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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА V – БРОЈ 10 – ВРЊАЧКА БАЊА – 09.07.2009. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
184.
Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
Седници одржаној 8.7.2009.г., на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07), чл. 29. Закона о буџетском систему ("Сл.
гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005,
101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и 86/2006), чл.
1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.
гласник РС" бр. 62/2006), чл. 14. и чл 36. Статута
општине Врњачка Бања ("Службени лист општине
Врњачка Бања бр. 1/09), донела је

ОДЛУКУ
ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА ЗА 2009.ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 28/08) – удаљем тексту: Одлука, мења се и гласи:
„Буџет Општине Врњачка Бања за 2009.г.
(у даљем тексту: буџет) састоји се од:

Примања и издаци буџета

Износ
у динарима
546.974.000
668.840.000
-121.866.000

Примања буџета
Издаци буџета
Буџетски суфицит/дефицит
Члан 2.
У члану 2. став 2. Одлуке износ од
„18.500.000“ замењује се износом од „24.200.000“

1
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
2. Непорески приходи, од чега
- Приходи од имовине
* Камате
- Приходи од продаје добара и услуга
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав.
лица

Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета распоређују се у
следећим износима, и то:
Шифра економске
класификације
2

7
71
711
712
713
714
716
74
741
7411
742
743
744

Средства из буџета
3

546.974.000
546.874.000
272.358.000
157.558.000
1.500.000
71.100.000
36.700.000
5.500.000
217.016.000
36.000.000
8.000.000
177.640.000
876.000
1.000.000
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- Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
4. Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине
5. Донације
6. Трансфери
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (ИВ-В)
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

745
771
8
731+732
733
4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
4632+4642

92-62

1.500.000

100.000

57.500.000
668.840.000
573.529.000
183.123.000
133.059.000
4.274.000
81.350.000
18.650.000
107.160.000
45.913.000
95.311.000

0

(7+8)-(4+5)

-121.866.000

(7-7411+8)-(4-44+5)

-125.592.000

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
92
ДАТИХ КРЕДИТА
В.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
62
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОПЛАТЕ КРЕДИТА
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 92-62
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

-121.866.000

0

0

0

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака

91
911
9113+9114

60.000.000
60.000.000
60.000.000
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1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+9119
912

2. Примања од иностраног задуживања
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1 Отплата главнице јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

61
611
6113+6114

8.134.000
8.134.000

6111+6112+6115+
6116+6117+6118+6119
612

2. Отплата главнице страним кредиторима

0

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)

-70.000.000

X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = - III)

121.866.000

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(класа 3 извор финансирања 10)

130.000.000

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3 извор финансирања 13)

96.233.288

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДХОДНИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

4.124.172

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Економска
класификација
Износ
у динарима
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
8.400.000
Члан 4.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Исказани буџетски дефицит у износу
Опис

од 121.600.000 динара финансираће се и
користити на следећи начин:
кономска класификација

Износ
у динарима

Примања од домаћих задуживања

911

130.000.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

8.400.000

Буџетски дефицит:

Опис

Економска класификација

121.600.000

Износ
у динарима

1. Изградња саобраћајних објеката

51123

35.000.000

2. Водоснабдевање и канализација

4512

15.000.000

3. Средства за финансирање пројеката

49912

20.000.000

511

60.000.000

4. Прибављање имовине-непокретности
Укупно:

130.000.000
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Члан 5.
Члан 5 Одлуке мења се и гласи:

„Вишак текућих прихода над расходима
из 2008.г. у износу од 96.233.288 динара користиће
се за финансирање следећих расхода (извод из табеларног прегледа буџета):

II ПОСЕБАН ДЕО - извод
Функц. Економска и организациона
клас. класификација
Број
Позиц.
1

Конто
2
112

840
27
090
32
36
37

474
474
473

41
421
42
830
44
810
130

620
143
144
145

640
640
640

146

490
421

148
150

421
421

152
421
154
421
157

3
РАЗДЕО 1.

Врста издатака
4

Средства из
осталих извора
извор 13
5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.11. Верске заједнице
4819
Дотације осталим непрофитним институцијама
1.16. Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.19. Пројектно планирање
5114
Пројектно планирање
541
Земљиште
1.23. Сталне манифестације од значаја за општину
424
Специјализоване услуге
1.24. Субвенције за осигурање пољопривредне производње
45114
Текуће субвенције за пољопривреду
1.26. Услуге локалног информисања
423
Услуге по уговору
7.02. Физичка култура
48191
Дотације спортским и омлад.организацијама
(од чега 376.259 дотација Минис. за омлад. и спорт-извиор
13)
РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи
8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета
4212
Енергетске услуге
425
Текуће поправке и одржавање
5112
Изградња зграда и објеката
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви
425
Текуће поправке и одржавање
РАЗДЕО 9. - Месне заједнице
9.01. Месна заједница Врњачка Бања
494 Текући расходи
9.02. Месна заједница Ново Село
494 Текући расходи
9.03. Месна заједница Грачац
494 Текући расходи
9.04. Месна заједница Вранеши
494 Текући расходи
9.05. Месна заједница Врњци
495 Издаци за нефинансијску имовину

800.000

1.875.000
6.400.000
6.400.000
6.000.000
5.000.000
12.500.000
7.576.259

4.000.000
3.000.000
32.518.152

2.082.017
367.859
361.050
66.080

97.784
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9.06. Месна заједница Руђинци
494 Текући расходи
9.07. Месна заједница Подунавци
494 Текући расходи
9.08. Месна заједница Штулац
494 Текући расходи
9.09. Месна заједница Рсовци
494 Текући расходи
9.10. Месна заједница Станишинци
494 Текући расходи
РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи
13.03. Зимско одржавање путева и
одржавање атмосферске канализације
4511
Текуће субвенције јавним нефинанс.организ.
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ из извора 13:

Члан 6.
У члану 6. Одлуке у табеларном делу износ
„3.000.000“ замењује се износом „4.124.172”.

31.835
6.694
91.058
349.073
427

6.710.000
96.233.288

„Примања од домаћих задуживања користиће се за реализацију Одлуке о задуживању Скупштине општине у 2009.г. и то (извод из табеларног прегледа буџета):

Члан 7.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
II ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Економска и организациона
клас. класификација
Број
позиц.
1

Конто
2
400

34
474
38
443
145
410
178

Износ у
динарима

Врста издатака

3

4

5

1.18. Средства за финансирање пројеката
49912 Текућа резерва-пројекти
1.19. Пројектно планирање и имовина
511
Зграде и грађевински објекти
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви
51123 Изградња саобраћајних објеката
13.04. Капиталне субвенције-водоснабдевање-канализација
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским орган.

Члан 8.
Члан 9 Одлуке мења се и гласи:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Ред.
Економска класификација
бр.
Конто
Врста прихода
1
2
711

20.000.000
60.000.000
35.000.000
15.000.000

„Приходи и примања буџета, по изворима,
планирају се у следећим износима, и то:

3

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

Буџет
за 2009.г.
4
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1
2
3
4
5

711110
711120
711140
711180
711190

6

712
712000

7
8
9
10

713
713120
713310
713420
713610

11
12

714
714420
714430

13

714441

14
15
16
17
18

714510
714540
714552
714562
714570

19

716
716110
730

20

733151

21

741
741150

22

741531

23
24

741532
741534

25
26

741535
741540

27
30

742
742152
742251

Порез на зараде
106.000.000
Порез на приходе од самосталне делатности
13.000.000
Порез на приходе од имовине
8.000.000
Самодоприноси
20.558.000
Порез на друге приходе
10.000.000
157.558.000
Укупно 711:
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
1.500.000
1.500.000
Укупно 712:
Порез на имовину
Порез на имовину
26.000.000
Порез на наслеђе и поклон
5.000.000
Порез на капиталне трансакције
40.000.000
Порез на акције на име и уделе
100.000
71.100.000
Укупно 713:
Порези на добра и услуге
Ком. такса за приређивање муз. програма
100.000
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
300.000
Сред.за противпожарну заштиту од 6%
наплаћ.премије
100.000
осиг.од пожара у општини на чијој се терит.налази осиг.имов.
Порези на моторна возила
13.000.000
Накнада за кориш. добара од општег интер.
3.000.000
Боравишна такса
20.000.000
Посебна нак. за заштиту животне средине
100.000
Општинске и градске комуналне таксе
100.000
36.700.000
Укупно 714:
Други порези
Комунална такса на фирму
5.500.000
5.500.000
Укупно 716:
Донације и трансфери
Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа
опш.
57.500.000
57.500.000
Укупно 730:
Приходи од имовине
Камате на средства буџета општина
8.000.000
Комунална такса за коришћење простора на
јавним
12.000.000
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...
Комунална такса за коришћење прос.за
парк.др.мот
500.000
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
5.000.000
Комунална такса за заузеце јавне
повр.грађ.матер.
500.000
Накнада за коришћење речних обала и бања
10.000.000
36.000.000
Укупно 741:
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп
3.240.000
Општинске административне таксе
2.200.000
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31
32

742253
742351

33

743
743351

34

743352

744
35

744151

745
36

745150

37

810

Накнада за уређивање грађевинског земљишта
167.200.000
Приходи општинских органа управе
5.000.000
177.640.000
Укупно 742:
Новчане казне и одузета имовинска корист
Новчане казне изречене у прекршајном поступку
626.000
за прекршаје прописане актом скупштине
општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од новцаних казни за
прекршаје,прописа
250.000
из области заштите од пожара
876.000
Укупно 743:
Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица
Текући и добровољни трансфери од физичких и
правних лица
1.000.000
у корист нивоа општина
1.000.000
Укупно 744:
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина
1.500.000
1.500.000
Укупно 745:

Примања од продаје основних средстава
Укупно 810 и 900:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Члан 9.
У члану 14. став 1. алинеја 4. Одлуке текст
„Субвенције за осигурање пољопривредне производње“
замењује се текстом „Фонд за развој пољопривреде“.
Члан 10.
Члан 21. Одлуке мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резерве користе
се за случајеве за које нису предвиђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације
нису биле довољне.
О употреби текуће буџетске резерве одлучује
председник општине до висине од 250.000 динара, односно Општинско веће преко овог износа на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије.
Одобрена средства по основама из става 1
и става 2 овог члана представљају повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују се на контима по намени за коју су
средства опредељена.
Изузетно, у 2009. години у случају да се
примања буџета Општине Врњачка Бања остварују у
мањем износу од планираних и после предузимања
мера из члана 42. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05 - др. Закон,
66/05, 101/05 - др. закон, 62/06 - др. закон и 85/06),
Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, унесе у текућу
буџетску резерву без права коришћења тих средстава.“

100.000
100.000
546.974.000

Члан 11.
После члана 25. додаје се нови члан 25а
који гласи:
„Уколико корисници средстава буџета Општине Врњачка Бања у извршавању расхода поступе супротно одредбама ове одлуке као и у случају
да не спроводе мере из Одлуке о утврђивању
Програма рационализације расхода („Службени
лист Општине Врњачка Бања „ број 6/09) ,Општинско веће, на предлог надлежног органа за финансије, доноси одлуку о обустави извршавања одговарајуће апропријације утврђене овом одлуком том
буџетском кориснику.“
Члан 12.
Члан 37. Одлуке мења се и гласи:
“Средства из буџета у износу од
546.974.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и
индиректних корисника буџета у укупном износу
62.931.000 динара (извор финансирања 04), примања од домаћих задуживања (извор финансирања
10) у укупном износу од 130.000.000 динара средства по основу нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година (извор финасирања 13) у износу од
96.233.288 и неутрошена средства од приватизације
из предходних година (извор финансирања 14) у
износу од 4.124.172 динара распоређују се по корисницима и то:
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II ПОСЕБАН ДЕО
Функц.
клас.

Број
позиц.
1

Економска и организациона
Класификација

Конто
2
112

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Врста издатака

3

4

110
49911
49912

133
4819
110
22

из буџета
01

сопств.извора
04

5

6

Средства
из осталих
извора

Укупна
средства

7

8

481942

47.720.000

2.670.000
490.000
1.000.000
400.000

3.280.000
580.000
900.000
1.000.000
1.300.000
1.000.000
16.000.000
3.900.000
1.200.000
1.500.000
4.550.000
4.900.000
550.000
2.500.000
0

0

1.04. Резерва буџета
Стална резерва
8.000.000
Текућа резерва
24.200.000
(од чега 8.500.000 за соц.прог. -реш. виш.зап.)
Укупно 1.04.:

21

Средства из

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.01. Средства за рад СО
411
Плате и додаци запослених
2.670.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
490.000
Одборнички додатак, и др.нак. за рад
СО
4171
1.000.000
422
Трошкови путовања
400.000
1.02. Средства за рад председника општине,
општинског већа и њихових рад. Тела
411
Плате и додаци запослених
3.280.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
580.000
416132
Накнаде члановима комисија
900.000
416131
Накнаде члановима већа
1.000.000
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
1.300.000
422
Трошкови путовања
1.000.000
1.03. Остали трошкови
421
Стални трошкови
16.000.000
423
Услуге по уговору
3.900.000
4237
Репрезентација
1.200.000
424
Специјализоване услуге
1.500.000
425
Текуће поправке и одржавање
4.550.000
426
Материјал
4.900.000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
482
550.000
од једног нивоа власти другом
512
Машине и опрема
2.500.000
Укупно 1.01.+1.02.+1.03.:

19
20

Средства

32.200.000

1.05. Удружења и савези
Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.764.000

Укупно 1.05.:

1.764.000

1.06. Дотације политичким странкама
Дотације политичким странкама

490.000

Укупно 1.06.:

490.000

47.720.000
8.000.000
24.200.000

0

0

0

0

32.200.000

1.764.000
1.764.000
490.000
0

0

490.000
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160
23

484

411
24

25

4211

130

4819

820
26

4819
840

27

4819
722

28

424
040

29

472
911

30

451
443

31

511
090

32

472

1.07. Накнаде штете услед елем.непог.
Накнаде штете за повреде или штету
насталу
4.000.000
услед елементарних непогода или других
природних узрока (превенц.настанка и откла.последица)
Укупно 1.07.:

4.000.000

1.08. Трошкови платног промета
Трошкови платног промета и
банкарских услуга

1.880.000

Укупно 1.08.:

1.880.000

1.09. Историјски архив
Дотације осталим непрофитним
институцијама

294.000

Укупно 1.09.:

294.000

1.10. Културно уметничка друштва
Дотације осталим непрофитним
институцијама

294.000

Укупно 1.10.:

294.000

1.11. Верске заједнице
Дотације осталим непрофитним
институцијама

0

Укупно 1.11.:

0

1.12. Мртвозорство
Специјализоване услуге

634.000

Укупно 1.12.:

634.000

1.13. Помоћ новорођенчади
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

3.920.000

Укупно 1.13.:

3.920.000

33

49912
170

34

441

35

611

36

474

5114

0

0

Укупно 1.14.:

6.860.000

1.15. Спортска дворана
Зграде и грађевински објекти

4.900.000

Укупно 1.15.:

4.900.000

0

0

0

0

1.17. Средства за финансирање пројеката
Текућа резерва-пројекти

17.500.000

Укупно 1.17.:

17.500.000

1.880.000

294.000
294.000

294.000
0

0

0

294.000

800.000

800.000

800.000

800.000
634.000

0

0

0

0

634.000

3.920.000
3.920.000

6.860.000
0

0

1.16. Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
3.920.000
(од чега 1.000.000 за ЛАП за унапређење положаја
избеглих и интер.расељених лица у опш. Врњачка Бања)
3.920.000

4.000.000

1.880.000

1.14. Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег детета
Субвенције јавним нефинансиским
предуз.и организац.
6.860.000

Укупно 1.16.:
400

4.000.000

0

0

0

6.860.000

0

4.900.000

0

4.900.000

1.875.000

5.795.000

1.875.000

5.795.000

20.000.000

37.500.000

20.000.000

37.500.000

1.18. Трансакције везане за јавни дуг
Отплате домаћих камата
Отплата главнице домаћим
кредиторима

4.214.000

4.214.000

5.684.000

5.684.000

Укупно 1.18.:

9.898.000

1.19. Пројектно планирање
Пројектно планирање

0

0

0

9.898.000

6.400.000

6.400.000
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541
511

310
38

425

760
39

463

130
40

481

473
41

424
421

42

43

45114

640

98.000

Укупно 1.20.:

98.000

1.21. Здравствена заштита
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

4.165.000

Укупно 1.21.:

4.165.000

1.22. Црвени крст
Дотације невладиним организацијама

1.860.000

Укупно 1.22.:

1.860.000

1.23. Сталне манифестације од значаја за општину
Специјализоване услуге

0

Укупно 1.23:

0

1.24. Фонд за развој пољопривреде
Текуће субвенције за пољопривреду

1.470.000

Укупно 1.24.:

1.470.000

Укупно 1.25.:

0

423

1.26. Услуге локалног информисања
Услуге по уговору

0

Укупно 1.26.:

0

424
511

48
49
50
51
52
53
54

6.400.000
60.000.000
72.800.000
98.000

0

0

98.000

4.165.000
0

0

4.165.000

1.860.000
0

0

0

0

0

0

1.860.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

5.000.000

6.470.000

5.000.000

6.470.000

0

0

0

0

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

1.470.000
0

1.470.000
0

Укупно 1.27.

