисници у обавези да се договоре о часу
поласка и повратка о чему обавештавају шефа
Одсека а он саопштава задуженом возачу.
Уколико
престане
потреба
за
коришћењем службеног возила, корисник је
дужан да о томе одмах обавести шефа Одсека.
Члан 8.
Службена возила из чл. 1. овог
Правилика стављају се на располагање
корисницима из чл. 4. овог Правилника са
возачем задуженим за службена возила.
Корисницима службених возила из чл.
4.овог Правилника, не може се ставити на
располагање возило без возача.
Члан 9.
Ни један службени превоз не може се
обављати без налога за коришћење возила који
возачу издаје на основу утврђеног распореда
шеф Одсека, односно начелник Одељења.
Изузетно, ако због потребе обављања
службеног задатка, на захтев корисника дође
до промене релације пута, уз усмену или
телефонску сагласност начелника Oпштинске
управе, односно заменика начелника Општинске управе иста се може одобрити, возач
уноси промену релације у путни налог а
корисник ову промену потврђује својим
потписом.
За овај случај, обавезује се корисник да
по обављеном службеном задатку првог
следећег дана по окончању службеног задатка
прибави писмену сагласност начелникa
Oпштинске управе, односно заменика начелника Општинске управе о промени релације.
У нарочито оправданим и хитним случајевима у случају неопходне потребе обављања
службеног посла који се није могао
предвидети, као и у другим нарочитио хитним
и оправданим случајевима одобрење за
коришћење службеног возила даје усменим
путем начелник Oпштинске управе, односно
заменик начелника Општинске управе који ће у
сваком случају ценити хитност указане
потребе, с тим што је корисник у обавези да
налог за коришћење прибави најкасније
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следећег радног дана по завршетку службеног
посла.
Члан 10.
По завршеном путовању возач уноси
потребне податке у путни налог, корисник
својим потписом потврђује тачност ових
података.
Контролу путног налога врши шеф
Одсека.
III КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ КОМБИЈАМИНИБУСА
Члан 11.
Право на коришћење путничког комбија
– минибуса имају: органи и службе општине
Врњачка Бања, јавна предузећа и установе
чијије
оснивач
општина,
спортске
организације, спортске екипе и клубови ради
одласка на такмичења, припреме и друге
спортске активности ван Врњачке Бање,
представници школа и ученика ради превоза на
школска такмичења (општинско, међуопштинско, републичко), организовани превоз
хуманитарних организација, за потребе
синдикалне организације Општинске управе
општине Врњачка Бања, превоз за потребе
удружења која су регистрована на територији
општине Врњачка Бања ( удружење глувих и
наглувих, удружење слепих и слабовидих,
удружење дистрофичара, удружење деце
ометене у развоју), ради обављања службених
послова и задатака када је неопходно
превозити више корисника.
Минибус се користи за превоз већег
броја лица (до 15).
Председник општине посебном одлуком
у складу са Статутом општине одлучује о
привременом коришћењу возила из ст.1. овог
члана на дужи период јавним предузећима и
установама чији је оснивач општина.
Члан 12.
Корисницима из чл. 11. овог Прави-лника коришћење минибуса се одобрава на
основу писменог захтева за коришћење
минибуса.
Корисник је дужан да писмени захтев
поднесе у року од најмање 3 дана пре дана када
је потребно започети коришћење минибуса.
Писмени захтев се упућује организационој јединици Општинске управе надлежној
за општу управу и заједничке послове и мора
да садржи:
- назив подносиоца захтева
- сврха коришћења минибуса
- релација за коју се тражи коришћење
минибуса
- датум и време поласка и време повратка, и
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- број путника.
Коришћење минибуса одобрава начелник
Општинске управе.
Члан 13.
За коришћење минибуса за потребе
јавних предузећа и установа, удружења и
савеза, спортских клубови, који су корисници
финансијских средстава из буџета Општине,
накнада трошкова утрошеног горива и
обрачунате дневнице возача исплаћиваће се са
апропријација ових корисника опредељених
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања, а за
све остале кориснике минибуса којима нису
опредељена средства у буџету Општине,
накнада трошкова утрошеног горива и
дневница возача, вршиће се са одговарајуће
позиције буџета СО, председника Општине,
Општинског већа и њихових радних тела, уз
сагласност председника Општине.
Члан 14.
Приоритет у коришћењу минибуса имају
органи и службе општине Врњачка Бања, а у
случају подношења захтева од стране осталих
корисника из чл. 11. приоритет се утврђује по
редоследу подношења захтева.
Члан 15.
Корисник минибуса одговара за штету
начињену на опреми за време коришћења
минибуса и дужан је штету надокнадити у року
од 15 дана од дана достављања обавештења о
износу штете.
IV КОРИШЋЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
ВОЗИЛА
Члан 16.
Инспекцијско возило може користити
организациона јединица Општинске управе
надлежна за обављање послова инспекцијског
надзора.
Инспекцијско возило могу користити и
службена лица организационе јединице
Општинске управе надлежне за локалне јавне
приходе, као и друга службена лица приликом
обављања теренских послова и задатака.
Коришћење
инспекцијског
возила
одобрава начелник Општинске управе, односно
заменик начелник Општинске управе, а
евиденцију о коришћењу инспекцијског возила
води шеф Одсека.
V ЕВИДЕНЦИЈЕ О КОРИШЋЕЊУ ВОЗИЛА
Члан 17.
Евиденција о коришћењу службеног
возила, поред података о корисницима, броју
пређених километара, утрошку горива садржи
и следеће податке:
- рокови за регистрацију,
- рокови за периодичне прегледе,
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-

податке о поправкама и замени делова,
податке о утрошку горива у току месец
и године,
- податке о гумама,
- податке о хаваријама.
На основу евиденције из претходног става,
шеф Одсека, дужан је да сачини начелнику
Општинске
управе,
односно
заменику
начелника
Општинске
управе
месечни
извештај о коришћењу возила.
Одговарајуће одредбе овог Правилника се
не примењују за случај да је одређена врста
службеног возила одлуком Председника дата
на привремено коришћење у смислу чл. 1. ст.
3. овог Правилника.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања''.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о условима и
начину коришћења службених возила општине
Врњачка Бања бр. 9-574/10 од 01.02.2010.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-4/13 од 09.01.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_______________________________________
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
205.
По сравњењу са изворним текстом
акта, утврђено је да се у Пречишћенoм тексту
Статута општине Врњачка Бања, који је
објављен у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'',
бр. 13/14, поткрала техничка грешка, па се даје
ИСПРАВКА
Пречишћенoг текста Статута општине Врњачка
Бања
У
Пречишћенoм тексту Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14), поткрала
се
техничка грешка, па се даје исправка у
следећем:
У Самосталним члановима овог акта
уместо текста: ''(Сл. лист општине Врњачка
Бања бр.14/14)'', треба да стоји текст: ''(Сл. лист
општине Врњачка Бања бр.11/14).''
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гајшек Олгица,с.р.
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