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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА V – БРОЈ 17 – ВРЊАЧКА БАЊА – 30.12.2009. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
306.
Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној 24.12.2009.године, на
основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07), чл. 6. и
чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл.
гласник РС", бр. 54/09).), чл. 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС" бр. 62/2006) и чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања ("Службени лист
Општине Врњачка Бања" бр. 1/09 и 13/09),
донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
2010.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет Општине Врњачка Бања за
2010.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Износ
у динарима

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине

526.470.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

808.370.000

Буџетски суфицит/дефицит

-281.900.000

Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

0
-281.900.000
Износ
у динарима
290.000.000

Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нетофинансирање
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Члан 2.
У сталној буџетској резерви планирају
се средства у висини од 1.500.000 динара.
У текућој буџетској резерви планирају
се средства у износу од 14.141.000 динара из
извора 01 и 10.000.000 динара из извора 13.

8.100.000
281.900.000
0
54.743.000

Члан 3.
Примања и издаци буџета распоређују
се у следећим износима, и то:
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Опис
1

Шифра
економске
класификације
2

Средства из
буџета
3

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

7
71
711
712
713

526.470.000
526.470.000
294.770.000
161.270.000
500.000
81.100.000

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

714

44.900.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
Други порези

716

7.000.000

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

74

174.200.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
- Приходи од имовине
* Камате
- Приходи од продаје добара и услуга
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица
- Мешовити и неодређени приходи
3. Донације
4. Трансфери
4. примања од продаје нефинансијске имовине

741
7411
742
743
744
745
731+732
733
8

33.100.000
10.000.000
137.600.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000

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

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
92
2. Задуживање
91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911

57.500.000
0
808.370.000
682.080.000
163.277.000
136.271.000
35.060.000
122.800.000
15.800.000
170.240.000
38.632.000
126.290.000
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2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
4. Набавка финансијске имовине

912

61
611
612
6211

8.100.000

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

290.000.000

40.000.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 14)
Члан 4.
Исказани буџетски дефицит, из члана 1
ове Одлуке, у износу од 281.900.000 динара

30.000

финансираће се и користити на следећи начин:

Опис

Економска
класификација

1. Пренета неутрошена средства по основу
кредитног задужења

311712

2. Отплата главнице домаћим кредиторима

611
Буџетски
дефицит:

Опис

Економска
класификација

Износ
у динарима
290.000.000
8.100.000
281.900.000
Износ
у динарима

1. Зграде и грађевински објекти-капитално
инвестиционо одржавање саобраћајних
објеката

511

50.000.000

2. Водоснабдевање и канализација

4512

65.000.000

3. Средства за финансирање пројеката

49912

115.000.000

511

60.000.000

4. Зграде и грађевински објекти-прибављање
имовине-непокретности

Укупно:
Члан 5.
Вишак прихода над расходима из
ранијих година. у износу од 40.000.000 динара

290.000.000

користиће се за финансирање следећих расхода
(извод из табеларног прегледа буџета):

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

Конто

Врста издатака

Средства из
извора 13
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позиц.
1

2
112

110
20
840
27
830
44
490
145

169
170
922
172
090
177
410
180

3
4
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.04. Резерва буџета
49912 Текућа резерва
1.11. Верске заједнице
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
1.26. Услуге локалног информисања
423 Услуге по уговору
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности путеви
425 Текуће поправке и одржавање
РАЗДЕО 10. - Основно образовање
10.01.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору
10.03. Субвенције ученицима у основ.образов.
463
Донације и трансфери осталим нивоима власти
РАЗДЕО 11. - Средње образовање
11.1.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору
12.04. Кредити за ученике и студенте
47271 Накнаде из буџета за образовање
13.03. Зимско одржавање путева и
одржавање атмосферске канализације
4511 Текуће субвенције јавним нефинанс.организ.

Члан 6.
Примања од приватизације остварена у
2009.г. у износу од 30.000 динара користиће се
за финансирање развоја инфраструктуре
II ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Економска и организациона
клас. Класификација
Број
позиц.
1
132

Конто
2
443

3
511

10.000.000
1.000.000
6.000.000

10.000.000

1.000.000
1.500.000

4.500.000
1.160.000

4.840.000

локалне самоуправе у 2010.г. у складу са
Законом о приватизацији и то (извод из
табеларног прегледа буџета):

Износ у
динарима

Врста издатака
4
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – путеви
Зграде и грађевински објекти - саобраћај

Члан 7.
Општина Врњачка Бања у 2010.г.
очекује средства из предприступних фондова
Европске уније-развојана помоћ у делу
прекограничне
сарадње
за
пројекат
„Прекогранична сарадња између Општине
Врњачка Бања-Србија и Општине Плав-Црна

7

5
30.000

Гора ради унапређења одрживог туризма“ чији
укупан буџет износи 147.800 ЕУР-а за део
пројекта који се изводи у општини Врњачка
Бања, и то 144.000 ЕУР-а из фодова Европске
уније и 3.800 ЕУР-а из буџета Општине
Врњачка Бања.
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Ова средства су у складу са Законом
изузета из принудне наплате.
Члан 8.
У случају да виши ниво власти својим
актом определи нижем нивоу власти наменска
трансферна средства, као и у случају уговарања
донације чији износи нису били познати у