1.470.000

1.470.000

Извори финансирања за функције у разделу 1
Приходи из буџета 01
Примања од домаћих задуживања 10
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13
47

0

6.400.000
60.000.000
72.800.000

1.27.Заштита животне средине
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Укупно раздео 1.
(1.01.+….+1.28.).:

111

0

1.20. Противпожарана заштита
Текуће поправке и одржавање

465

112
45
46

0

1.25. Субвенције дела трошкова за камате приватним станодавцима
Остале донације и трансфери
0

830
44

Земљиште
Зграде и грађевински објекти
Укупно 1.19.:

РАЗДЕО 2. Општинска управа
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору

145.337.000

0

118.975.000 264.312.000

145.337.000
80.000.000
38.975.000
76.824.000

76.824.000

13.840.000
800.000
2.400.000

13.840.000
800.000
2.400.000

3.850.000
400.000
600.000
700.000

3.850.000
400.000
600.000
700.000
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425
426
512

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно раздео 2.:

Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2
Приходи из буџета 01
820
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

РАЗДЕО 3. - Културни центар
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
512
Машине и опрема
513
Остала основна средства
515
Нематеријална имовина
Укупно раздео 3.:

Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
820
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан Радић"
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
412
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
512
Машине и опрема
515
Нематеријална имовина
Укупно раздео 4.:

Извори финансирања за функцију 820 у разделу 4
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

395.000
495.000
171.000
100.475.000

395.000
495.000
171.000
0

0 100.475.000

100.475.000

9.600.000

9.600.000

1.730.000
30.000
60.000

60.000
113.000
312.000

1.730.000
90.000
173.000
312.000

0
1.550.000
0
2.000.000
2.342.000
1.400.000
94.000
110.000
0
100.000

136.000
500.000
400.000
200.000
4.215.000
135.000
685.000
180.000
370.000
400.000

136.000
2.050.000
400.000
2.200.000
6.557.000
1.535.000
779.000
290.000
370.000
500.000

19.016.000

7.706.000

0

26.722.000

19.016.000
7.706.000

5.000.000

5.000.000

900.000
85.000
45.000

900.000
85.000
45.000

0
773.000
50.000
270.000
380.000
100.000
130.000
120.000
400.000

20.000
300.000

0
793.000
50.000
290.000
560.000
100.000
130.000
140.000
700.000

8.253.000

540.000

20.000
20.000
180.000

8.253.000
540.000

0

8.793.000
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РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост"
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
482
Порези и таксе
511
Зграде и грађевински објекти
512
Машине и опрема
Укупно раздео 5.:

Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
410
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

РАЗДЕО 6.- Туристичка организација
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
412
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
441
Отплате домаћих камата
Порези, обавезне таксе и казне
482
наметнуте
од једног нивоа власти другом
512
Машине и опрема
513
Остала основна средства
Отплата главнице домаћим
кредиторима
611
Укупно 6.:

Извори финансирања за функцију 410 у разделу 6
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
810

РАЗДЕО 7.- Физичка култура

33.034.000

17.141.000

50.175.000

6.198.000
199.000
347.000
992.000

3.068.000
50.000
160.000
260.000

9.266.000
249.000
507.000
1.252.000

50.000
3.480.000
50.000
496.000
149.000
397.000
4.960.000
0
0
100.000

160.000
840.000
50.000
140.000
80.000
180.000
1.060.000
16.000
100.000
300.000

210.000
4.320.000
100.000
636.000
229.000
577.000
6.020.000
16.000
100.000
400.000

50.452.000

23.605.000

0

74.057.000

50.452.000
23.605.000

3.918.000

2.200.000

6.118.000

704.000
0
40.000
40.000

396.000
50.000
50.000
30.000

1.100.000
50.000
90.000
70.000

0
800.000
300.000
800.000
13.000.000
300.000
500.000
60.000

120.000
1.600.000
260.000
2.500.000
4.000.000
100.000
3.500.000
70.000

120.000
2.400.000
560.000
3.300.000
17.000.000
400.000
4.000.000
130.000

0

260.000

260.000

30.000

200.000
20.000

230.000
20.000

2.450.000

240.000

2.690.000

22.942.000

15.596.000

22.942.000
15.596.000

0

38.538.000
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117

411

118
120
121

412
414
415

122
123
124
125
126
127
128
129

416
421
422
423
424
425
426
512

7.01. Спортски центар
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно 7.:

810
130

48191

Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.):
Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

640
640
640

490

714.000
60.000
100.000

416.000
61.000
80.000

1.130.000
121.000
180.000

0
3.640.000
180.000
1.000.000
915.000
1.000.000
800.000
800.000

40.000
2.000.000
160.000
1.000.000
640.000
700.000
1.560.000
40.000

40.000
5.640.000
340.000
2.000.000
1.555.000
1.700.000
2.360.000
840.000

13.131.000

9.017.000

4212
425
5112

425

0

22.148.000

7.576.259

8.576.259

1.000.000

0

7.576.259

8.576.259

14.131.000

9.017.000

7.576.259

30.724.259

14.131.000
9.017.000
7.576.259

7.851.000

3.515.000

8.838.000

628.000
217.000
116.000

1.586.000
317.000
156.000

20.000
85.000
200.000
812.000
62.000
78.000
78.000
156.000

20.000
805.000
260.000
1.212.000
62.000
138.000
188.000
236.000

5.967.000

8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета
Енергетске услуге
15.891.000
Текуће поправке и одржавање
0
Изградња зграда и објеката
0
Укупно 8.02.:

146

6.242.000

РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи
8.01. ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"
411
Плате и додаци запослених
5.323.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
958.000
413
Накнаде у натури
100.000
414
Социјална давања запосленима
40.000
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
0
421
Стални трошкови
720.000
422
Трошкови путовања
60.000
423
Услуге по уговору
400.000
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
60.000
426
Материјал
110.000
512
Машине и опрема
80.000
Укупно 8.01.:

143
144
145

2.320.000

7.02. Физичка култура
Дотације спортским и
омлад.организацијама
1.000.000
(од чега 376.259 дотација Минис. за омлад. и спорт-извиор 13)
Укупно 7.02.:

620

3.922.000

15.891.000

8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви
Текуће поправке и одржавање
20.000.000

0

0

13.818.000

4.000.000
3.000.000

15.891.000
4.000.000
3.000.000

7.000.000

22.891.000

32.518.152

52.518.152
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51123

Изградња саобраћајних објеката

1.000.000

Укупно 8.03.:

21.000.000

0

Укупно раздео 8.(8.01.+8.02.+8.03.):

44.742.000

5.967.000

Извори финансирања за функције у разделу 8
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13
Неутрошена средства од приватизације из предходних година 14
421
148
149

РАЗДЕО 9. - Месне заједнице
9.01. Месна заједница Врњачка Бања
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.01.:
Извори:

150
151

421

9.02. Месна заједница Ново Село
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.02.:
Извори:

421
152
153

9.03. Месна заједница Грачац
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.03.:
Извори:

421
154
155

буџет:

Укупно 9.04.:
Извори:
421
156
157

9.05. Месна заједница Врњци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.05.:
Извори:

421
158
159

9.06. Месна заједница Руђинци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.06.:

421
160
161

9.07. Месна заједница Подунавци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.07.:
Извори:

421
162
163

9.08. Месна заједница Штулац
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину

2.082.017

6.734.017
10.404.000

2.082.017

17.138.017

367.859
0

13.500.000
2.153.859
1.785.000

367.859

3.938.859

811.000

самодопринос:

2.760.000

873.000
872.000

361.050

1.234.050
872.000

361.050

2.106.050

685.000

самодопринос:

1.060.000

443.000
442.000

66.080

509.080
442.000

66.080

951.080

самодопринос:

326.000

97.784

1.983.000
888.784

97.784

2.871.784

605.000

самодопринос:

2.169.000

502.000
516.000

31.835

533.835
516.000

31.835

1.049.835

605.000

самодопринос:

413.000

597.000
0

6.694

603.694
0

6.694

603.694

512.000

самодопринос:

85.000

345.000
345.000

91.058

436.058
345.000

0

0

559.000
1.983.000
791.000

597.000
буџет:

68.642.324 119.351.324

самодопринос:

1.786.000
1.785.000

1.018.000
буџет:

0

1.556.000

2.774.000
буџет:

Извори:

4.652.000
10.404.000

885.000
буџет:

82.642.324

35.000.000
39.518.152
4.124.172

1.745.000

9.04. Месна заједница Вранеши
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину

61.642.324

5.967.000

3.571.000
буџет:

30.124.172

44.742.000

15.056.000
буџет:

29.124.172

0

0

0

Страна 15

- Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 09.07.2009. године
Укупно 9.08.:
Извори:

421

690.000
буџет:

9.09. Месна заједница Рсовци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину

164
165

Укупно 9.09.:
Извори:
421

9.10. Месна заједница Станишинци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину

166
167

Укупно 9.10.:
Извори:

буџет:

168

169

буџет:

РАЗДЕО 10. - Основно образовање
10.01.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору
10.02. Трансфери основним школама
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти
10.03. Субвенције ученицима у основ.образов.
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти
Укупно раздео 10.:

Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10
Приходи из буџета 01
922
170

171

172

227.000
226.000

349.073

576.073
226.000

349.073

802.073

419.000

0

самодопринос:

34.000

210.000
209.000

427

210.427
209.000

427

419.427

0

419.000
0

6.650.000

самодопринос:

0

3.453.877

30.661.877

самодопринос:

20.558.000

27.208.000
3.453.877

6.000.000

6.000.000

24.500.000

24.500.000

4.900.000

4.900.000

35.400.000

0

0

35.400.000

35.400.000

7.840.000

10.780.000

10.780.000

Укупно раздео 11.:

18.620.000

0

0

472

18.620.000

18.620.000

РАЗДЕО 12. - Социјална заштита
Центар за социјални рад (а и б)
12.01. Општи расх.везани за изврш.општин.одлука
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти
1.568.000

040

010

211.000

7.840.000

Укупно 12.01.:

173

самодопринос:

РАЗДЕО 11. - Средње образовање
11.1.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору
11.2.Трансфери средњим школама
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
463

Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11
Приходи из буџета 01

070

479.000

27.208.000

Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9
Приходи из буџета 01
Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13
912

781.058

419.000

Укупно(9.01.+...+9.10.).:
Извори:

91.058

453.000
буџет:

0

1.568.000

1.568.000
0

0

1.568.000

12.02. Накнаде за социјалну заштиту из буџета општине
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
6.000.000

500.000

Укупно 12.02.:

6.000.000

500.000

0

6.500.000

Укупно(12.01.+12.02.).:

7.568.000

500.000

0

8.068.000

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

6.500.000
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472

090
175

47271

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

400.000

Укупно 12.03.:

400.000

12.04. Кредити за ученике и студенте
Накнаде из буџета за образовање
Укупно 12.04.:
Укупно раздео 12.
(12.01.+12.02.+12.03.+12.04.):

Извори финансирања за функције у разделу 12
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
410

176

177

178

179

РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи
13.01. ЈП "Бели Извор"
Текуће субвенције јавним
нефинанс.организ.
4511

4511

4511

4512

400.000
0

0

4.410.000

0

0

4.410.000

12.378.000

500.000

0

12.878.000

4.410.000

4.410.000

12.378.000
500.000

18.620.000

Укупно 13.01.:

18.620.000

13.02. ЈП "Борјак"
Текуће субвенције јавним
нефинанс.организ.

23.520.000

Укупно 13.02.:

23.520.000

13.03. Зимско одржавање путева и
одржавање атмосферске канализације
Текуће субвенције јавним
нефинанс.организ.

1.960.000

Укупно 13.03.:

1.960.000

18.620.000
0

Извори финансирања за функције у разделу 13
Приходи из буџета 01
Примања од домаћих задуживања 10
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13
Извори
финансирања за
буџет
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13
Неутрошена средства од приватизације из предходних година 14
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Члан 13.
После члана 38. додаје се нови члан 38а
који гласи:
„Директан и индиректни буџетски
корисници буџета и јавна предузећа чији је
оснивач Општина Врњачка Бања у обавези су

0

18.620.000

23.520.000
0

0

13.04. Капиталне субвенције
Капиталне субвенције јавним
нефинанс.организ.
3.920.000
(од чега 4.000.000 за опремање јав.предузећа)
Укупно 13.04.:
Укупно раздео
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.):

400.000

0

23.520.000

6.710.000

8.670.000

6.710.000

8.670.000

15.000.000

18.920.000

3.920.000

0

15.000.000

18.920.000

48.020.000

0

21.710.000

69.730.000

15.000.000
6.710.000

48.020.000
15.000.000
6.710.000

48.020.000

546.974.000

62.931.000
130.000.000
96.233.288
4.124.172

546.974.000

62.931.000

220.357.460 830.262.460

да у року од 30 дана изврше усклађивање
програма пословања односно рада и других
одговарајућих аката са овом Одлуком и доставе
оснивачу на сагласност.“
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Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Врњачка Бања ", а примењиваће се од 01.01.2009.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-985/09 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
___________________________________

Средства за финансирање пројеката одобравају се на начин који је уређен Одлуком о буџету за финансирање капиталних инвестиционих расхода или за учешће у финансирању капиталних инвестиционих расхода.
Прибављање непокретности у државну својину у корисништву Општине Врњачка Бања у износу до 60.000.000 динара односи се на пословну зграду
предузећа ЕТЦ Врњачка Бања и зграду „Звезда 2“
предузећа ХТП „Фонтана“ Врњачка Бања.

Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
седници, одржаној 8.7.2009.године, на основу чл.
15. и чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), чл.33. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005), Мишљења Министарства финансија – Управе за трезор број 401-1037/2009-001-003 од 21.04.2009.г. и чл. 36.
ст. 1. тачка 19. Статута ("Службени лист општине
Врњачка Бања бр. 1/09), донела је

Члан 3.
Изузетно, за релизацију финансирања или
рефинансирања капиталних инвестиционих расхода, изражених кроз развојене пројекте од значаја за
општину Врњачка Бања, у 2009/10, општина Врњачка Бања се може задужити у износу од 360.000.000,оо
динара, односно за нових 230.000.000,оо динара, а
сагласно Мишљењу Министарства финансија –
Управе за трезор број 401-1037/2009-001-003 од
21.04.2009.године

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужен је Председник општине.

185.

Члан 1.
Општина Врњачка Бања задужиће се
код финансијске институције, на основу Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г.
у којој се предвиђа дугорочно кредитно задужење у износу од 130.000.000 динара.
Члан 2.
Дугорочно задуживање у износу из
преднодног члана користи се за капиталне
инвестиционе расходе који се финансирају из
буџета и то:
Опис
1.Изградња
саобраћајних
објеката
2.
Водоснабдевање
и канализација
3. Средства за
финансирање
пројеката
4. Прибављање
имовиненепокретности

Економска
класификација Износ
у
динарима
51123

35.000.000

4512

15.000.000

49912

20.000.000

511

60.000.000

Укупно:

130.000.000

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престају да важе Одлука о задуживању (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.5/07) и Одлука о задуживању (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.2/08).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-508/09 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_____________________________________
186.
Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
седници одржаној 8.7.2009.године, на основу чл.54.
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС
бр.47/03 и 34/06) и чл. 36. ст.1. тачка 6. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09), донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРЕДЕЛА ''ГОЧ'', ЗА ДЕО
''ГОЧА'' КОЈИ ПРИПАДА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
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Члан 1.
Доноси се План генералне регулације предела ''Гоч'', за део ''Гоча'' који припада територији општине Врњачка Бања, урађен од стране ЈП Дирекције
за планирање и изградњу општине Врњачка Бања .
План генералне регулације чини:
-Предлог Плана генералне регулације предела ''Гоч'', за део ''Гоча'' који припада територији
општине Врњачка Бања у текстуалном и графичком прилогу са јавног увида,
-Извештај о јавном увиду, који је саставни
део образложења плана,
- Усвојени амандмани на предлог Плана генералне регулације предела ''Гоч'', за део ''Гоча''
који припада територији општине Врњачка Бања, у
текстуалном и графичком прилогу са јавног увида
који су садржани у закључку Скупштине општине
бр.9-686/09 од 8.7.2009.године, а који је саставни
део ове Одлуке
-Извештај о стратешкој процени утицаја
Плана генералне регулације предела ''Гоч'', за део
''Гоча'' који припада територији општине Врњачка
Бања на животну средину урађен од стране Агенције ''ECOlogica Urbo'' из Крагујевца на који је дата
сагласност Решењем Одељења за заштиту животне
средине и друштвено економски развој Општинске
управе општине Врњачка Бања бр.350-66/08 од
16.9.2008.године.
Члан 2.
Поступање по захтевима за издавање аката
и одобрења који су поднети пре ступања на снагу
ове Одлуке, наставиће се у складу са овим Планом.
Члан 3.
Обавезује се ЈП Дирекција за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања да у року од 15
дана од дана достављања обавештења о доношењу
Плана генералне регулације ''Гоч'', испоручи Општинској управи завршни елаборат овог плана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:350-762/05 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
____________________________________
187.
Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
седници одржаној дана 8.7.2009.год.на основу чл.3.
Закона о избеглицама („Сл.гласник РС“,18/92 „Сл.
лист СРЈ“,42/02-одлука СУС), чл.20.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07) и чл.
36. Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09), донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Локалног акционог плана за
унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица у
Општини Врњачка Бања
Члан.1.
ДОНОСИ СЕ Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у Општини Врњачка Бања за период 20092013.год. који је урађен од стране Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Врњачка Бања.
Члан 2.
За праћење спровођења Плана из члана 1. ове
Одлуке задужује се одељење Општинске управе општине Врњачка Бања надлежно за локални развој.
Члан 3.
Обавезују се сви носиоци активности на спровођењњу овог плана да благовремено достављају
потребне податке и информације одељењу из
претходног члана ове Одлуке.

Члан 4.
Аутентично тумачење текстуалног и графичког дела плана даје Скупштина општине по
претходно прибављеном мишљењу обрађивача плана и Комисије за планове, а када се ради о заштићеним природним и културним добрима потребно је да се прибави мишљење Завода за заштиту
споменика културе и Завода за заштиту природе Републике Србије.

Члан 4.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у Општини Врњачка Бања објављује се у „Сл.листу општине Врњачка Бања.

Члан 5.
Oва Одлука ступа на снагу 8-дана од дана
објављивања у "Сл.листу општине Врњачка Бања", а
План генералне регулације ''Гоч''-а ће се примењивати
од наредног дана од испоручивања и овере завршног
елабората Плана генералне регулације ''Гоч''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-780/09 од 8.7.2009.године

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Сл.листу општине Врњачка Бања“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________

Страна 19

- Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 09.07.2009. године

188.
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У
ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА
САВЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И
ТРАЈНА РЕШЕЊА

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Поштовани суграђани,
Наша општина је 2005. године узела учешће у Програму Министарства рада и социјалне
политике Републике Србије који се односи на подршку општинама у развоју и планирању система социјалне заштите на локалном нивоу. Програм је
имао за циљ развој локалних стратегија развоја социјалне заштите као део имплементације Националне стратегије. Усвајањем стратешког документаСтратегије развоја социјалне заштите општине Врњачка Бања за период од 2008.-2013.године, створени су предуслови за израду акционих планова
циљних група дефинисаних овим стратешким документом, међу којима је једна од приоритетнихизбегла и интерно расељена лица.
Према евиденцији Повереништва за избеглице, на територији општине Врњачка Бања живи
3.681 интерно расељених и 231 избеглих лица. Потребе овако велике групе грађана не могу се занемарити, из ког разлога је наша општина приступила
изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица која
живе на територији општине Врњачка Бања.
У име локалне самоуправе Врњачка Бања,
познате по дугој традицији отворености за сарадњу,
подршку и неговање опште хуманих вредности,
желим да Вас обавестим да смо израдили Локални
акциони план за унапређење положаја интерно
расељених и избеглих лица. Локална интеграција је
дефинисана кроз решавање основних потреба и
трајно решавање и збрињавање интерно расељених
и избеглих лица. Циљ локалне интеграције је обезбеђивање могућности економске и социјалне равноправност интерно расељених и избеглих лицима
са домицијалним становништвом општине.
У циљу обезбеђења што успешније примене овог Плана, локална самопурава ће учествовати
у његовом финансирању, а локални кадрови и представници осталих јавних служби на општинском
нивоу својим стручним знањима и професионалним компетенцијама помоћи у његовој имплемена-

тији и континуираном побољшању квалитета живота интерно расељених и избеглих лица.
Посебно истичем да овај акциони план доприноси реализацији општег стратешког опредељења локалне самоуправе у унапређењу социјалне политике и имплементацији Стратегије социјалне заштите и Програма развоја општине Врњачка Бања,
као решеност локалних власти да подрже све процесе који могу да унапреде живот интерно расељених и избеглих лица локалне заједнице.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
Шта је Локални план акције за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица
У овом документу под процесом локалног
акционог планирања унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене
значајне за живот избеглих и интерно расељених
лица намеравамо да остваримо у свом локалном
окружењу у току предвиђеног временског периода.
Тај процес се заснива на идентификовању најбољег
начина ангажовања капацитета свих социјалних
актера у заједници у планирању и примени плана.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица посматрамо као
резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.
У оквиру овог документа, под избеглим и
интерно расељеним лицима подразумевају се сва
лица која су била изложена присилном напуштању
својих домова и расељавању, због рата на простору
бивших југословенских република и бомбардовања
Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у
међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне
проблеме настале у току избегличког статуса.
Општи циљ Пројекта је проналажење решења на нивоу државе која ће пружити подршку
Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив
начин одговори на потребе избеглих и ИРЛ. Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Међународна организација за миграције (International for
Migration-IOM). Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије које су надлежне за
избегла и интерно расељена лица: Комесаријат за
избеглице Републике Србије (КИРС), Министарство за Косово и Метохију (МинКиМ) и Министарство рада и социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и одабране општине/градови.
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Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси се на период од 5 година, са детаљном разрадом активности за 2009 и 2010 годину.
Процес израде Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врњачка Бања, заснивао се на
интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
• Да је спроведен у локалној заједници и уважава
локалне специфичности;
• Укључује различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници;
• Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређење положаја избеглих и интерно расељених;
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници,
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.
За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама избеглих и
интерно расељених лица у општини Врњачка Бања,
коришћени су следећи извори: састанци са локалним актерима, статистички подаци, различити извјештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, повереништва за избеглице и општинских служби општине Врњачка Бања, Црвеног крста, локалних невладиних организација итд.
ОДЛУКА
о усвајању локалног акционог плана за
унапређење Положаја избеглих и интерно
расељених лица у Општини Врњачка Бања
I УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у Општини Врњачка Бања
Образложење
На иницијативу Владе Републике Србије,
Републичког Комесаријата за избегла и расељена
лица и Међународне организације за миграције ИОМ, општина Врњачка Бања је одабрана као једна од укупно 30 општина са територије Републике
Србије за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица. На одабир општина за израду Локалног акционог плана утицала је претходна активност локалних самоуправа на унапређењу положаја избеглих
и интерно расељених лица.
На основу евиденције Повереништва за избеглице у општини Врњачка Бања тренутно привремени боравак има 231 избегло лице из бивших
Република СФРЈ и 3681 интерно расељених лица.

Општи циљ Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица је побољшање социјално-материјалног
положаја избеглих и интерно расељених лица на
територији општине Врњачка Бања путем систематских програма за унапређење њихове интеграције
у локалну заједницу.
Општи циљ Пројекта предстваља подршку
институцијама Владе Републике Србије које су
надлежне за избегла и интерно расељена лица. Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Међународна организација за миграције (ИОМ), која је
изналажење решења на нивоу државе које ће пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих и интерно расељених лица.
Локални План је заснован на кључним
принципима и садржи основне смернице за побољшање услова живота у локалној заједници избеглих
и интерно расељених лица уз подршку централних
и локалних власти. Он се заснива на побољшању
стамбених услова живота избеглих и интерно расељених, побољшано запошљавање, услове школовања, социјалне услове живота избеглих и интерно
расељених лица.
Активности предвиђене Акционим планом
спровешће се у општини Врњачка Бања у периоду
од 2009. до 2013. године што ће довести до побољшања и унапређења положаја ове групације у локалној заједници.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу
општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Драган Стевановић,с.р.
Општинско веће општине Врњачка Бања, на својој
редовној 14. седници одржаној дана 26.6.2009.год., на
основу чл.108.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09),
чл.59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања, бр.1/09) и чл.33.Пословника о раду Општинског већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања''
бр. 7/09), донело је
ЗАКЉУЧАК
Сагласно чл. 108. Пословника Скупштине
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09), Општинско веће предлаже
Скупштини општине да усвоји:
- Одлуку о доношењу Локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у општини Врњачка Бања за период 2009-2013. године урађен од стране Савета за
управљање миграцијама и трајна решења општине
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Врњачка Бања, у предложеном тексту, као и интегрални текст овог Плана.
Овај предлог се даје на основу Извештаја
Одељења за заштиту животне средине и локални
развој Општинске управе општине Врњачка Бања о
поступку израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у Општини Врњачка Бања за период 20092013. године, чији је саставни део текст Плана и
предлог Одлуке о доношењу Плана.
Општинско веће констатује да је циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица побољшање
социјално-материјалног положаја избеглих и интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања путем систематских програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу.
Да се у образложење предлога ове Одлуке,
унесе податак о процени износа финансијских
средстава потребних за спровођење Плана, који на
основу Извештаја из става 2. овог закључка износи
око 5.000.000,00 динара из локалног буџета за период 2009.г. до 2013. год., док се за остатак средстава од око 11.500.000,000 динара планира обебеђење из донације и других извора прихода.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-780/09 од 26.6.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић, с.р.
Захвалност учесницима/цама у процесу израде
Локалног акционог плана
У циљу израде Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врњачка Бања, формиран је
Савет за миграције и трајна решења који су чинили
представници:
- Локалне самопураве,
- Повереништва за избеглице;
- Црвеног Крста општине Врњачка Бања,
- Центра за социјални рад општине Врњачка Бања;
- Невладиних организација које делују у локалној
заједници
- Комесаријата за избеглице Републике Србије .
Улога Савета била је да:
•
•

Обезбеди потребне податке непосредно од
циљних група и социјалних актера у систему
подршке избеглим и интерно расељеним;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са релевантним локалним и републичким актерима;

•
•
•
•

Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
Ради на писању завршног документа;
Чланови/ице Савета су:

1. Зоран Сеизовић – председник општине
Врњачка Бања, председник Савета
2. Зоран Стаматовић –повереник за избеглице, секретар Савета
2. Љиљана Аџић – зам. Директора Центра
за социјални рад Врњачка Бања, члан;
3. Слободан Дишовић – Секретар ОО
Црвени Крст Врњачка Бања, члан;
4. Иван Матић – референт на пословима
здравстевне и социјалне заштите општине Врњачка
Бања, члан;
5. Марија Каралић – референт на пословима дечје и социјалне заштите општине Врњачка
Бања, члан;
6. Ана Белић – сарадник UNHCR-а, члан.
Захваљујемо се свим члановима Савета и
осталим актерима на учешћу у процесу планирања.
Сажетак (Резиме)
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врњачка Бања (2009-2013) је документ који
изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за
интеграцију избеглих и интерно расељених у локалну заједницу.
Општи циљ Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица је: Побољшан социјално-материјални положај избеглих и интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања путем систематских
програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу.
Специфични циљеви овог плана су:
1) У периоду од 2009. до краја 2013. год. трајно решити стамбено питање за најмање 20 породица избеглих и интерно расељених лица које имају
започет, недовршен стамбени објекат, доделом бесповратних грађевинских грантова:
• До краја 2009. год. – најмање 10 грађевинских грантова за 10 породица;
• У току 2010. год. - најмање 3 грађевинских
грантова за 3 породицe;
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У току 2011. год. - најмање 3 грађевинских
грантова за 3 породицe;
У току 2013. год. - најмање 4 грађевинских
грантова за 4 породицe.

2) У периоду од 2009. до краја 2013. год. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица
избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 10 одговарајућих сеоских домаћинстава:
• У току 2009.год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породица;
• У току 2010.год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице;
• У току 2011.год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице;
• У току 2012. год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице;
• У току 2013. год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице.
3)У периоду од 2010. до 2013. год. побољшати могућности за запошљавање радно способних избеглих и интерно расељених лица у локалној заједници реализацијом 2 циклуса доквалификације /преквалификације за најмање 30 особа:
•
•

У току 2010. год. – 1 циклус за најмање 15
особа;
У току 2012. год. - 1 циклус за најмање 15
особа;

•
Процењује се да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2009-2013. год. бити укупно потребно да се издвоји око 5.000.000,00 из локалног
буџета, што представља око 30% укупне цене
реализације Плана у овом периоду. Осталих
11.500.000,00 је планирано да се обезбеди из
донаторских средстава и дригих извора.
Локални план, као свој саставни део има
планиране аранжмане за имплементацију и за праћењење (мониторинг) и оцењивање успешности
(евалуацију) активности.
Executive Summary
Local Action Plan for Improving the Position
of Refugees and Internal Displaced Persons in the City
of Vrnjacka Banja (2009-2013) is a document expressing long-term commitment of local self-government
for creating better living conditions and potentials for
integration of refugees and displaced persons into local
community.
The Plan is based on comprehensive analysis
of the situation relevant for improvement of the position
of refugees and displaced people. The plan is aimed to
all persons in the Vrnjacka Banja exposed to forced
migrations and existential troubles living at the territory
of Vrnjacka Banja.