односно
уговора
о
донацији,
отвара
одговарајуће апропопријације за извршење
расхода по том основу.
Члан 9.
Приходи и примања буџета, по
изворима, планирају се у следећим износима, и
то:

поступку доношења буџета, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта,
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Ред. Економска класификација
бр. Конто
Врста прихода
1

2

1
2
3
4
5

711
711110
711120
711140
711180
711190

6

Укупно 711:
712 Порез на фонд зарада
712000 Порез на фонд зарада

7
8
9
10

713
713120
713310
713420
713610

3
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе

Укупно 712:
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
Укупно 713:
Порези на добра и услуге
Ком. такса за приређивање муз. програма
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Сред.за противпожарну заштиту од 6% наплаћ.премије
осиг.од пожара у општини на чијој се терит.налази осиг.имов.
Порези на моторна возила
Накнада за кориш. добара од општег интер.
Боравишна такса
Посебна нак. за заштиту животне средине
Општинске и градске комуналне таксе

11
12
13

714
714420
714430
714441

14
15
16
17
18

714510
714540
714552
714562
714570

19

Укупно 714:
716 Други порези
716110 Комунална такса на фирму

20

Буџет
за 2010.г.

Укупно 716:
730 Донације и трансфери
733151 Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.
733152 Други текући трансф.од Репуб.у кор.нив.
733154 Текући нам.трен.у ужем смислу од Реп.у кор.опш.

4
106.000.000
15.000.000
10.000.000
18.270.000
12.000.000
161.270.000
500.000
500.000
36.000.000
5.000.000
40.000.000
100.000
81.100.000
600.000
500.000
100.000
14.000.000
3.000.000
26.500.000
100.000
100.000
44.900.000
7.000.000
7.000.000
57.500.000
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21
22

741
741150
741531

23
24
25
26

741532
741534
741535
741540

Укупно 730:
Приходи од имовине
Кмате на средства буџета општина
Комунална такса за коришћење простора на јавним
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
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеце јавне повр.градј.матер.
Накнада за коришћење речних обала и бања

742
742152
742251
742253
742351

Укупно 741:
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи општинских органа управе

27
28
29
30

31

32

33

34

Укупно 742:
743 Новчане казне и одузета имовинска корист
743351 Новчане казне изречене у прекршајном поступку
за прекршаје прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку
743352 Приходи од новцаних казни за прекрсаје, прописа
из области застите од позара

57.500.000
10.000.000
16.000.000

1.000.000
6.000.000
100.000
0
33.100.000
2.000.000
12.000.000
118.600.000
5.000.000
137.600.000
500.000

500.000

Укупно 743:
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица
Текући и добровољни трансфери од физичких и правних
744151 лица
у корист нивоа општина

1.000.000

Укупно 744:
745 Мешовити и неодређени приходи
745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

1.000.000

Укупно 745:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је
председник општине.
Наредбодавац из става 2 овог члана
може овластити и друга лица да буду
наредбодавци у његовом одсуству.
Члан 11.
Функционер, односно руководилац
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава, одговоран је за
преузимање обавеза, њихову верификацију,

1.000.000

1.500.000
1.500.000
526.470.000

издавање налога за плаћање које треба
извршити из средстава органа којим руководи
и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Функционер, односно руководилац
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава одговоран је за закониту,
наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација.
Функционер, односно руководилац
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава, може пренети поједина
овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику
буџетских средстава.
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Члан 12.
Извршење буџета врши се преко
трезора као основног инструмента, у складу са
Правилником о раду трезора који је донео
локални орган управе надлежан за финансије.
Пренос средстава из буџета за поједине
апропријације (намене), односно кориснике,
вршиће се сразмерно динамици прилива
прихода буџета преко одговарајућих рачуна и
подрачуна у оквиру консолидованог рачуна
трезора Општине који је отворен код МФ- УТ
(Министарство финансија – Управа за трезор) у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 13.
Сва плаћања, коришћења средстава
директних и индиректних корисника буџета,
као и депоновање слободних средстава вршиће
се искључиво преко консолидованог рачуна
трезора на основу налога који се испоставља
Управи трезора од стране лица овлашћеног за
управљање готовинским средствима трезора.
Локални орган управе надлежан за
финансије-Општинска управа, односно лице
које он овласти, може новчана средства на
консолидованом рачуну трезора локалне
власти, осим прихода за које је у посебном
закону, односно локалном пропису или
међународном уговору утврђена намена која
ограничава
употребу
тих
средстава,
инвестирати
на
домаћем
финансијском
тржишту новца, у складу са законом и другим
прописом уз сагласност председника општине.
Лица из става 2 одговорна су за
ефикасност и сигурност инвестирања новчаних
средстава на консолидованом рачуну трезора
Општине Врњачка Бања.
Члан 14.
Одређени
индиректни
корисници
буџета финансирају се делимично из прихода
буџета, и то:
- Културни центар (област културе) 67% из
буџета и 33% из сопствених прихода;
- Библиотека "Др. Душан Радић" (област
културе) 94% из буџета и 6% из сопствених
прихода;
- Дечија установа "Радост"
(предшколско
образовање)
68% из буџета и
32% из
сопствених прихода
- Туристичка организација 71% из буџета и
29% из сопствених прихода;
- Спортски центар из буџета 57%; из буџета и
43% из сопствених прихода;
- ЈП Дирекција за планирање и изградњу 58%
из буџета и 42% из сопствених прихода.