Specific Goals of this Plan are:
1. Within the period 2009 - 2013 to solve permanently
living issue for at least 20 families of refugees and
internal displaced persons, those who have started but
not completed housing, all through granting them
building grants with no obligation of return:
• By the end of 2009 – at least 10 building
grants for 10 families;
• Within 2010 - at least 3 building grants for 3
families;
• Within 2011 - at least 3 building grants for 3
families;
• Within 2013 - at least 4 building grants for 4
families;
2) Within the period 2009 - 2013 to solve permanently
living issue for at least 10 families of refugees and
internal displaced persons, by buying up of at least 10
adequate rural households for:
• Within 2009- at least 2 rural households for 2
families;
• Within 2010 - at least 2 rural households for 2
families;
• Within 2012- at least 2 rural households for 2
families;
• Within 2013 - at least 2 rural households for 2
families;
3) Within the period 2010 - 2012 to improve
possibilities for employment of work-capable refugees
and internal displaced persons in local community by
realization of 2 cycles of additional qualification/prequalification for at least 30 persons:
• Within 2010 – 1 cycle for at least 15 persons;
• Within 2012 - 1 cycle for at least 15 persons.
It is estimated that realization of Local plan within
2008-2013 will take total 5.000.000,00 din from local
budget and it is about 30 % of total realization cost
within this period. Other 70 % is planned to be
obtained from donors’ grants and other sources.
As its integral part, this Local plan has included arrangements for implementation and monitoring
and evaluation.
Поглавље 1.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О
ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

У дoлини Зaпaднe Moрaвe, нa сeвeрним пaдинaмa Гoчa (1.147 мнв), у зaлeђу jужних oбрoнaкa
Глeдићких плaнинa (Црни врх 819 мнв, Пaлeж 853
мнв), Koпaoникa (2.017 м), Жeљинa (1.785 м) и Стoлoвa (1.376 м) прoстирe сe oпштинa Врњaчкa Бaњa,
нajпoзнaтиje бaњскo лeчилиштe у Србиjи, бaњa првoг стeпeнa, мeђунaрoднoг рaнгa, цeнтaр интeгрaлнe туристичкe рeгиje. Нa прoстoру oд 239 км2, у 14
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нaсeљa, пo пoпису из 2002. гoдинe, живи 26.492
стaнoвникa.
Oбухвaтajући прoстoр срeдњeг пoљa Зaпaднoг пoмoрaвљa, oпштинa Врњaчкa Бaњa сe нaлaзи
нa инфрaструктурнoм кoридoру Kрaљeвo – Kрушeвaц. Прoстoрнo, oпштинa Врњaчкa Бaњa припaдa
групи мaњих oпштинa у Србиjи. У нeпoсрeднoм je
тeритoриjaлнoм кoнтaкту сa oпштинaмa Kрaљeвo,
Tрстeник и Aлeксaндрoвaц, сa кojимa je инфрaструктурнo вeoмa дoбрo пoвeзaнa. Maгистрaлним жeлeзничким и путним прaвцeм пoвeзaнa je прeкo Kрaљeвa и Kрушeвцa сa свим oстaлим пoдручjимa у
Србиjи, a путeм прeкo Гoчa и нeпoсрeднo сa Aлeксaндрoвцeм.
ПОПУЛАЦИОНА СТРУКТУРА
Општина Врњачка Бања обухвата простор
oд 239 км2 на коме живи 26.492 стaнoвникa или
111 стaнoвникa нa км2, што je незнатно изнад републичког просека. У последње четири деценије присутан
је благи тренд повећања густине насељености (1953.
године износила је 72,8; 1971. године 91,8; 1981. године
102,4 и 2002. године 111 становника на км2 ).
Kрeтaње стaнoвништвa нa пoдручjу oпштинe
Врњачка Бања, пoрeд aпсoлутнoг повећања стaнoвништвa, кaрaктeришу три oснoвнe дeтeрминaнтe:
(a) механички прилив, (б) негативни природни прираштај и (в) демографско пражњење брдско-планинског подручја.
Основно обележје демографских кретања општине Врњачка Бања јесте низак природни прираштај, тако да више није осигурана ни проста репродукција становништва. Стопа прирoднoг прирaштaja, бележи негативан тренд од 1991. године са
изузетком 1992. и 1996. године када је она позитивна и износи 1,80/00, односно 0,10/00. У периоду од
1997. године стопа природног прираштаја константно опада са –1,80/00 (1997.) на чак – 4,20/00
(2000), да би се 2003. године вратила на ниво од –
1,80/00. Негативна стопа природног прираштаја у
дужем временском периоду указује на проблем депопулације, односно "беле куге".
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Старосна структура становништва општине
Врњачка Бања 2002
Старосна структура становништва општине Врњачка Бања све више има карактеристике
«регресивног», односно старијег типа становништва, будући да се смањују фертилни и омладински
контингент становништва, што се може уочити из
облика старосне пирамиде за 2002. годину.
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Такође, промене у броју становника по појединим старосним групама у међупописном периоду 1991-2002. указују на процес старења становништва, па се тако контингент старог становништва
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изнад 65 година у посматраном периоду повећао за
око 54%.
Посматрајући становништво по великим
старосним групама, закључак је да се иначе ниско
учешће младог становништва и даље смањује. У
складу с тим може се рећи да на 100 становника узраста до 15 година долази 115 становника старијих
од 65 година.
Доминантан број становника спада у категорију радно способног становништва, што се може
узети у обзир као значајан развојни потенцијал.
У образовној структури становништва старог 15 и више година на подручју Врњачке Бање
(2002.), завршена средња школа је најчешћи вид
образовања код оба пола (43% становника), на другом месту је основно образовање (23% углавном
старијег слоја становништва), док је 10% (2.326)
становништва општине са вишом и високом стручном спремом. Значајно је напоменути да је скоро
50% становништва општине на нивоу основног и
нижег образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на образовању становништва кроз доквалификацију, преквалификацију и програме перманентног образовања.
Иако је забележен тренд смањења броја неписмених у последњих десет година и даље је присутaн знaчajaн прoцeнaт нeписмeнoг стaнoвништвa
(790 стaнoвника), пoсeбнo жeнскoг стaнoвништвa
(5,7% становништва старог 10 и више година).
ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ
Привреда Србије налази се у процесу
транзиције, реструктурирања и развоја националне
економије у отворену тржишну привреду. Након
деценије изоловања и блокираног развоја, Република Србија је прихватила концепт отварања, кооперације са светом и убрзаног развоја. Кључна
ограничења развоја која карактеришу привреду Србије, односе се и на Рашки округ и општину Врњачка бања, а то су, пре свега: структурална неравнотежа, низак ниво привредне активности, проблеми
дуговања, недостатак тржишности, неразвијеност
приватног сектора, предузетништва, менаџмента и
маркетиншких вештина, нетранспарентност правних и регулаторних оквира, као и висок степен незапослености и социјалних тензија. Привреда је израубована вишегодишњим дезинвестирањем, технолошки заостала, неприлагођена условима савременог тржишта и због тога је њен стабилан и динамичан
раст условљен претходним инвестирањем, приватизацијом и укупним структурним прилагођавањем.
Општина Врњачка Бања се може сврстати у
ред привредно релативно развијених општина у Републици. Поред доминантно заступљене индустријске производње, присутна је у мањој мери пољопривредна производња, затим саобраћајне услуге и туризам као традиционална делатност оп-

штине, грађевинарство, трговина и друге услужне
делатности.
Привредна активност општине Врњачка
Бања одвија се у 11сектора, али највећи утицај на
привредна кретања имају предузећа из прерађивачког сектора и трговине, која запошљавају 55,5%
укупно запослених, располажу с 38,0% основних
средстава, остварују 70,5% укупног прихода, 78,4%
добити, 72,7% губитка и 95,7% прихода од извоза.
Као значајан развојни потенцијал општине
издвајају се четири велика предузећа: «Тодор»,
АТП «Морава», «Вода Врњци» и ХТП «Фонтана».
Ова предузећа представљају значајан ослонац даљем друштвено-економском развоју и добру
основу за увођење нових програма и ширење
асортимана производа.
Најзначајнији развојни приоритет општине
Врњачка Бања је туризам и то првенствено бањскоздравствени туризам са великим потенцијалом у
комплементарним облицима туризма: спортскорекреативан, културно-манифестациони, транзитни
и ловни туризам, који својим садржајима доприносе диверзитету туристичке понуде.
Туристичку активност општине Врњачка
Бања у периоду 1990-2002. година карактерише пад
посете туриста. Оваквом обиму туристичких токова
првенствено су допринеле санкције што је утицало
на пад животног стандарда, недовољне инвестиције, ниску привредну активност и изражене социјалне проблеме (долазак великог броја избеглих
и расељених лица).
У протеклој деценији туризам као привредна грана, делио је судбину укупне друштвеноекономске стагнације и рецесије. Поред тога и бројни други фактори су успоравали развој туризма
(недовољна инфраструктурна опремљеност, недовољне инвестиције, пад животног стандарда итд).
Тако је период константног раста и развоја туристичке активности до 1990. године, замењен периодом
драстичног смањења свих показатеља пословања
туристичке привреде. Број туриста се у протеклој
деценији постепено смањивао, тако да је у 2002.
години остварено 78% обима посете реализоване у
1990. години.

КРЕТАЊЕ НАРОДНОГ ДОХОТКА ПО СТАНОВНИКУ
у ЕУР

1990 1995 2000 2001 2002 2003

2500
2000
1500
1000
500
0
Врњачка Бања

Рашки округ

Страна 25

- Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 09.07.2009. године

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
На територији Општине Врњачка Бања у области
социјалне заштите активни су Црвени крст, невладине
организације и Културно уметничка друштва:
1. Црвени крст Врњачке Бање је друштвено-хуманитарна организација која делује на подручју општине Врњачка Бања и као саставни део
Црвеног крста Србије има положај организације која помаже надлежним органима општине Врњачка
Бања у хуманитарној области.
У вршењу јавних овлашћења, спровођењу
програма активности, пружању услуга и испуњавању циљева и задатака, Црвени крст Врњачка Бања
сарађује са надлежним државним органима, органима локалне самоуправе, као и са установама и организацијама у области система здравствене заштите, социјалне заштите, пензионог и инвалидског
осигурања, просветом и другим облицима организовања заштите и спасавања становништва, материјалних и других добара, црквама и верским заједницама, предузећима и другим облицима организовања за обављање делатности или услуга, невладиним организацијама и грађанима.
Црвени крст Врњачке Бање је организација
са значајним инфраструктурним и људским ресурсима, великим бројем активиста, људима добре воље и бројним добровољним даваоцима крви, која је
кроз низ делатности обезбедила известан степен самоодрживости.
2. Центар за децу и омладину – Врњачка
Бања. Мисија организације је склањање деце са
улице и усмеравање на њихово усавршавање кроз
развијање њихових талената и способности пружајући им стручну помоћ у креативним, едукативним
и забавним радионицама. Удружење је формирано
на иницијативу Центра за социјални рад, уз финансијску подршку француске хумантиране организације „Triangle Generation Humanitaire“ (адаптација
простора и набавка опреме) и подршку општине
Врњачка Бања (простор). На општинском нивоу
има остварену сарадњу са школама, Центром за социјални рад, „Здраво да сте“ и осталим,Туристичко
спортским центром, Општином, Специјалном болницом, Медијима. На националном нивоу сарађује
са свим организацијама мреже „Живети заједно“, са
швајцарском фондацијом „Pestalozzi“ – интеркултурална размена и 15 дневни боравак омладинаца једном годишње у Дечјем селу у Трогену, Швајцарска.
Од активности и пројеката до сада су реализоване:
1. Перманентна реализација едукативних, креативних и забавних активности, 2. Пројекат „Јачање
свести деце и младих о заштити животне средине“ REC, 3. Пројекат „Међународни илустровани буквар“ MJC Bazin, Nancy - Француска, 4. Пројекат
„Живети заједно“ интеркултурално образовање и

омладински активизам – Центар за права детета и
„Pestalozzi“, 5. Вршњачка медијација у решавању
конфликата – GTZ.
3. Удружење родитеља деце ометене у развоју - Удружење је основано 2007. године од стране родитеља деце са сметњама у развоју. Удружење
је добило просторије на коришћење од стране Специјалне болнице "Меркур" које су реновиране и
адаптиране уз помоћ учешћа локалних привредника и општине Врњачка Бања.
4. Удружење „Здраво да сте“ спроводи активности намењене избеглим и расељеним лицима. Спроводи различите програме за социјализацију и економско оснаживање избеглих и расељених
жена као и посебне програме са децом и омладином који припадају овој категорији.
5. Удружење „Златне нити“ ради на социјализацији и економском оснаживању жена, као на
промоцији културе и традиције.
6. Друштво Југословенско Норвешког пријатељства је удружење које развија пријатељске односе између српског и норвешког народа и значајно
је утицало на успостављање сарадње и остваривање
братимљења општине Врњачка Бања и Норвешке
општине Хатфјелдал ради остваривања међусобне
сарадње у разним друштвеним и привредним областима.
7. Удружења Рома - У овом моменту у општини Врњачка Бања постоје три регистрована
ромска удружења.
8. На територији општине Врњачка Бања
активно раде три културно уметничка друштва,
„Абрашевић“, „Извор“ и „Јелек“ Ова друштва окупљају велики број деце и младих који својим активним учешћем на различитим манифестацијама у
нашем месту, широм Србије, и у иностранству,
представљају културу и богатство нашег фолклора.
Такође рад ових друштава у многоме доприноси за
социјализацију и усмеравање деце и младих на
праве вредности.
На територији општине постоји још неколико удружења чије активности нису примарно усмерене на област социјалне заштите.
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Скупштина општине
(25 одборника)

Општинско веће
(9 чланова)

Председник општине

Председник
Скупштине општине

Заменик председника
општине

Заменик председника
Скупштине општине

Кабинет председника

Секретар Скупштине
општине

Општинска управа
Помоћник председника
општине
(1)

Начелник општинске
управе управе

Одељење за заштиту животне
средине и локални развој
Одељење за општу управу и
заједничке послове
Одељење за финансије и
буџет
Одељење за скупштинске
послове
Одељење за планирање и
изградњу
Одељење за инспекцијске
послове
Структура локалне самоуправе општине Врњачка Бања
Поглавље 2.
Подаци о избеглим и интерно расељеним
лицима у општини Врњачка Бања
Према подацима Повереништва за избегла и
интерно-расељена лица, на територији општине Врњачка Бања укупно је регистровано 3681 интерно расељених лица са простора Косова и Метохије и 231
избеглих лица са потврђеним избегличким статусом.
У периоду од 1999.год. до 2004.год. постојало
је 3 колективних центара. У тим центрима су била
смештена лица избегла из Хрватске и Босне и Херцеговине. Сада на територији општине Врњачка Бања
нема регистрованих колективних центара.
Највећи број интерно расељних лица станује у
изнајмљеним становима или кућама у приватном
смештају или имају сопствене стамбене објекте.
Изграђено је 12 стамбених јединица – за чију су изградњу издвојена средства из буџета Републике Србије.

Табела : Број и структура интерно расељених лица
на територији општине Врњачка Бања
Бр.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Година
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

број
6981

3681
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Табела : Број избеглих лица на територији општине
Врњачка Бања
Бр.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Година
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

У
Н
У
Т
Р
А
Ш
Њ
Е

•
•
•
•
•

број
697

Око 60% особа које су добиле држављанство
Србије су остале на територији општине Врњачка
Бања.
Поглавље 3.
Анализа стања

231

Анализа стања1 у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање
досадашних активности и резултата и сагледавање
позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се
суочава у свом радном окружењу.
Анализа је урађена коришћењем SWОТ технике.