Члан 15.
Код физичке културе финансира се
одржавање спортских објеката, непосредан рад
у области масовних облика физичке културе, са
припадајућим трошковима, делатност организације у области спорта чији је оснивач
Општина, дотације за активност спортских
клубова и других потреба у складу са
прописима који уређују ову област. Ближе
критеријуме за распоред средстава за ову
област одређује Општинско веће на предлог
Одбора за омладину и спорт.
У основном и средњем образовању
финансирају се материјални расходи у складу
са зконом, а расподелу средстава на основу
одређених критеријума, односно кључа, по
појединим школама врши Општинско веће и
даје сагласност на финансијске планове.
У области здравствене и социјалне
заштите финансирају се трошкови у складу са
законом. Финансијски план корисници буџета
из наведених области достављају на сагласност
надлежном органу.
Средства из области комуналних јавних
расхода користиће се према посебним
програмима и пројектима које усваја надлежни
орган општине, с тим да су јавна предузећа из
раздела 13 дужна да, у оквиру билансираних
априопријација,
у
својим
програмима
пословања за 2010.г. определе најмање 10%
средстава за унапређење и развој комуналне
делатности.
Члан 16.
Расподелу средстава у складу са
одређеним критеријумима, на основу конкретних програма и пројеката врши Општинско
веће и то за следеће намене:
-Удружења и савези - редни број
апропријације 22 конто 4819 Дотације осталим
непрофитним институцијама;
-Културно уметничка друштва - редни
број апропријације 27 конто 4819 Дотације
осталим непрофитним институцијама;
-Фонд за развој полјопривреде - редни
број позиције 41 конто 45114 Текуће субвенције за пољопривреду;
-Верске заједнице – редни број апропријације 28 конто 4819 Дотације осталим
непрофитним институцијама;
Расподелу средстава са апропријације
за финансирање пројеката - Средства за финансирање пројеката – редни број апропријације
32 конто 49912 Текућа резерва-пројекти, врши
Општинско веће, на основу верификације и
приоритета који утврђује Скупштина осим за
пројекте о којима се Скупштина већ изјаснила
кроз усвојене закључке или Одлуке. Приоритет
у одобравању ових средстава имају пројекти

Страна 8

- Број 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 30.12.2009. године

који су одобрени Националним инвестиционим
планом и који ће се реализовати у 2010.г. као и
пројекти који се финансирају из извора који не
потичу из буџета општине.
Расподелу средстава са апропријације
за финансирање следећих апропријација врши
Скупштина општине
на основу предлога
Општинског већа и нацрта ЈП Дирекције за
планирање и изградњу, и то:
-Посл.одрж.
и
инвестиц.
у
комун.делатности - јавна расвета – редни број
апропријације145 конто 425 Текуће поправке и
одржавање
-Посл.одрж.
и
инвестиц.
у
комун.делатности - јавна расвета – редни број
апропријације 146 конто 5112 Изградња зграда
и објеката
-Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – путеви – редни број
апропријације 147 конто 425 Текуће поправке и
одржавање
-Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – путеви – редни број
апропријације 148 конто 511 Зграде и
грађевнински објекти.
Расподелу средстава у складу са
Одлуком о социјалној заштити врши
председник општине.
Расподелу средстава са апропријације
накнада штете услед елементарних непогодаредни број апропријације 24, конто 484
Накнада штете за повреду или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрочника (превенција настанка и
отклањање последица) врши председник
општине на предлог Штаба за елементарне
непогоде.
Расподелу
средстава
са осталих
непоменутих апропријација из раздела 1 врши
председник општине у складу са законом и
другим прописима односно актом који доноси
председник општине.
Члан 17.
Рок за подношење предлога од стране
корисника буџета из члана 15. и члана 16. је 45
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке,
изузев за накнаду штете услед елементарних
непогода.
Члан 18.
Рок за достављање на сагласност
оснивачу годишњих програма рада/пословања
индиректних буџетских корисника усвојених
од органа управљања је 45 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Јавна предузећа подносе годишње
програме пословања за 2010.г. у складу са

Законом о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса.
Рок за подношење извештаја о реализацији програма пословања/рада индиректних
буџетских корисника и јавних предузећа за
предходну годину оснивачу је до краја
фебруара 2010.г.
Програм се сматра донетим када на
њега сагласност да оснивач јавног предузећа
односно установе. До давања сагласности на
програме пословања/рада средства се преносе
сразмерно
према
последњем
усвојеном
програму.
Члан 19.
Апропријација
у
разделу
13.04.
Капиталне субвенције намењена је за увећање
оснивачког капитала јавних предузећа којим ће
се финансирати конкретни пројекти (набавка
опреме и изградња објеката) за решавање
проблема отпадних вода, водоснабдевања,
депоновања смећа и др.)
На основу конкретних предлога пројеката јавних предузећа одлуку о приоритетима
доноси Општинско веће и одабрани пројекти
постају саставни део предлога годишњег
програма пословања на који сагласност даје
Скупштина општине.
Уколико су пројекти који се одобравају
за финансирање са ове апропријације из
делокруга рада јавног предузећа по одлуци о
оснивању извођење радова на реализацији
пројеката поверава се јавном предузећу коме је
пројекат одобрен.
Члан 20.
Пренос средстава месним заједницама
из раздела 9 вршиће се путем трансфера и то:
средства по основу самодоприноса сразмерно
оствареном приходу по овом основу
појединачно за сваку месну заједницу, средства
из буџета у складу са остварењем прихода
буџета.
Месне заједнице, као индиректни
корисници, дужни су да донесу и доставе
програме рада и финансијске планове за 2010.г.
на сагласност надлежном органу.
Месне заједнице дужне су да
извештавају извршни орган о извршењу
усвојених програма рада и финансијских
планова
најмање
два
пута
годишње
(полугодишњи и годишњи извештаји о
извршењу програма рада).
Овлашћује се председник општине да
на предлог месне заједнице може по указаној
потреби у току године вршити прерасподелу
између апропријација које су јој одобрене у
оквиру укупних средстава биланираних
буџетом.
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У случају остварења прихода од
самодоприноса у вишем износу од планираног
овлашћује се председник општине да, на
предлог месне заједнице, по поступку за
одобравање
измена
програма
рада
и
финансијког
плана
изврши
увећање
апропријације за остварени износ прихода по
овом основу и корекцију апропријација
програма рада и финансијског плана у истом
износу за реализацију програма самодоприноса
у години за коју се доноси програма рада и
финансијски план.
На дан 31.12.2009.г. надлежни орган за
финансије укинуће рачуне месних заједница на
које је уплаћиван самодопринос а којим су
месне заједнице директно располагале. Уплата
самодоприноса од 01.01.2010.г. вршиће се на
одговарајуће рачуне буџета у складу са
законом.
Овлашћује се председник општине да
коригује годишње програме рада месних
заједница односно одобрених апропријација
које су последице новог начина уплате
самодоприноса.
Месним заједницама и свим директним
и индиректним корисницима буџет, код којих
се утврди ненаменско трошење средстава или
друга врста злоупотребе, ускратиће се средства
из буџета до отклањања утврђених неправилности, не дуже од 45 дана.
Члан 21.
За финансирање дефицита текуће
ликвидности који може да настане услед
неуравнотежености у кретањима прихода и
расхода буџета овлашћује се председник општине да донесе акт о краткорочном задуживању
за финансирање текуће ликвидности у складу
са Законом о јавном дугу, а на основу
предходно прибављеног позитивног мишљења
Министарства финансија.
Апропријације под редним бројем 33
економске класификације 441 Отплата домаћих
камата намењена је за финансирање расхода за
камате по основу уговора о кредитном
задужењу за капиталне инвестиционе расходе и
расходе на име камате за краткорочно
задужење за финансирање дефицита текуће
ликвидности у 2010.г. и под редним бројем 34
економске калсификације 611 Отплата главнисце домаћим кредиторима намењена је
сервисирању отплате главнице кредитног
задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Апропријације под редним бројем 114
економске класификације 441 Отплата домаћих
камата намењена је за финансирање расхода за
камате од 1% на годишњем нивоу по основу
уговора о подстицајним средствима за развој

туристичке инфраструктуре,
апропријација
под
редним
бројем
118,
економске
калсификације 611 Отплата главнице домаћим
кредиторима намењена је сервисирању отплате
главнице подстицаних средстава индиректног
буџетског корисника Туристичка организација
добијених од Фонда за развој.
Члан 22.
Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве доноси Општинско веће, на
предлог локалног органа управе надлежног за
финансије за намене утврђене у члану 70.
Закона о буџетском систему.
Члан 23.
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 Општинско веће за захтеве изнад
250.000 динара, а за захтеве до 250.000 динара
о употреби средстава текуће буџетске резерве
одлучује председник општине, на предлог
локалног органа управе надлежног за
финансије.
Одобрена средства по основама из става
1 и става 2 овог члана представљају повећање
апропријације директног односно индиректног
корисника и исказују се на контима по намени
за коју су средства опредељена.
Захтеве за коришћење средстава текуће
буџетске резерве могу поднети директни и
индиректни корисници буџета и јавна
предузећа основана од стране Општине
Врњачка Бања.
Члан 24.
У делу капиталних инвестиционих
расхода директни и индиректни корисници
буџетских средстава могу да врше плаћања и
преузимање обавеза до висине које, за
тромесечни или неки други период, одреди
председник општине посебним актом, у
зависности од остварења прихода и њихове
динамике у току буџетске године, у оквиру
одобрених апропријација.
Члан 25.
Директни и индиректни корисник
буџетских средстава може да врши плаћања у
складу са прописаним квотама за сваки квартал
или други период који утврди локални орган
управе надлежан за финансије.
Приликом
одређивања
квота
за
директне и индиректне кориснике буџетских
средстава полази се од планираних средстава у
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буџету, извршења буџета и ликвидних
могућности буџета.
Локални орган управе надлежан за
финансије обавештава кориснике буџетских
средстава о одобреним квотама најкасније у
року од 15 дана од почетка периода на који се
квоте односе.
Буџетски корисници су дужни да на
захтев надлежног органа за финансије и
буџетског инспектора достављају извештаје о
оствареним
приходима
и
извршеним
расходима.
Члан 26.
Средства распоређена за финансирање
програма пословања/рада корисника буџета,
корисницима се преносе на основу њиховог
захтева, а сразмерно оствареним приходима и у
складу са одобреним квотама.
Члан 27.
Корисници средстава буџета могу
користити средства распоређена овом Одлуком
само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 28.
Локални орган управе надлежан за
финансије обавезан је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње
информише надлежни извршни орган локалне
власти-Општинско веће, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из ст. 1. овог члана надлежни
извршни орган локалне власти –Општинско
веће усваја и доставља извештај Скупштини.
Извештаји садрже и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 29.
Ако се у току године примања буџета
смање, издаци буџета ће се извршавати по
приоритетима, и то:
-обавезе утврђене законским прописима
- на постојећем нивоу и
- минимални стални и текући расходи
неопходни за нормално функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 30.
Буџетски корисници који остваре
уштеде у трошењу средстава планираних за
материјалне и друге трошкове везаним за
пословање, могу те уштеде користити за
материјално стимулисање рада радника, под
условом да се наведеним уштедама не угрози