Снаге
Подршка општинске управе
(председника општине, општинског
већа, ....)
Стручност чланова Савета у
различитим областима од значаја за
циљну групу
Развијеност инфраструктуре
Заинтересованост циљне групе у
решавање проблема
Помоћ малих и средњих предузећа
(запошљавање, материјална, у
натури, финансијска помоћ)

•
•

•
•
•
•

С
П
О
Љ
А
Ш
Њ
Е

•
•

•
•

Могућности
Постојање политичке воље за
решавање проблема избеглица и ИРЛ
на националном нивоу
Постојање Националне стратегије за
решавање проблема избеглица и
других релевантних националних
стратегија
Активности и програми КИРС-а
Постојање планова и програма НСЗ
(нарочито за самозапошљавање)

Анализом заинтересованих страна препознате су кључне заинтересоване стране за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица на територији општине Врњачка Бања, које се
односе на крајње кориснике/це услуга и кључне партнере у локалној самоуправи.
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица су:

•
•
•
•

Слабости
Недостатак повезаности између база
различитих институција
Незаинтересованост појединих локалних
институција и филијала репуб. институција
које се баве проблематиком избеглих и
ИРЛ
Нерешени имовинско-правни односи у
локалној заједници
Непостојање локација предвиђених за
изградњу објеката намењених овим
групама
Висока стопа незапослености у локалној
заједници
Недовољна информисаност шире локалне
јавности о питањима избеглих и ИРЛ
Препреке
Непостојање законске регулативе која
ваљано третира питања избеглих и ИРЛ
Непостојање републичких прописа око
решавања имовинско-правних односа
(денационализација)
Непостојање интересорне групе на
националном нивоу која се бави питањима
избеглих и ИРЛ
Смањење донаторских фондова намењених
избеглим и ИРЛ
Избегли и интерно расељени у приватном
смештају који немају трајно решено стамбено питање – У приватном смештају има око 1300 особа које живе испод границе сиромаштва.
Избегли и интерно расељени који немају
средстава да заврше започету стамбену изградњу –
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досадашњим програмима и пројектима идентификовано је 50 објеката у различитим фазама изградње2.
Вишечлане и вишегенерацијске породице
избеглих и интерно расељених лица – Оваква породична структура је карактеристична за интерно расељена лица. У питању су породице које имају пет
и више чланова. Ове породице су до сада углавном
биле коросници програма грађевинских грантова и
других програма у којима су управо из разлога њихове бројности имали предност. Међутим, још увек
постоји значајан број породица које нису решиле
своје стамбено и друга питања.
Породице погинулих, киднапованих и несталих на Косову и Метохији – Према евиденцији
Повереништва, на територији општине Врњачка
Бања има ____ оваквих породица. Суочени су са
свим проблемима које имају остали интерно расељени, али је њихова ситуација сложенија и тежа
него код других интерно расељених лица.
Незапослени, радно способни избегли и
интерно расељени без квалификација које одговарају потребама локалне привреде – Нема званичне
евиденције ових особа, јер ниједна институција, па
ни Националне служба за запошљавање – Филијала
Краљево- Испостава Врњачка Бања, не води посебну евиденцију ових лица, али постоји евиденција
Националне службе за запошљавање по којој је
евидентирано око 220 интерно расељених лица које
су корисници новчане накнаде као бивши радници
у ван провреди КиМ.
Кључни партнери у локалној самоуправи су:
Општинска управа, која обезбеђује оквир,
регулативу и услове за релизацију подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној
заједници.
Повереништво за избеглице, као део Општинске управе који врши поверене послове, у оквиру своје основне делатности и координације различитих програма на локалном нивоу пружа обухватну подршку избеглим и интерно расељеним
лицима кроз различите програме и индивидуалну
помоћ.
Центар за социјални рад организује и спроводи различите услуге социјалне заштите у локалној заједници и пружа друге врсте законом предвиђене подршке избеглим и интерно расељеним у остваривању социјалних права.
Црвени Крст, кроз своју основну делатност
и програме као што је доделе пакета основних намирница или служба трагања, пружа подршку овој
циљној групи.
Дирекција за планирање и изградњу која
врши израде Пројектне инфраструктурне документације и документације везане за изградњу стано-

ва на одређеним локацијама и омогућава решавање
овог питања у локалној заједници.
Национална служба за запошљавање – Филијала Краљево - Испостава Врњачка Бања кроз
своје програме самозапошљавања и запошљавања,
даје одређене приоритете избеглим и интерно расељеним лицима .
Здравствене институције –Дом здравља,
Специјална болница за интерне болести и Специјална болница „Меркур“ пружају различите услуге избеглим и интерно расељеним лицима на
исти начин као и другим корисницима услуга..
Локалне НВО – невладине организације
(„Хоризонти“) имају врло значајну улогу у процесу
информисања избеглих и интерно расељених о различлитим програмима, као и у размени искустава и
сазнања између самих корисника/чланова.
Међународне организације активне на територији општине Врњачка Бања (UNHCR, IOM,
Intersos ).
КИРС (Комесаријат за избеглице Републике Србије), чија се улога огледа у координацији различитих програма за избегле и интерно расељене,
преко мреже повереника и кроз сарадњу са локалном самоуправом.
Министарство рада и социјалне политике које кроз систем социјалне заштите обезбеђује остваривање свих законом предвиђених права у овој области
за интерно расељена лица и за избегле.
Анализа проблема је показала главне
проблеми избеглих и интерно расељених лица
Нерешена стамбена питања
Са овим проблемом се суочавају избегли и
интерно расељени који станују приватно. Затварањем колективних центара на територији општине
Врњачка Бања повећала се потреба за налажењем
трајнијих стамбених решења за ову категорију лица
Овај проблем је још израженији код избеглих и интерно расељених који живе у приватном смештају,
јер су они бројнији и суочени са проблемом плаћања закупа станова и режијских трошкова. Да би умањили те трошкове, често станују у неадекватним
условима и у недовршеним стамбеним објектима.
Незапосленост
Висока стопа незапослености у локалној
заједници и недостатак радних места, условљавају
високу незапосленост избеглих и интерно расељених. Већина избеглих и интерно расељених баве
се привременим и повременим пословима који нису регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији. Проблему незапослености додатно доприноси и незаинтересованост једног дела
интерно расељених лица за активно тражење посла,
јер примају месечну новчану надокнаду за лица која су радила у друштвеним предузећима на КиМ.
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Поглавље 4.
Приоритетне групе
Критеријуми за избор приоритетних група оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица на територији општине Врњачка Вања.
• Самбена угроженост циљне групе;
• Бројност циљне групе погођене одређеним
проблемом;
• Хитност решавања проблема;
Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања.
1. Избегли и интерно расељени у приватном смештају који немају трајно решено стамбено питање, укључујући и оне који су започели индивидуалну стамбену изградњу;
2. Посебно рањиве групе у оквиру претходних
приоритета
o Самохрани родитељи;
o Породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особа и/или дете са
сметњама у развоју;
o Вишечлане и вишегенрацијске породице;
o Породице погинулих, киднапованих и
несталих на Косову и Метохији;
Поглавље 5.
Општи и специфични циљеви
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
је: Побољшан социјално-материјални положај избеглих и интерно расељених лица на територији општине
Врњачка Бања путем систематских програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу.
Специфични циљеви овог плана су:
1) У периоду од 2009. до краја 2013. год. трајно решити стамбено питање за најмање 20 породица избеглих и интерно расељених лица које имају започет, недовршен стамбени објекат, доделом бесповратних грађевинских грантова:
• До краја 2009. год. – најмање 10 грађевинских грантова за 10 породица;
• У току 2010. год. - најмање 3 грађевинских
грантова за 3 породицe;
• У току 2011. год. - најмање 30 грађевинских грантова за 3 породицe;
• У току 2013. год. - најмање 4 грађевинских
грантова за 4 породицe.
2) У периоду од 2009. до краја 2013. год. трајно
решити стамбено питање за најмање 10 породица
избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 10 одговарајућих сеоских домаћинстава:
• У току 2009.год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породица;

•

У току 2010.год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице;
• У току 2011.год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице;
• У току 2012. год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице;
• У току 2013. год. - 2 сеоска домаћинстава
за 2 породице.
3)У периоду од 2010. до 2013. год. побољшати могућности за запошљавање радно способних избеглих и интерно расељених лица у локалној заједници реализацијом 2 циклуса доквалификације/преквалификације за најмање 30 особа:
• У току 2010. год. – 1 циклус за најмање 15
особа;
• У току 2013. год. - 1 циклус за најмање 15
особа;
Процењује се да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2009-2013. год. бити укупно
потребно да се издвоји око 5.000.000,00 из локалног
буџета, што представља око 30% укупне цене
реализације Плана у овом периоду. Осталих
11.500.000,00 је планирано да се обезбеди из
донаторских средстава и дригих извора.
Локални план, као свој саставни део има
планиране аранжмане за имплементацију и за праћење (мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) активности.

Специфични циљ 1: У периоду од 2009. до
краја 2013. год. трајно решити стамбено питање за
најмање 20 породица избеглих и интерно расељених
лица које имају започет, недовршен стамбени објекат,
доделом бесповратних грађевинских грантова:
- До краја 2009. год. –
најмање 20
грађевинских грантова за 10 породица;
- У току 2010. год. - најмање 20 грађевинских
грантова за 3 породицe;
- У току 2011. год. - најмање 20 грађевинских
грантова за 3 породицe;
Специфични циљ 2. У периоду од 2009. до краја 2013.
год. трајно решити стамбено питање за најмање 10
породица избеглих и интерно расељених лица,
откупом најмање 10 одговарајућих сеоских
домаћинстава:
-У току 2009.год. - 2 сеоска домаћинстава за 2
породица;
-У току 2010.год. - 2 сеоска домаћинстава за 2
породице;
-У току 2011.год. - 2 сеоска домаћинстава за 2
породице;
-У току 2012. год. - 2 сеоска домаћинстава за 2
породице;
-У току 2013. год. - 2 сеоска домаћинстава за 2
породице.
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Период
реализације
(од – до)

Очекивани
резултат

Формирана
Комисија.
Израђен
Правилник.

Индикатор(и)

Потребни ресурси

Буџет ЛС
и други
лок.
ресурси
2009 год.
Број и структура
Људски
чланова
ресурси
Комисије.

Партнер/и у
реализацији

-

Повереништво

Одсек за урбанизам,
Дирекција за изградњу

-

Комисија у
оквиру Савета

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

Остали
извори

Дефинисани
критеријуми
.
Реализован
конкурс.

Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата
Број и врста
медијских
догађаја и
садржаја у
кампањи

-

Локалне
медијске куће

Локалне НВО, Црвени
крст, Центар за
социјални рад,

1.4. Израда
базе података
о пријављеним
кандидатима

Спроведена
обухватна
камапања
преко
локалних
медија.
Израђена
обухватна
база
података

Број кандидата у
бази,
Број и структура
података о
кандидатима

-

Повереништво,
Црвени крст

Служба непокретности
Центар за социјални
рад, КИРС, УНХЦР

1.5. Избор
кандидата за
доделу
грантова

Одабрано
најмање 20
корисника
(породица)

-

Комисија у
оквиру Савета

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

1.6.
Расписивање
тендера за
набавку
грађевинског
материјала и
избор
испоручиоца
1.7. Праћење
доставе и
уградње грађ.
материјала

Спроведена
тендерска
процедура и
изабран
испоручила
ц

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број пријављених
на тендер,
Структура/квалит
ет прикупљених
понуда

Комисија у
оквиру Савета
Комисија за
јавне набавке

Интерсос,КИРС

РГ, комисија,

Одсек за урбанизам и
инспекцијеске послове

1.8.
Континуирано
медијско
праћење

Остварено
континуира
но праћење
програма
грађевински
х грантова
од стране
локалних
медија
Процењена
успешност
програма у
текућој
години

Локални
медији

Комисија у оквиру
Савета

1.9. Процена
успешности
програма
грађевинских
грантова у
2009.

Испоручен и
уграђен
грађевински
материјал

Број достављених
грађевин.
грантова,
Број завршених
грађевин.
објеката
Број и врста
медијских
информација,
Број и врста
медија који су
пратили програм

Финансијска
вредност
појединачног
гранта,
Укупна
финансијска

Људски
ресурси

Носилац
активности

Људски
ресурси

Савет за
миграције
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Формирана
Комисија.
Израђен
Правилник.

вредност
додељених
грантова,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање
2010. год.
Број и структура
Људски
чланова
ресурси
Комисије.

Повереништво

Одсек за урбанизам,
Дирекција за изградњу

-

Комисија у
оквиру Савета

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

Дефинисани
критеријуми
.
Реализован
конкурс.

Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата
Број и врста
медијских
догађаја и
садржаја у
кампањи

-

Локалне
медијске куће

Локалне НВО, Црвени
крст, Центар за
социјални рад,

1.4. Израда
базе података
о пријављеним
кандидатима

Спроведена
обухватна
камапања
преко
локалних
медија.
Израђена
обухватна
база
података

Број кандидата у
бази,
Број и структура
података о
кандидатима

-

Повереништво,
Црвени крст

Служба непокретности
Центар за социјални
рад, КИРС, УНХЦР

1.5. Избор
кандидата за
доделу
грантова

Одабрано
најмање 20
корисника
(породица)

-

Комисија у
оквиру Савета

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

1.6.
Расписивање
тендера за
набавку
грађевинског
материјала и
избор
испоручиоца
1.7. Праћење
доставе и
уградње грађ.
материјала

Спроведена
тендерска
процедура и
изабран
испоручила
ц

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број пријављених
на тендер,
Структура/квалит
ет прикупљених
понуда

Комисија у
оквиру Савета
Комисија за
јавне набавке

Интерсос,КИРС

РГ,комисија,

Одсек за урбанизам и
инспекцијеске послове

1.8.
Континуирано
медијско
праћење

Остварено
континуира
но праћење
програма
грађевински
х грантова
од стране
локалних
медија
Процењена
успешност
програма у
текућој
години

Локални
медији

Комисија у оквиру
Савета

1.9. Процена
успешности
програма
грађевинских
грантова у
2010.

Испоручен и
уграђен
грађевински
материјал

Број достављених
грађевин.
грантова,
Број завршених
грађевин.
објеката
Број и врста
медијских
информација,
Број и врста
медија који су
пратили програм

Финансијска
вредност
појединачног
гранта,
Укупна
финансијска
вредност

Људски
ресурси

-

Људски
ресурси

1.000.000,
00

Савет за
миграције
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додељених
грантова,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање
2011. год.
Број и структура
Људски
чланова
ресурси
Комисије.

1.1.
Формирање
Савета за
побољшање
услова
становања и
доношење
Правилника о
раду
1.2.
Дефинисање
критеријума за
доделу
грантова и
реализовање
конкурса

Формирана
Комисија.
Израђен
Правилник.

Дефинисани
критеријуми
.
Реализован
конкурс.

Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата

1.3.
Организовање
локалне
медијске
кампање
1.4. Израда
базе података
о пријављеним
кандидатима

Спроведена
обухватна
камапања
преко
локалних
медија.
Израђена
обухватна
база
података

1.5. Избор
кандидата за
доделу
грантова

Одабрано
најмање 20
корисника
(породица)

1.6.
Расписивање
тендера за
набавку
грађевинског
материјала и
избор
испоручиоца
1.7. Праћење
доставе и
уградње грађ.
материјала

Спроведена
тендерска
процедура и
изабран
испоручила
ц

1.8.
Континуирано
медијско
праћење

Остварено
континуира
но праћење
програма
грађевински
х грантова
од стране
локалних
медија

Испоручен и
уграђен
грађевински
материјал

-

Повереништво

Одсек за урбанизам,
Дирекција за изградњу

Људски
ресурси

-

Комисија у
оквиру Савета

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

Број и врста
медијских
догађаја и
садржаја у
кампањи

0,00

-

Локалне
медијске куће

Локалне НВО, Црвени
крст, Центар за
социјални рад,

Број кандидата у
бази,
Број и структура
података о
кандидатима

-----

-

Повереништво,
Црвени крст

Служба непокретности
Центар за социјални
рад, КИРС, УНХЦР

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број пријављених
на тендер,
Структура/квалит
ет прикупљених
понуда

Људски
ресурси

-

Комисија у
оквиру Савета

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

Комисија у
оквиру Савета
Комисија за
јавне набавке

Интерсос,КИРС

РГ,комисија,

Одсек за урбанизам и
инспекцијеске послове

Локални
медији

Комисија у оквиру
Савета

Број достављених
грађевин.
грантова,
Број завршених
грађевин.
објеката
Број и врста
медијских
информација,
Број и врста
медија који су
пратили програм

1.000.000,
00
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1.9. Процена
успешности
програма
грађевинских
грантова у
2011.

Процењена
успешност
програма у
текућој
години

1.1.
Формирање
Савета за
побољшање
услова
становања и
доношење
Правилника о
раду
1.2.
Дефинисање
критеријума за
доделу
грантова и
реализовање
конкурса
1.3.
Организовање
локалне
медијске
кампање

Формирана
Комисија.
Израђен
Правилник.