обављање основних функција корисника
средстава за делатности за које су основани.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета,
умањиће обрачунату амортизацију средстава за
рад у 2009.г. сразмерно делу средстава
обезбеђених из буџета.
Члан 32.
Јавне набавке врше се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.
Набавкама мале вредности, у смислу
Закона о јавним набавкама, сматра се набавка
чија се вредност утврђује Законом о буџету
Републике Србије.
Члан 33.
Неутрошена средства по истеку
фисклалне 2009.г. корисници средстава буџета
су дужни да врате буџету најкасније до 31.
јануара наредне године.
Члан 34.
Овлашћује се Председник општине да
може да врши усклађивање исказаних прихода
и примања као и расхода и издатака са
прописаним класификацијама.
Члан 35.
У случају да се у току године обим
пословања
или
овлашћења
буџетских
корисника промени, у случају оснивања новог
или гашења постојећег буџетског корисника
Председник општине доноси одлуку о промени
апропријација у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Директни
корисник
буџетских
средстава, уз одобрење Одељења за финансије
и буџет, може извршити преусмеравање
одобрених апропријација на име одређених
расхода у износу до 5% вредности апропријација која се умањује у оквиру раздела
директног односно индиректних корисника као
и између раздела корисника који су у
надлежности директног корисника.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава могу предузимати обавезе
на терет буџета највише до износа одобрених
апропријација умањених за неизмирене обавезе
и извршене расходе у текућој години.
Обавезе преузете у складу са
одобреним апропријацијама, а неизвршене у
току године, преносе се и имају статус
преузетих обавеза и у наредној буџетској
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години извршавају се на терет одобрених
апропријација за ту буџетску годину.
Члан 37.
Уколико је корисник буџета својом
делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска
поравнања извршавају се на терет његових
средстава.
Директни корисник врши евиденцију
пословних промена из става 1. овог члана
директно у разделу корисника на одговарајућој
апропријацији уз умењење других апропријација у одговарајућем износу.
Члан 38.
Извршење апропријације економске
класификације 49912 Текућа резерва у делу
који се односи на програм субвенционисања
отварања нових радних места и социјални
програм за решавање вишка запослених
реализоваће се у складу са посебним актом
који доноси Општинско веће.
Члан 39.
Овлашћује се Општинско веће да у
случају остварења прихода који се преноси
(вишак прихода над расходима-извор 13) из
2009.г. у 2010.г. у нижем износу од планираног
утврди приоритете извршења расхода из овог
извора посебним актом у односу на одобрене
апропријације.
Члан 40.
У случају да корисник буџетских
средстава оствари сопствени приход у већем
износу од планираног, односно захтева измену
одобрених апропријација, орган управе
надлежан за финасије на образложен захтев тог
корисника увећава, односно врши измену,
одобрених апропријација за извршавање
расхода из тих прихода.
Буџетски приходи и расходи морају
бити у равнотежи.
Члан 41.
Приходи који се остварују по основу
издавања решења о техничком пријему објекта
су наменске природе и користиће се у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
накнадама које својом делатношћу остварује
Општинска управа ("Службени лист Општине
Врњачка Бања" број
13/09) на следећим
апропријацијама: раздео 1.04. Резерва буџета,
на
редном
броју
21.,
функционална
класификација 110, економска калсификација
49912, назив апропријације Текућа резерва у
износу од 7.000.000 динара и у разделу 7.02.
Физичка култура, на редном броју 132,