Финансијска
вредност
појединачног
гранта,
Укупна
финансијска
вредност
додељених
грантова,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање
2013. год.
Број и структура
Људски
чланова
ресурси
Комисије.

Савет за
миграције

-

Повереништво

Одсек за урбанизам,
Дирекција за изградњу

Дефинисани
критеријуми
.
Реализован
конкурс.

Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата

Људски
ресурси

-

Комисија у
оквиру Савета

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

Број и врста
медијских
догађаја и
садржаја у
кампањи

0,00

-

Локалне
медијске куће

Локалне НВО, Црвени
крст, Центар за
социјални рад,

1.4. Израда
базе података
о пријављеним
кандидатима

Спроведена
обухватна
камапања
преко
локалних
медија.
Израђена
обухватна
база
података

-

Повереништво,
Црвени крст

Служба непокретности
Центар за социјални
рад, КИРС, УНХЦР

1.5. Избор
кандидата за
доделу
грантова

Одабрано
најмање 10
корисника
(породица)

-

Комисија у
оквиру Савета

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

1.6.
Расписивање
тендера за
набавку
грађевинског
материјала и
избор
испоручиоца
1.7. Праћење
доставе и
уградње грађ.
материјала

Спроведена
тендерска
процедура и
изабран
испоручила
ц

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број пријављених
на тендер,
Структура/квалит
ет прикупљених
понуда

Комисија у
оквиру Савета
Комисија за
јавне набавке

Интерсос, КИРС

РГ, комисија,

Одсек за урбанизам и
инспекцијеске послове

1.8.
Континуирано
медијско
праћење

Остварено
континуира
но праћење
програма
грађевински
х грантова
од стране
локалних
медија
Процењена

Локални
медији

Комисија у оквиру
Савета

1.9. Процена

Испоручен и
уграђен
грађевински
материјал

Број кандидата у
бази,
Број и структура
података о
кандидатима

Број достављених
грађевин.
грантова,
Број завршених
грађевин.
објеката
Број и врста
медијских
информација,
Број и врста
медија који су
пратили програм

Финансијска

Људски
ресурси

Савет за
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успешност
програма у
текућој
години

вредност
појединачног
гранта,
Укупна
финансијска
вредност
додељених
грантова,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање

миграције

Специфични циљ 2. У периоду од 2009. до краја 2013. год. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица
избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 10 одговарајућих сеоских домаћинстава:
•
У току 2009.год. - 2 сеоска домаћинстава за 2 породица;
•
У току 2010.год. - 2 сеоска домаћинстава за 2 породице;
•
У току 2011.год. - 2 сеоска домаћинстава за 2 породице;
•
У току 2012. год. - 2 сеоска домаћинстава за 2 породице;
•
У току 2013. год. - 2 сеоска домаћинстава за 2 породице.
Активност
Период
Очекивани
Индикатор(и)
Носилац
реализације (од резултат
Потребни ресурси
активности
– до)
Буџет ЛС Остали
и други
извори
лок.
ресурси
2.1.
Формирана
Број и структура
Људски
Поверениш
Формирање
Комисија.
чланова Комисије.
ресурси
тво
савета за
Усвојен
Обим и структура
побољшање
Правилник.
Правилника.
услова
становања
избеглих и
ИРЛ и
доношење
Правилника о
раду
2.2. Процес
Припремље Број посећених
Поверениш
прикупљања
ни
сеоских
Људски
тво,
података о
извештаји
Домаћинстава. Број и ресурси
Дирекција
слободним
са терена.
структура података о
за
сеоским
Прикупљен
слободним
изградњу,
домаћинствима
а
домаћинствима.
Грађевинск
документац
а
ија о
инспекција,
слободним
служба
сеоским
месних
домаћинств
заједница,
има.
месне
канцелариј
е
2.3. Планирање
Припремље Потребан износ за
Градоначел
буџета за откуп
н план
откуп сеоских
ник,
сеоских
буџета за
домаћинстава 2009
служба
домаћинстава
откуп
буџете,пов
сеоских
ереништво
домаћинста
КЛЕРК 3
ва у 2010.
год.
2.4.Израда базе
Израђена
Број слободних
Поверениш
података о
обухватна
сеоских
тво,
слободним
база
домаћинстава у бази,
Црвени
сеоским
података
Број и структура
крст,
домаћинствима
података о
Дирекција
слободним сеоским
за
домаћинствима
изградњу

Партнер/и у
реализацији

Начелник градске
управе, Одсек за
урбанизам,
Дирекција за
изградњу

Служба
непокретности
Крушевац,
Центар за
социјални рад,
КИРС, УНХЦР

УНХЦР,КИРС,
Интерсос,ХОД

Служба
непокретности
Крушевац,
Центар за
социјални рад,
КИРС, УНХЦР
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2.5. Праћење
(мониторинг) и
оцена
успешности
(евалуација)
програма у
текућој години

Реализован
о праћење и
оцењена
успешност
програма у
текућој
години и
процењена
успешност
програма у
текућој
години

2.6.
Дефинисање
критеријума за
откуп сеоских
домаћинстава и
реализовање
конкурса
2.7.
Организовање
локалне
медијске
кампање за
откуп сеоских
домаћинстава
2.8. Избор
кандидата
за откуп
сеоских
домаћинстава
2.9.
Спровођење
поступка
откупа и
преноса сеских
домаћинстава

Дефинисани
критеријуми.
Реализован
конкурс.

2.10.
Континуирано
медијско
праћење

2.11. Праћење
(мониторинг) и
оцена
успешности
(евалуација)
програма у
текућој години

2.6.
Дефинисање
критеријума за
откуп сеоских
домаћинстава и
реализовање
конкурса

2010.

Број и структура
података о
слободним сеоским
домаћинствима,
Структура и садржај
годишњег извештаја

2010. год.
Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата

Спроведена
обухватна
кмапања
преко
локалних
медија.

Број и врста
медијских догађаја
и садржаја у
кампањи

Одабрано
најмање 5
корисника
(породица)

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број откупљених
домаћинстава,
Број објеката чије је
власништво
пренето на
кориснике

Откупљена
сеоска
домаћинства
и пренето
власништво
на кориснике
Остварено
континуирано
праћење
програма
грађевинских
грантова од
стране
локалних
медија
Реализовано
праћење и
оцењена
успешност
програма у
текућој
години и
процењена
успешност
програма у
текућој
години

Дефинисани
критеријуми.
Реализован
конкурс.

Тело које
управља
применом
Локалног
плана
(Савет за
миграције)

Људски
ресурси

Људски
ресурси

-

Градска
комисија,
Поверениш
тво

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

-

Одсек
протокола,
Повереник,
Локалне
медијске
куће

Локалне НВО,
Црвени крст,
Центар за
социјални рад,
Служба МЗ

-

Градска
комисија

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

Градска
комисија

Општински
суд,пореска управа,
служба
непокретности

Људски
ресурси

Број и врста
медијских
информација,
Број и врста медија
који су пратили
програм

Локални
медији

Финансијска
вредност
појединачног
сеоског
домаћинства,
Укупна
финансијска
вредност
додељених
сеоских
домаћинстава,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање
2011. год.
Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата

Тело које
управља
применом
Локалног
плана
(Савет за
миграције)

Људски
ресурси

-

Градска
комисија,
Поверени
штво

Градска комисија

УНХЦР,КИРС,
Интерсос
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2.7.
Организовање
локалне
медијске
кампање за
откуп сеоских
домаћинстава
2.8. Избор
кандидата
за откуп
сеоских
домаћинстава

Спроведена
обухватна
кмапања
преко
локалних
медија.

Број и врста
медијских догађаја
и садржаја у
кампањи

Одабрано
најмање 5
корисника
(породица)

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица

Људски
ресурси

2.9.
Спровођење
поступка
откупа и
преноса сеских
домаћинстава

Откупљена
сеоска
домаћинства
и пренето
власништво
на кориснике

Број откупљених
домаћинстава,
Број објеката чије
је власништво
пренето на
кориснике

Људски
ресурси

2.10.
Континуирано
медијско
праћење

Остварено
континуирано
праћење
програма
грађевинских
грантова од
стране
локалних
медија
Реализовано
праћење и
оцењена
успешност
програма у
текућој
години и
процењена
успешност
програма у
текућој
години

2.11. Праћење
(мониторинг) и
оцена
успешности
(евалуација)
програма у
текућој години

2.6.
Дефинисање
критеријума за
откуп сеоских
домаћинстава и
реализовање
конкурса
2.7.
Организовање
локалне
медијске
кампање за
откуп сеоских
домаћинстава
2.8. Избор
кандидата
за откуп
сеоских
домаћинстава
2.9.
Спровођење
поступка
откупа и
преноса сеских
домаћинстава

Дефинисани
критеријуми.
Реализован
конкурс.

Одсек
протокола,
Повереник
,
Локалне
медијске
куће
Градска
комисија

Локалне НВО,
Црвени крст,
Центар за
социјални рад,
Служба МЗ

Градска
комисија

Општински
суд,пореска
управа, служба
непокретности

Број и врста
медијских
информација,
Број и врста медија
који су пратили
програм

Локални
медији

Градска комисија

Финансијска
вредност
појединачног
сеоског
домаћинства,
Укупна
финансијска
вредност
додељених
сеоских
домаћинстава,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање
2012. год.
Број и врста
Људски
критеријума,
ресурси
Број и структура
пријављених
кандидата

Тело које
управља
применом
Локалног
плана
(Савет за
миграције)

Спроведена
обухватна
кмапања
преко
локалних
медија.

Број и врста
медијских догађаја
и садржаја у
кампањи

Одабрано
најмање 5
корисника
(породица)

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број откупљених
домаћинстава,
Број објеката чије
је власништво
пренето на
кориснике

Откупљена
сеоска
домаћинства
и пренето
власништво
на кориснике

-

Људски
ресурси

Људски
ресурси

-

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

-

Градска
комисија,
Поверени
штво

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

-

Одсек
протокола,
Повереник
Локалне
медијске
куће

Локалне НВО,
Црвени крст,
Центар за
социјални рад,
Служба МЗ

-

Градска
комисија

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос

Градска
комисија

Општински
суд,пореска
управа, служба
непокретности
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2.10.
Континуирано
медијско
праћење

2.11. Праћење
(мониторинг) и
оцена
успешности
(евалуација)
програма у
текућој години

2.6.
Дефинисање
критеријума за
откуп сеоских
домаћинстава и
реализовање
конкурса
2.7.
Организовање
локалне
медијске
кампање за
откуп сеоских
домаћинстава
2.8. Избор
кандидата
за откуп
сеоских
домаћинстава
2.9.
Спровођење
поступка
откупа и
преноса сеских
домаћинстава
2.10.
Континуирано
медијско
праћење

2.11. Праћење
(мониторинг) и
оцена
успешности
(евалуација)
програма у
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Остварено
континуирано
праћење
програма
грађевинских
грантова од
стране
локалних
медија
Реализовано
праћење и
оцењена
успешност
програма у
текућој
години и
процењена
успешност
програма у
текућој
години

Дефинисани
критеријуми.
Реализован
конкурс.

Број и врста
медијских
информација,
Број и врста медија
који су пратили
програм

Локални
медији

Финансијска
вредност
појединачног
сеоског
домаћинства,
Укупна
финансијска
вредност
додељених
сеоских
домаћинстава,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање

Тело које
управља
применом
Локалног
плана
(Савет за
миграције)

2013. год.
Број и врста
критеријума,
Број и структура
пријављених
кандидата

Спроведена
обухватна
кмапања
преко
локалних
медија.

Број и врста
медијских догађаја
и садржаја у
кампањи

Одабрано
најмање 5
корисника
(породица)

Број одабраних
корисника,
Структура
корисничких
породица
Број откупљених
домаћинстава,
Број објеката чије
је власништво
пренето на
кориснике
Број и врста
медијских
информација,
Број и врста медија
који су пратили
програм

Откупљена
сеоска
домаћинства
и пренето
власништво
на кориснике
Остварено
континуирано
праћење
програма
грађевинских
грантова од
стране
локалних
медија
Реализовано
праћење и
оцењена
успешност
програма у
текућој

Финансијска
вредност
појединачног
сеоског
домаћинства,
Укупна

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Градска комисија

-

Градска
комисија,
Поверен
иштво

УНХЦР,КИРС,
Интерсос

-

Одсек
протокол
а,
Поверен
ик,
Локалне
медијске
куће
Градска
комисија

Локалне НВО,
Црвени крст,
Центар за
социјални рад,
Служба МЗ

Градска
комисија

Општински
суд,пореска
управа, служба
непокретности

Локални
медији

Градска комисија

-

Тело које
управља
примено
м
Локалног
плана

КИРС, ИОМ,
УНХЦР,Интерсос
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години и
процењена
успешност
програма у
текућој
години

финансијска
вредност
додељених
сеоских
домаћинстава,
Број особа које су
кроз програм
решиле стамбено
питање

Поглавље 6
Ресурси/буџет
Средства за реализацију овог Локалног
плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом
из буџета локалне самоуправе (обезбеђивањем земљишта за изградњу станова и ослобађање плаћања
комуналних услова на име поменутих трошкова),
делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног
плана, као и из других доступних извора.
Процењено је да ће за реализацију Локалног
акционог плана 2009-2013. год. бити укупно потребно
око 110.000 ЕУР.
Детаљан годишњи буџет за сваку следећу
годину примене Локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих планова за те године.
Поглавље 7.
Задаци и одговорности
Оперативна структура за примену Локалног
плана има следеће задатке и одговорности:
• Реализација Локалног акционог плана;
• Непосредна комуникација са корисницима/цама
услуга које се обезбеђују Локалним планом;
• Редовно достављање извештаја координатору/ки
Локалног савета за миграције о свим активностима на спровођењу Локалног плана;
• Учешће у евентуалним обукама за унапређење
стручности и компетенција за спровођење задатака Локалног плана;
• Унапређење процеса примене Локалног плана
у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре.
Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације,
пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације
управљачке и оперативне структуре уредиће време
и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2010. год. припремаће Локални савет
уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Локални савет ће формирати и одговарајуће радне тимове.

(Савет за
миграциј
е)

Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом
праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).
Поглавље 8.
Праћење и оцена успешности
•

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП је да се систематично
прикупљају подаци, прати и надгледа процес
примене и процењује успех ЛАП ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
• Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се
континуирано и дугорочно за период 20092013. Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и подносће се извештај
Скупштини оштине Врњачка Бања. Финална
евалуација обавиће се на крају 2013 године.
• Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и
евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.
• Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног плана
ће бити следећи:
• Број нових услуга - локалних мера / програма
за избегла и ИРЛ;
• Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама;
• Структура корисника/ца услуга и мера / програма;
• Ниво укључености различитих актера у пружање
услуга избеглим и ИРЛ у локалној заједници;
• Обим финансијских средстава издвојених за услуге
избеглим и ИРЛ;
• Структура финансијских средстава издвојених за
услуге избеглим и ИРЛ (буџет локалне самоуправе,
донаторска средства, други извори...).
Процесни индикатори су дефинисани у склопу
табеле Локалног акционог плана.
• Методе и технике мониторинга и евалуације:
За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу
којима су: евидентирање корисника, интервјуи
са корисницима (упитници, разговори, анкете), анкете, извештавање и др.
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Локални савет за миграције ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада на
примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). Локални савет ће својим
Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана.
_____________________________________

Члан 1.
У Комисију за планове општине Врњачка
Бања, именују се:
ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Александар Лукић, дипл.инж.грађ, председник,

189.
Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
редовној седници одржаној дана 8.7.2009.године, на
основу чл.34. Закона о планирању и изградњи (Сл.
гласник РС бр.47/03 и 34/06) и чл. 36. Статута оштине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова
Комисије за планове
Члан 1.
Разрешававају се дужности чланови Комисије за планове, због истека мандата, и то:

2. Душко Магделинић, дипл.инж.грађ., зам.
председника,
3. Душан Сарић, члан,
ИСПРЕД МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
4. Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.
инж. грађ., Инжењерска комора Србије из Београда,
члан и
5. Мр Игор Марић, дипл.инж.арх., ИАУС,
Београд, члан.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Врњачка Бања».

1.Петровић Момчило, дипл.инг.техн., председник,
2.Рачић Славољуб,дипл.инг.арх., члан,
3.Жаклина Глигоријевић, дипл. инг. арх.
члан,
4.Душко Магделинић, дипл.инг.грађ., испред
Министарства урбанизма и грађевина,
5.Милена Марјановић, дипл.прост.планер,
испред Министарства урбанизма и грађевина.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-101/09 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
______________________________________
191.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у «Службеном
листу општине Врњачка Бања».
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-135/09 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
______________________________________

Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
редовној седници одржаној дана 8.7.2009.го., на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.14. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.20. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'' бр.
1/95, 6/97, 8/02, 13/02, 22/04 и ''Службени лист општине Врњачка Бања'' бр.10/06 и 2/07) и чл.36.став
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је

190.
Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
Редовној седници одржаној дана 8.7.2009.године,
на основу чл.34. Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС бр.47/03 и 34/06) и чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за планове

РЕШЕЊЕ
о разрешењу ВД директора Јавног предузећа
Радио телевизија Врњачка Бања
Члан 1.
Разрешава се Зоран Жупац, из Врњачке Бање, дужности ВД директора Јавног предузећа Радио телевизија Врњачка Бања, на лични захтев.
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Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Врњачка Бања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-133/09 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
______________________________________
192.
Скупштина општине Врњачка Бања на 5.
редовној седници одржаној дана 8.7.2009.године, на
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.14. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.20.ст.4.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'' бр.
1/95, 6/97, 8/02, 13/02, 22/04 и ''Службени лист општине Врњачка Бања'' бр.10/06 и 2/07) и чл.36.став
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
Радио телевизија Врњачка Бања
Члан 1.
Именује се Мр Снежана Милићевић,
дипл.ецц. из Врњачке Бање за директора Јавног
предузећа Радио телевизија Врњачка Бања.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Врњачка Бања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-134/09 од 8.7.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

закон, 66/05, 101/05-др.закон, 62/06 др.закон, 63/06
– исправка, 85/06 и 101/06 – испр.) члана 14. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за 2009.год.,(
''Службени лист општине Врњачка Бања'' бр.28/08),
члана 59.став 21 Статута општине Врњачка Бања
(«Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09»), и чл.
18. Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања ( «Сл.лист општине Врњачка Бања»
бр.7/08), донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
1. Из средстава утврдјених Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) ) у оквиру раздела 1.17. Средства за финансирање пројеката, функционална класификација 400, економска класификација 49912 назив апропријације Текућа буџетска
резерва – пројекти, одобравају се средства у укупном износу од 324.000,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 11.2. Трансфери средњим
школама, функционална класификација 922, економска класификација 463, назив позиције Донације и
трансфери осталим нивоима власти у оквиру финансијског плана Угоститељско–туристичке школе за
почетни капитал за осам ученичких предузећа на
апропријацији 421-Стални трошкови у износу од
144.000,00 динара и за финансирање накнаде за два
професора ментора на апропријацији 423-Услуге
по уговору у износу од 180.000,00 динара.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на основу поднетог захтева Директног буџетског корисника-Општинске управе општине Врњачка Бања, а
на основу Закључака Привременог органа бр.9940/08 од 3.12.2008. и 18.12.2008.године, Закључака
Општинског већа општине Врњачка Бања бр.9-383/09
од 15.05.2009. и 5.6.2009.г. као и Уговора бр. 110-102/09
од 9.6.2009.год. за обезбеђење средстава за реализацију
пројекта «Омладинско предузетништво»
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни
орган за финансије локалне самоуправе.
4.Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине
Врњачка Бања».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-383/09 од 26.6.2008.год.

193.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на својој 14. седници одржаној дана 26.6.2009.г, на
основу члана 48. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
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194.
Општинско веће општине Врњачка Бања, на
својој редовној 14.седници одржаној дана 26.6.2009.г.,
а на основу чл.59.ст.1.тачка 15. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/09), и чл.33. Пословника о раду Општинског
Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр.7/09 ),
донело је
ЗАКЉ УЧАК
1.Општинско веће је упознато са Ценовником услуга ЈП Дирекције за планирање и изградњу
коју је усвојио Управни одбор овог предузећа Одлуком бр. 400-972/09 од 10.6.2009.год.
2. ЈП Дирекција за планирање и изградњу
поступила је по закључку Општинског већа бр. 388/09 од 15.5.2009.г., којим је дата условна сагласност на Ценовник услуга овог предузећа који је усвојио Управни одбор Одлуком бр. 400-464/09 од
30.3.2009.год. и доставила нови Ценовник који је
усвојио Управни одбор Одлуком бр. 400-972/09 од
10.6.2009.год.
3. Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈП
Дирекције за планирање и изградњу који је усвојио
Управни одбор овог предузећа Одлуком бр. 400972/09 од 10.6.2009.год.
4.Саставни део овог закључка чини:
-Ценовник услуга ЈП Дирекције за планирање
и изградњу који је усвојио Управни одбор овог
предузећа Одлуком бр. 400-972/09 од 10.6.2009.год.
5. Ценовник услуга ступа на снагу и примењује се од дана давања ове сагласности од стране
оснивача.

и чл.33. Пословника о раду Општинског Већа („Сл.
лист општине Врњачка Бања“,бр.7/09 ), донело је
ЗАКЉ УЧАК
1.
Општинско веће је упознато са Одлуком
Савета Месне заједнице о доношењу Статута Месне заједнице Рсавци, бр. 08/09 од 5.6.2009.год.
Како су одредбе Статута Месне заједнице
Рсавци усклађене са важећим законским прописима и то Законом о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), Статутом општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњ.Бања'', бр. 1/09), и Одлуком о образовању и одређивању подручја месних
заједница општине Врњачка Бања, то Општинско
веће даје сагласност на Статут Месне заједнице
Рсавци, који је донет Одлуком Савета МЗ Рсавци
број 08/09 од 5.6.2009.год.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у 'Сл.листу општине Врњачка Бања''.
3.
Статут МЗ Рсавци ће се примењивати од дана
давања ове сагласности односно од 26.6.2009.год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-124/09 од 26.6.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________
196.

6.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:38-10/09 од 26.4.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________

Општинско веће општине Врњачка Бања,
на својој редовној 14. седници одржаној дана
26.6.2009.год., а на основу чл. 20. ст.2. Одлуке о
образовању и одређивању подручја месних
заједница општине Врњачка Бања – пречишћен
текст (''Сл.лист општине Врњ. Бања'', бр. 5/09),
чл.59.Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр.1/09), и чл.33.
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист
општине Врњачка Бања“,бр.7/09 ), донело је
ЗАКЉ УЧАК

195.
Општинско веће општине Врњачка Бања, на
својој редовној 14. седници одржаној дана 26.6.2009.г.,
а на основу чл. 2о. ст.2. Одлуке о образовању и одређивању подручја месних заједница општине Врњачка
Бања – пречишћен текст (''Сл.лист општине Врњ.
Бања'', бр. 5/09), чл.59.Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09),

1.
Општинско веће је упознато са Одлуком
Савета Месне заједнице Ново Село о доношењу Статута Месне заједнице Ново Село, бр. 504/09 од
11.6.2009.г., са седнице од 9.6.2009.г.
Како су одредбе Статута Месне заједнице
Ново Село усклађене са важећим законским пропи-
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сима и то Законом о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07), Статутом општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњ.Бања'', бр. 1/09), и
Одлуком о образовању и одређивању подручја месних заједница општине Врњачка Бања, осим чл.30.
у којем брисати текст: ''или изјашњавање уз потпис'', па Општинско веће даје условну сагласност
на Статут Месне заједнице Ново Село, који је донет
Одлуком Савета МЗ Ново Село број 504/09 од
11.6.2009.године, са седнице од 9.6.2009.године.
Обавезује се Савет Месне заједнице Ново
Село да изврши усаглашавање Статута са наведеном примедбом.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у 'Сл.листу општине Врњачка Бања''.
3.
Статут Месне заједнице Ново Село ће се
примењивати од дана давања ове сагласности односно од 26.6.2009.год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-127/09 од 26.6.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
197.
На основу чл.7,36 и 44б Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01,
61/05, 91/05 и 62/06),чл.5.Одлуке о ауто-такси превозу („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/07,
20/08 и 27/08 и чл.56.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр1/09),
Председник општине доноси
ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2009.ГОДИНУ
1.У тачки 6.Програма потреба за ауто-такси превозом на територији општине Врњачка Бања
за 2009.год.(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
1/09) и тачки 1.других измена Програма потреба за
ауто-такси превозом на територији општине Врњачка Бања за 2009.год.текст иза речи „најкасније до“
мења се и гласи „попуне броја возила прописаног у
тачки 2.Програма потреба за ауто-такси превозом на
територији општине Врњачка Бања за 2009.год“
2.Трећа измена Програма потреба за аутотакси превозом на територији општине Врњачка
Бања за 2009.год. ступа на снагу наредног дана од

дана доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:344- 1/09 од 7.07.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
____________________________________
198.
Председник општине Врњачка Бања
на
основу;чл.6.Одлуке о заштити од елементарних и других већих непогода (Сл.лист општине Краљево 11/05),
чл.56.ст.1.тач.7.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“ бр.1/09), донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ
НЕПОГОДЕ
Члан 1.
Проглашава се елементарна непогода за подручје општине Врњачка Бања због поплава изазваних обилним падавинама дана 25.и 26.јуна 2009.г.
Члан 2.
Обавезује се Одељење за заштиту животне
средине и локални развој Општинске управе општине Врњачка Бања да у сарадњи са представницима месних заједница и Комисијом за процену
штете у року од 30 дана достави збирни извештај о
насталој штети Штабу за заштиту од елементарних
непогода општине Врњачка Бања, Општинском већу општине Врњачка Бања и надлежним државним
органима Републике Србије.
Члан 3.
Обавезује се Оперативни штаб за заштиту од
поплава да у сарадњи са месним заједницама, надлежним служама Општинске управе општине Врњачка Бања и јаним предузећима (ЈП Дирекција за
планирање и изградњу.ЈП“Бели извор“ и „Крушевац пут“) евидентирају све критичне тачке и у складу са Планом заштите од поплава и доставе Штабу
за заштиту од елементарних непогода општине Врњачка Бања и Општинском већу општине Врњачка
Бања предлог краткорочних мера у року од 30 дана
и дугорочних у року од 60 дана у циљу ублажавања
последица ове врсте елементарне непогоде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-129/09 дана 25.06.2009.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.

Страна 43

- Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 09.07.2009. године

199.

200.

Председник општине Врњачка Бања на основу;чл.17.став 1.алинеја 14.Одлуке о заштити од
елементарних и других већих непогода ( Сл.лист
општине Краљево 11/05)чл.56 .ст.1. тач.7. Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.1/09), донео је

Председник општине Врњачка Бања на основу чл.26 Одлуке о монтажним објектима („Сл.
лист општине Краљево", бр.9/04, 9/05, ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.4/06, 1/08), чл. 14. став 3.
Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката у Врњачкој Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/09), чл. 56. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“,бр.1/09)и Закључка Општинског већа бр.353117/09 од 26.06.2009.год, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
I.
Образује се Општинска комисија за процену штете од елементарних непогода у саставу:
1. Бранислав Миковић, председник Општинске комисије,
2. Мила Стојановић, члан,
3. Душко Магделинић, члан,
4. Ивица Пфићер, члан,
5. Вера Гајић, члан,
6. Гордана Радичевић, члан,
7. Карамарковић Љубиша, члан,
8. Горан Петровић, члан,
9. Велинка Станчић, члан,
10. Зоран Павловић, члан,
11. Саша Ђуровић, члан,
12. Бојан Ратковић, члан.
II.
Задатак Општинске комисије је:
1.Врши процену настале штете у складу са
Законом о заштити од елементарних и других већих непогода (Сл.гласник СРС бр.20/77, 24/85,
27/85. 6/89, Сл.гласник РС бр. 53/93, 67/93 и 48/94),
Упутством о јединственој методологији за процену
штете од елементарних непогода („Сл.лист СФРЈ“,
бр27/87) као и Општинском одлуком о елементарним и другим већим непогодама( Сл.лист општине
Краљево 11/05),
2.Образује потребан број стручних комисија од
зависности од врсте штете и по указаној потреби,
3. Даје упутства комисијама на нивоу месних заједница,
4. Обједињује рад свих комисија и даје
упутства о примени методологије за процену штете,
5. Израђује збирни извештај о процењеним штетама на нивоу општине и доставља надлежним органима.
III.
Решење ступа на снагу даном доношења а
објављује се у првом насредном броју „Сл.листа
општине Врњачка Бања“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-130 /09 дана 29.06.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.

ПЛАН РАСПОРЕДА МЕСТА МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
„ВРЊАЧКОГ КАРНЕВАЛА“
Члан 1.
Овим Планом се утврђују и уређују локације за постављање, услови, број и врста монтажних објеката на Променади у Врњачкој Бањи за
време одржавања „Врњачког карневала“ од 12.07.
до 19.07.2009.године.
Саставни део овог Плана је графички прилог
општег распореда места монтажних објеката за време
одржавања „Врњачког карневала“ у Врњачкој Бањи.
Члан 2.
Утврђују се локација за постављање монтажних објеката за извођење програма „Врњачког карневала „и то.
- бина бр1-на платоу испред улаза у хотел
„Брезу“ код посластичарнице ,
- игралиште за мали фудбал-на Тргу културе,
око 140м2( 16,5х8,5м),
- главна бина – на Тргу културе-156м2,
- ВИП-ложа – на бини код Библиотеке на Тргу
културе-40м2
- Постављање рампе на степеницама код Библиотеке
- Простор за кловна- испред хотела „Парк“-6м2,
- Бина бр3-код „Врапца“-80м2
Члан 3
Утврђују се локације – распоред монтажних објеката за продају пића (воде, сокова и пива) и
цвећа на јавној површини – Променади и то:
За продају воде, сокова и пива одређују се локације:
• Локација бр. 1., испред летње баште ресторана „Истра“ – два места
• Локација бр. 2., између хотела „Звезда“ и
хотела „Слобода“ – два места
• Локација бр. 3., између ресторана „Гоч“ и
Инфо центра – три места
• Локација бр. 4., поред павиљона – бивша
продавница сувенира – три места
• Локација бр. 5., прекопута Библиотеке „Др
Душан Радовић“ – три места
• Локација бр. 6., Трг културе – три места

Страна 44

- Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 09.07.2009. године

Простор за постављање монтажних објеката
могу заузимати површину највише 2м2.
Место за продају из става 1. овог члана може
имати суцнобран и расклопну столицу за седење
продавца, под условом да чини функционалну и
естетску целину продајног простора.
За продају цвећа и то у потесу од хотела „Србије“ до виле „Сан“ на пешачкој стази поред Врњачке
реке-десет места,површине 9м2 по једном месту.
Члан 4.
Утврђују се локација за спонзоре Врњачког
карневала и то:
-штанд АИК банке-испред хотела „Парк“-2м2
-простор за осликавање лица поред објекта Инфоцентра-2м2,
-штанд за презентацију „Дунав-осигурања“-испред
ограде летње баште хотела „Звезда“-2м2,
-кловновско ћоше- испред ограде летње баште хотела „Звезда“-12м2,
-штанд „Олифлајма“-испред улаза у башту ресторана „Швајцарија“-6м2.
Члан 5.
Јавне површине дају се у закуп за постављање
монтажних објеката у периоду одржавања „Врњачког
карневала“ од 12.07. до 19.07.2009.г. јавним надметањем
или прикупљањем понуде према чл. 6а, 6б,6в, 6г, 6ђ,
6е,6ж и 6з Одлуке о монтажним објектима („Сл. лист
општине Краљево", бр.9/04, 9/05 и ''Сл.лист општине
Врњачка Бања''', бр.4/06, 1/08 и 4/09).
Члан 6.
Почетни износ, односно висина закупа за
заузеће јавне површине утврђује се приликом расписивања огласа, на предлог Одељења надлежног
за послове финансија, а на предлог овог Одељења
утврђује се и висина закупа за постављање монтажних објеката који се дају у закуп путем непосредне погодбе.
Члан 7.
Временско важење заузећа саваке поједине
локације из овог Плана биће ближе регулисано уговором на основу расписаног јавног огласа, с тим
што надлежни орган општине задржава право да у
сваком појединачном случају уговор једнострано
раскине и пре уговореног рока, ако се уговарач не
придржава одредаба уговора.
Члан 8.
Закључењем уговора са општином закупац
не стиче и право на прикључак на електричну мрежу, већ се заузимач јавне површине обавезује да
прикључке монтажних објеката не електричну мрежу обезбеди у својој режији, као и да изврши испитивање електро мреже.