функционална калсификација 810, економска
клсификација 48191, назив апропријације
Дотације спортским и омлад.организацијама у
износу од 3.000.000 динара.
Планирани износи из предходног става
овог члана извршаваће се у складу са
остварењем наведеног прихода, у тромесечним
интервалима (пресецима остварења) на основу
посебног акта који доноси Општинско веће.
III ПОСЕБАН ДЕО
Члан 42.
Буџетски фонд је евиденциони рачун у
оквиру главне књиге трезора који отвара
надлежни извршни орган локалне власти, како
би се поједини буџетски приходи и расходи
водили одвојено, ради остваривања циља који
је предвиђен посебним републичким, односно
локалним прописом или међународним
споразумом.
Приходи буџетског фонда евидентирају
се као извор финансирања 04 и не улазе у
обрачун финансијског резултата буџета.
Члан 43.
Плаћање на терет буџетског фонда
врши се до нивоа средстава расположивих у
буџетском фонду, а обавезе се преузимају у
оквиру реално планираних прихода буџетског
фонда.
На крају текуће године неискоришћена
средства са рачуна буџетског фонда преносе се
у наредну годину.
Члан 44.
Буџетским фондом управља надлежни
локални орган управе-Општинска управа.
По укидању буџетског фонда, права и
обавезе буџетског фонда преузима локални
орган управе из става 1. овог члана.
Члан 45.
Средства из буџета у износу од
526.470.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 54.743.000 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10) у укупном
износу од 290.000.000 динара, средства по
основу нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година (извор финасирања 13) у износу
од 40.000.000 и неутрошена средства од
приватизације из предходних година (извор
финансирања 14) у износу од 30.000 динара
распоређују се по корисницима и то:
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III ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Економска и организациона
клас. класификација

Број
позиц.
1

Конто
2
112

Врста издатака

3

4

Средства

Средства из

из буџета
2010

сопств.извора
04

5

6

6
7
8
9
10
11

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.01. Средства за рад СО
411
Плате и додаци запослених
2.640.000
412
Социјални доприноси на терет послодавца
470.000
4171
Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО
700.000
416132 Накнаде члановима комисија
450.000
422
Трошкови путовања
100.000
1.02. Средства за рад председника
општине,
општинског већа и њихових рад. тела
411
Плате и додаци запослених
3.130.000
412
Социјални доприноси на терет послодавца
480.000
416132 Накнаде члановима комисија
450.000
416131 Накнаде члановима већа
500.000
416
Награде, бонуси и остали посебни расходи
800.000
422
Трошкови путовања
900.000

12
13

421
423

14
15
16
17
18

4237
424
425
426
482

19

512

1
2
3
4
5

1.03. Остали трошкови
Стални трошкови
Услуге по уговору
(од чега из извора 01 износ од 2.000.000 за
финансирање рушења нелегалних објеката)
Репрезентација
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
Укупно 1.01.+1.02.+1.03.:

110
20
21

49911
49912

1.04. Резерва буџета
Стална резерва
Текућа резерва
(од чега из извора 01 износ од 7.000.000 за
финансир. приправ.; из извора 13 износ од
10.000.000 за соц.прог. -реш. виш.зап.)
Укупно 1.04.:

133
22

4819
110

Средства

7

8

Укупна

2.640.000
470.000
700.000
450.000
100.000

3.130.000
480.000
450.000
500.000
800.000
900.000

13.000.000
5.360.000

13.000.000
5.360.000

1.000.000
1.000.000
4.060.000
4.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
4.060.000
4.000.000
1.000.000

2.000.000

2.000.000

42.040.000

0

1.500.000
14.141.000

15.641.000

1.05. Удружења и савези
Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.500.000

Укупно 1.05.:

1.500.000

1.06. Дотације политичким странкама

Средства
из
осталих
извора

0

0

42.040.000

10.000.000

1.500.000
24.141.000

10.000.000

25.641.000

1.500.000
0

0

1.500.000
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481942
160

24

484

411
25

26

4211

130

4819

820
27

4819
840

28

4819

722
29

424
040

30

Укупно 1.07.:

1.500.000

1.08. Трошкови платног промета
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

1.900.000

Укупно 1.08.:

1.900.000

1.09. Историјски архив
Дотације осталим непрофитним
институцијама

200.000

Укупно 1.09.:

200.000

1.10. Културно уметничка друштва
Дотације осталим непрофитним
институцијама

250.000

Укупно 1.10.:

250.000

1.11. Верске заједнице
Дотације осталим непрофитним
институцијама
(од чега 1.000.000 из извора 13 за помоћ у
изградњи
православног храма у центру Врњачке
Бање)
Укупно 1.11.:

500.000

1.12. Мртвозорство
Специјализоване услуге

720.000

Укупно 1.12.:

720.000

1.15. Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.000.000

Укупно 1.15.:

1.000.000

5114

0

0

0

0

1.500.000

1.900.000
0

0

1.900.000

200.000
0

0

200.000

250.000
0

0

0

250.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.500.000
720.000

0

0

3.900.000
3.900.000

429.000

1.500.000

500.000

6.800.000

441
611

429.000

1.500.000

Укупно 1.14.:

49912

474

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

6.800.000

170

36

429.000

451

400

34
35

Укупно 1.06.:

Укупно 1.13.:
1.14. Финанс.трошк.боравка у вртићу
трећег детета
Субвенције јавним нефинансиским предуз.и
организац.