Члан 9.
О спровођењу овог Плана стараће се Одељење надлежно за инспекцијске послове и Одељење за планирање и изградњу Општинске управе
Врњачка Бања.
Члан10.
Овај План ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Сл. листу општине Врњачка Бања.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:350-315 од 30.06.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
____________________________________
201.
Председник општине Врњачка Бања на основу чл.26 Одлуке о монтажним објектима („Сл.
лист општине Краљево", бр.9/04, 9/05, ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.4/06, 1/08), чл. 14. став 3.
Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката у Врњачкој Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/09), Плана распореда
места монтажних објеката за време одржавања Врњачког карневала (''Сл.лист општине Врњ.Бања'',
бр.1о/о9), чл. 56. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09) и овлашћења из Закључка Општинског већа бр.353-117/09
од 26.06.2009.год, доноси
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
РАСПОРЕДА МЕСТА МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
„ВРЊАЧКОГ КАРНЕВАЛА“
Члан 1.
У Плану распореда места монтажних објеката за време одржавања Врњачког карневала
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр. ), врши се
измена и допуна у чл.3. ст.1. тако што се иза речи
''пива'', додају речи: ''и америчке крофнице, шећерна
вуна, помфрит и палачинке''.
У ставу 2. истог члана, иза речи ''пива'' додају се речи ''и америчке крофнице, шећерна вуна,
помфрит и палачинке''.
У истом члану, иза става 2.алинеја 3. иза
речи ''3 места'' додаје се текст ''и једно место за продају палачинки и једно место за продају помфрита''.
У истом члану, иза става 2.алинеја 4.иза речи ''3 места'' додаје се текст ''и једно место за продају шећерне пене и једно место за продају америчких
крофница''.
У истом члану, иза става 2.алинеја 5.иза речи ''3 места'' додаје се текст ''и једно место за продају
шећерне пене и једно место за продају помфрита''.
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У истом члану, иза става 2.алинеја 6. иза
речи ''3 места'' додаје се текст ''и једно место за продају америчких крофница и једно место за продају
палачинки''.
Простор за постављање монтажних објеката који су предмет овог Плана, може заузимати површину од највише 2 м2.
Места за продају из овог Плана ближе су
означена у графичком прилогу и могу имати сунцобран и расклопну столицу за седење продавца под
условом да чини функционалну и естетску целину
продајног простора.
Саставни део овог Плана је графички прилог распореда места монтажних објеката који су
предмет овог Плана за време одржавања Врњачког
карневала у Врњачкој Бањи.
Члан 2.
У свему осталом одредбе Плана распореда
места монтажних објеката за време одржавања Врњачког карневала (''Сл.лист општине Врњ.Бања'',
бр.1о/о9) остају непромењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњ.Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:35о-315/о9 од 7. 07.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
____________________________________
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
202.
На основу члана члана 9. Закона о платама
у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 - др. закон и 63/2006 – испр. др. закона), чланова 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Сл.гласник РС“, бр. 44/08 - пречишћен текст), 41. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/09), члана 41. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09), члана 45.
Одлуке о општинској управи општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр 4/09),
Одбор за административно мандатна питања Скупштине општине Врњачка Бања, доноси следећу
ОДЛУКУ
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица у органима
Општине Врњачка Бања

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за
обрачун и исплату плата изабраним и постављеним
лицима у органима Општине Врњачка Бања.
Члан 2.
Изабрана лица су лица које је изабрала
Скупштина општине и то: председник Општине,
заменик председника Општине, председник Скупштине општине, заменик председника Скупштине
општине и чланови општинског већа.
Постављена лица су лица које је поставио
надлежни орган општине и то:
- Скупштина општине поставља секретара Скупштине општине, заменика секретара Скупштине
општине, Општинског јавног правобраниоца, заменика општинског јавног правобраниоца и грађанског браниоца,
- Председник општине поставља буџетског инспектора и помоћнике председника општине за поједине области,
- Општинско веће поставља начелника Општинске
управе и заменика начелника Општинске управе.
Члан 3.
Изабрана и постављена лица која су на
сталном раду у органима општине Врњачка Бања
за свој рад примају плату.
Члан 4.
Плате изабраних и постављених лица
утврђује се на основу:
1. основице за обрачун плата
2. коефицијента који се множи основицом,
3. додатка на плату,
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање из
плате, у складу са законом.
Члан 5.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 6.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад),
2. дежурство и други случајеви рада дужег од пуног
радног времена, одређени прописима
(прековремени рад)
3. рад на дан државног и верског празника
4. рад ноћу (између 22,оо - 6,оо часова наредног
дана) ако такав рад није вреднован при утврђивању
коефицијента
5. рад у сменама.
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Додатак на плату из ст.1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној посебним
колективним уговором, односно Анексом посебног колективног уговора и Правилником о раду, у
складу са законом и подзаконским актима.
Члан 7.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
изабраних лица износе:
-7,74 за председника општине,
-7,35 за заменика председника општине ,
-7,00 за председника скупштине општине,
-6,50 за заменика председника скупштине општине,
-6,50 за чланове општинског Већа.
Члан 8.
Изабрано лице које није на сталном раду у
органима општине има право на накнаду у износу
од 50% од плате утврђене на начин из члана 7. ове
Одлуке, уколико посебном одлуком скупштине
општине није другачије утврђено.
Члан 9.
Коефицијенат за обрачун и исплату плата
за постављена лица износи:
1. За лица које поставља Скупштина општине:
- 14,58 за Општинског јавног правобраниоца,
- 13,52 за заменика Општинског јавног
правобраниоца,
- 13,33 за секретара скупштине општине,
- 12,35 за заменика секретара скупштине
општине,
- 13,68 за грађанског браниоца.
2. За лица које поставља председник општине:
- 12,05 за буџетског инспектора,
- 14,80 за помоћникa председника општине
за области урбанизма и заштите животне
средине и сарадњу са министарствима,
- 13,33 за помоћникa председника општине
за области образовања, културе, спорта и
примарне здравствене заштите,
- 13,33 за помоћникa председника општине
за област месних заједница и развоја
пољопривреде и села.
3. За лица које поставља Општинско веће:
- 14,85 за начелника Општинске управе,
- 14,67 за заменика начелника општинске управе.
Члан 10.
Коефицијенти утврђени за постављена лица из чл. 9. ове Одлуке по основу руковођења и одговорности увећава се највише до 30%.
Члан 11.
Плата изабраних и постављених лица обрачунава се применом основица које се утврђују на
основу смерница макроекономске политике и аката
Владе РС везано за раст зараде, у складу са
расположивим средствима буџета планираним за

ове намене, које ће се констатовати посебним закључком Одбора за административно мандатна питања.
Члан 12.
Изабрана и постављена лица имају право на
накнаду зараде за време одсуствовања са рада због
привремене спречености за рад до 30 дана у време
празника, плаћеног одсуства и у др. случајевима под
условима и у висини предвиђеним законом и другим
прописима којима се уређују права из радног односа.
Изабрана и постављена лица имају право на
накнаду трошкова превоза на рад и са рада, дневнице за службена путовања, коришћење сопственог
аутомобила и др., у висини и начин утврђен законом и другим прописима којима се уређују права из
радног односа.
Члан 13.
Одбор за административно - мандатна питања донеће решења о утврђивању коефицијента за
обрачун и исплату плата изабраним лицима у органима општине, као и за постављена лица од стране
Скупштине општине и Општинског већа.
Председник општине донеће решења о
утврђивању коефицијената за обрачун и исплату
плата лица која он поставља.
Приликом одређивања коефицијената за
обрачун и исплату плата постављених лица,
надлежни орган, односно лице које доноси решење,
ће у зависности од сложености и обима послова,
као и одговорности, утврђивати и висину увећања
коефицијента у складу са овом одлуком.
Члан 14.
Изабрано и постављено по Одлуци Скупштини општине, по престанку функције има право
на плату у трајању од 6 месеци у висини коју је
имао у време престанка функције.
Право на плату из става 1. овог члана изузетно се може продужити до 6 месеци уколико у
том времену изабрано и постављено лице стичу
право на пензију.
Права из става 1. и 2. овог члана престају
заснивањем радног односа или стицањем права на
пензију према прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Плата, односно накнаде изабраних и постављених лица исплаћиваће се за месец мај и наредне
месеце у 2009. години у висини која не може бити
већа од висине плате утврђене као просек плата
исплаћених у јануару и фебруару 2009. године, како је то прописано чланом 5. Закона о привременом
смањењу плата, односно зарада, нето накнада и
других примања у државној администрацији у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.31/09), применом
основице која је била основ за утврђивање укупне
висине плата у јануару и фебруару 2009.године у
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складу са члановима 3. и 6 Уредбе о начину и поступку смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.37/09).
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих, постављених лица и
запослених у органима општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/08 –пречишћен текст), Прве измене и допуне одлуке бр. 400552/08 од 21.04.2008.год., Друге измене и допуне
одлуке бр. 120-10/08 од 26.3.2008.године и Треће измене и допуне одлуке бр. 020-21/09 од 29.1.2009.г.,
осим у делу који се односи на запослена лица, који
део ће бити уређен посебном одлуком.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана
објављивања у „Сл. листу општине Врњачка Бања“.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
МАНДАТНА ПИТАЊА
Број 120-24/09 од 07.07.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Саша Радисављевић ,с.р.
________________________________________
203.
На основу члана члана 9. Закона о платама
у државним органима и јавним службама („Сл.
гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 - др. закон и 63/2006 испр. др. закона), члана 4. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(„Сл.гласник РС“, бр. 44/08 - пречишћен текст), 41.
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 1/09), члана 41. Пословника
Скупштине општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр.1/09),члана 45. Одлуке
о општинској управи општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“, бр 4/09), Одбор за
административно мандатна питања Скупштине
општине Врњачка Бања, доноси следећу
ОДЛУКУ
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у органима
Општине Врњачка Бања
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују коефицијенти за
обрачун и исплату плата запосленима у органима
Општине Врњачка Бања.

Члан 2.
Запослени у Општинској управи за свој рад
примају плату.
Члан 3.
Плате запослених, утврђује се на основу:
1. основице за обрачун плата
2. коефицијента који се множи основицом,
3. додатка на плату,
4. обавеза које запосленик плаћа по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање из
плате, у складу са законом.
Члан 4.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 5.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад),
2. дежурство и други случајеви рада дужег од пуног радног времена, одређени прописима (прековремени рад),
3. рад на дан државног и верског празника,
4. рад ноћу (између 22,оо - 6,оо часова наредног дана) ако такав рад није вреднован при утврђивању
коефицијента,
5. рад у сменама,
Накнада зараде се исплаћује у висини утврђеној посебним колективним уговором и Правилником о раду.
Члан 6.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
запослених у Општинској управи износе:
Платна
група

Послови, звања и
Коефицијент
занимања која
припадају тој
платној групи
_____________________________________________
1
2
3
_____________________________________________
1. Самостални стручни сарадник
12,05
2.Виши стручни сарадник
10,77
3.Стручни сарадник
10,45
4.Виши сарадник
9,91
5.Сарадник
8,95
6.ВКВ радик и виши референт
8,85
7.Референт и дактилограф
8,74
8.Квалификован радник
8,00
9.Неквалификовани радник
6,40
__________________________________________

Члан 7.
Коефицијенти утврђени за звање, односно
занимање из члана 6. одлуке, увећавају се и то:
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- запосленом одговорном за припрему и извршење
буџета или финансијског плана, вођење пословних
књига и састављање рачуноводствених извештаја и
запосленом на пословима интерне контроле у смислу
Закона о буџетском систему, за 1,00.
- запосленима на инспекцијским пословима
највише до 20%,
- запосленом који руководи унутрашњом орг. јед.
највише до 20%
- за интерног ревизора највише до 30%
Запосленом који има право на увећање коефицијента по основима из става 1. алинеја 2. и 3
овог члана укупно увећање коефицијента не може
бити веће од 30%.
Члан 8.
Основицу за обрачун и исплату плата запослених лица утврђује начелник Општинске управе, на
основу смерница макроекономске политике и аката
Владе Републике Србије, у складу са расположивим средствима буџета планираним за ове намене.
Члан 9.
Запослени има право на накнаду зараде за
време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, у време празника, плаћеног одсуства, и у др. случајевима под условима и у
висини предвиђеним законом, колективним уговором и Правилником о раду овог органа.
Запосленик има право на накнаду трошкова
превоза на рад и са рада, дневнице за сл. путовања,
коришћење сопственог аутомобила и др., у висини
и начин утврђен законом, колективним уговорим и
Правилником о раду.
Запослени има право на додатак за додатно
оптерећење на раду у висини до 10%.
Запосленик има право на награђивање –
стимулацију, по основу квалитета и резултата рада
под условима и начин утврђен Правилником о награђивању, односно Правилником о раду и Посебним колективним уговором.
Члан 10.
Приправник који је примљен ради обављања приправничког стажа сходно акту о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Општинској управи Општине Врњачка Бања, има право на
накнаду и то:
- приправник који је примљен по огласу на
одређено време-у висини од 80% од основице радног места за које се оспособљава,
Приправник има право на осигурање у
случају повреде на раду и професионалне болести.
Члан 11.
Запосленом, који је привремено распоређен на друге послове за чије се обављање захтева
нижи степен стручне спреме одређене врсте занимања од оне коју он има, припада право на разлику

у заради до висине зараде коју би остварио на радном месту са којег је распоређен.
Члан 12.
Начелник Општинске управе донеће решења
о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату
плата запослених у складу са важећим прописима.
Приликом одређивања коефицијената за обрачун и исплату плата, надлежни орган, односно
лице које доноси решење, ће у зависности од сложености и обима послова, као и одговорности,
утврђивати и висину увећања коефицијента у складу са овом одлуком .
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Платe запослених у органима општине Врњачка Бања лица исплаћиваће се за месец мај и наредне месеце у 2009. години у висини која не може
бити већа од висине плате утврђене као просек плата исплаћених у јануару и фебруару 2009. године,
како је то прописано чланом 5. Закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и
других примања у државној администрацији у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.31/09), применом
основице која је била основ за утврђивање укупне
висине плата у јануару и фебруару 2009.године у
складу са члановима 3. и 6 Уредбе о начину и поступку смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и
јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.37/09).
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих, постављених лица и
запослених у органима општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.5/08 –
пречишћен текст), Прве измене и допуне одлуке бр.
400-552/08 од 21.04.2008.год., Друге измене и
допуне одлуке бр. 120-10/08 од 26.3.2008.године и
Треће измене и допуне одлуке бр. 020-21/09 од
29.1.2009.г., осим у делу који се односи на изабрана
и постављена лица, који део ће бити уређен
посебном одлуком.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине Врњачка
Бања“, а примењиваће се даном доношења решења
о распоређивању запослених по ступању на снагу
новог акта о систематизацији радних места.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
МАНДАТНА ПИТАЊА
Број 120-25/09 од 07.07.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Саша Радисављевић,с.р.
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