472

33

429.000

472

090
32

Дотације политичким странкама

1.13. Помоћ новорођенчади
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

911
31
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720.000
3.900.000

0

0

3.900.000

6.800.000
0

0

0

0

6.800.000

1.000.000
1.000.000

1.16. Средства за финансирање пројеката
Текућа резерва-пројекти

0

115.000.000 115.000.000

Укупно 1.16.:

0

0 115.000.000 115.000.000

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

35.000.000
6.600.000

35.000.000
6.600.000

Укупно 1.17.:

41.600.000

1.18. Пројектно планирање
Пројектно планирање

3.200.000

0

0

41.600.000
3.200.000
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38

474
474

541
511

310
39

425

760
40

463

130
41

481

421
42

45114
830

43

423
112

44
45

47
48

Земљиште
Зграде и грађевински објекти
Укупно 1.18.:

6.400.000
0
9.600.000

1.19. Противпожарана заштита
Текуће поправке и одржавање

100.000

Укупно 1.19.:

100.000

1.20. Здравствена заштита
Донације и трансфери осталим нивоима
власти

3.000.000

Укупно 1.20.:

3.000.000

1.21. Црвени крст
Дотације невладиним организацијама

1.300.000

Укупно 1.21.:

1.300.000

1.22. Фонд за развој пољопривреде
Текуће субвенције за пољопривреду

3.000.000

Укупно 1.22.:

3.000.000

1.23. Услуге локалног информисања
Услуге по уговору

0

Укупно 1.23.:

0

0

60.000.000
0
60.000.000

66.400.000
0
69.600.000
100.000

0

0

100.000

3.000.000
0

0

3.000.000

1.300.000
0

0

1.300.000

0

3.000.000

0

3.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

0

0

424
511

1.24.Заштита животне средине
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти

1.320.000

1.320.000
0

Укупно 1.24.

1.320.000

1.320.000

472

1.25.Финансијска помоћ у породици
Накнада за социјалну заштиту из буџета

1.000.000

1.000.000

Укупно 1.25.:

1.000.000

1.000.000

1.26. Међународна сарадња
Трошкови путовања
Услуге по уговору

1.500.000
300.000

1.500.000
300.000

Укупно 1.26.:

1.800.000

1.800.000

139.100.000

0 192.000.000 331.100.000
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422
423

Укупно раздео 1.
(1.01.+….+1.26.).:
Извори финансирања за функције у разделу 1
Приходи из буџета 01
Донације осталим нивоима власти 07
Примања од домаћих задуживања 10
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13
111
49
50
51
52
53
54
55

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

139.100.000
175.000.000
17.000.000
68.400.000

68.400.000

12.313.000
500.000
2.070.000

12.313.000
500.000
2.070.000

1.130.000
300.000
600.000

1.130.000
300.000
600.000
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Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
Укупно раздео 2.:

Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2
Приходи из буџета 01
820
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

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.:

650.000
400.000
417.000

650.000
400.000
417.000

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

87.980.000

820

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

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

0

87.980.000

87.980.000
7.000.000

7.000.000

1.260.000
30.000
60.000
0

20.000
97.700
150.000

1.260.000
50.000
157.700
150.000

0
1.000.000
0
1.400.000
1.500.000
800.000
90.000
110.000
0
100.000

117.600
432.400
345.900
324.750
3.645.000
116.750
592.400
155.600
320.000
345.900

117.600
1.432.400
345.900
1.724.750
5.145.000
916.750
682.400
265.600
320.000
445.900

13.350.000

6.664.000

Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

75

0

0

20.014.000

6.664.000

4.500.000

4.500.000

810.000
85.000
45.000

810.000
105.000
45.000

20.000

0
700.000
50.000
200.000
300.000
100.000
130.000
120.000
250.000

30.000
30.000
150.000

7.290.000

480.000

7.290.000

0
760.000
90.000
300.000
350.000
100.000
160.000
150.000
400.000

60.000
40.000
100.000
50.000

0

7.770.000
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Сопствени приходи буџетских корисника 04
911
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

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
расходи
416
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
482
наметнуте
од једног нивоа власти другом
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
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

РАЗДЕО 6.- Туристичка организација
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
расходи
416
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
611
кредиторима
Укупно 6.:

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

480.000

32.534.000 16.272.000

48.806.000

5.856.000
130.000
100.000
940.000

2.913.000
100.000
100.000
500.000

8.769.000
230.000
200.000
1.440.000

484.000
3.300.000
50.000
450.000
200.000
550.000
5.000.000

350.000
900.000
300.000
150.000
120.000
150.000
1.400.000

834.000
4.200.000
350.000
600.000
320.000
700.000
6.400.000

1.000.000

100.000

1.100.000

0
0

50.000
100.000

50.000
100.000

50.594.000 23.505.000

0

74.099.000

50.594.000
23.505.000
3.018.000

1.700.000

4.718.000

544.000
0
40.000
40.000

300.000

844.000
0
50.000
80.000

0
800.000
300.000
800.000
15.500.000
300.000
500.000
60.000

0
1.700.000
100.000
2.000.000
500.000
100.000
1.500.000

10.000
40.000

0
2.500.000
400.000
2.800.000
16.000.000
400.000
2.000.000
60.000

0
30.000

0
50.000

80.000
0

1.500.000
23.432.000

1.500.000
8.000.000

23.432.000
8.000.000

0

31.432.000
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РАЗДЕО 7.- Физичка култура
7.01. Спортски центар
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
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
512
Машине и опрема
Укупно 7.:

810
132

48191

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
Донације осталим нивоима власти 07
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147

640
640
640

РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи
8.01. ЈП "Дирекција за планирање и
изградњу"
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
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

4212
425
5112

2.876.000

6.926.000

737.000
60.000
100.000

524.000
44.000
73.000

1.261.000
104.000
173.000

0
3.400.000
180.000
804.000
800.000
1.000.000
700.000
800.000

0
2.670.000
132.000
733.000
670.000
733.000
586.000
586.000

0
6.070.000
312.000
1.537.000
1.470.000
1.733.000
1.286.000
1.386.000

12.631.000

9.627.000

0

7.02. Физичка култура
Дотације спортским и
омлад.организацијама
6.000.000
(од чега 3.000.000 нам прихода од тех.пријема према
оставрењу)
Дотације спортским и
омлад.организацијама
Укупно 7.02.:

620

4.050.000

22.258.000

6.000.000

6.000.000

0

0

6.000.000

18.631.000

9.627.000

0

28.258.000

18.631.000
9.627.000
0
0

5.323.000

3.515.000

8.838.000

958.000
500.000
40.000

628.000
217.000
116.000

1.586.000
717.000
156.000

0
720.000
60.000
1.300.000
300.000
160.000
200.000
80.000

20.000
85.000
200.000
812.000
62.000
78.000
78.000
156.000

20.000
805.000
260.000
2.112.000
362.000
238.000
278.000
236.000

Укупно 8.01.:
9.641.000
8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна
расвета
Енергетске услуге
20.000.000
Текуће поправке и одржавање
4.000.000
Изградња зграда и објеката
3.000.000

5.967.000

0

15.608.000

20.000.000
4.000.000
3.000.000
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Укупно 8.02.:

148

490

425

149

443

511

27.000.000

8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности путеви
Текуће поправке и одржавање
23.000.000
(од чега 5.000.000 за реализацију
Ген.план рег. Гоча)
Зграде и грађевински објекти саобраћај
0
Укупно 8.03.:

23.000.000

0

Укупно раздео 8.(8.01.+8.02.+8.03.):

59.641.000

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
150
151

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

152
153

421

буџет:

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

421

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

421
156
157

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

421
158
159

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

421
160

9.06. Месна заједница Руђинци
494 Текући расходи

50.030.000

50.030.000

60.030.000

83.030.000

60.030.000 125.638.000

4.652.000
10.404.000

4.652.000
10.404.000
0

1.556.000

0

15.056.000

самодопр:

13.500.000

1.786.000
1.785.000

1.786.000
1.785.000
0

811.000

0

3.571.000

самодопр:

2.760.000

1.239.898
505.102

1.239.898
505.102
0

685.000

0

1.745.000

самодопр:

1.060.000

443.000
442.000

443.000
442.000
0

559.000

0

885.000

самодопр:

326.000

305.000
300.000
605.000

буџет:

33.000.000

30.000

885.000
буџет:

10.000.000

50.000.000
10.000.000

1.745.000
буџет:

27.000.000

5.967.000

3.571.000
буџет:

0

59.641.000

15.056.000

Укупно 9.02.:

154
155

0

605.000
502.000

305.000
300.000
0

0

605.000

самодопр:

0
502.000
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495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.06.:
Извори:

421
162
163

1.018.000
буџет:

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

421
164
165

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

421
166
167

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

421
168
169

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

буџет:

Извори:
Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9
Приходи из буџета 01
Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13
912
170

РАЗДЕО 10. - Основно образовање
10.01.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору

171

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
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13
922

172

РАЗДЕО 11. - Средње образовање
11.1.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору

173

11.2.Трансфери средњим школама
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
463
Укупно раздео 11.:

0

самодопр:

413.000

0

512.000

самодопр:

0
345.000
345.000

0

479.000

0

690.000

самодопр:

211.000

210.000
209.000

210.000
209.000
0

419.000

0

419.000

самодопр:

0

419.000
0

419.000
0
0

419.000
24.920.000

буџет:

1.018.000

345.000
345.000

419.000

Укупно(9.01.+...+9.10.).:

0

512.000
0

512.000

419.000
буџет:

0

512.000
0

690.000
буџет:

516.000

605.000

512.000
буџет:

Извори:

516.000

0

6.650.000

0

419.000

самодопр:

0

0

24.920.000

самодопр:

18.270.000

1.000.000

6.000.000

24.920.000
0

5.000.000

23.500.000

23.500.000

1.500.000
30.000.000

0

1.500.000

3.000.000

2.500.000

32.500.000

30.000.000
2.500.000

3.000.000

4.500.000

10.000.000
13.000.000

7.500.000

10.000.000
0

4.500.000

17.500.000
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Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11
Приходи из буџета 01
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13

070
174

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

040
175

472

010
176

472

177

47271

500.000
500.000

0

6.500.000

Укупно(12.01.+12.02.).:

6.632.000

500.000

0

7.132.000

179

12.04. Кредити за ученике и студенте
Накнаде из буџета за образовање

180

6.500.000

400.000

1.160.000

4.660.000
4.660.000

10.532.000

500.000

1.160.000

12.192.000

10.532.000
500.000
1.160.000

18.000.000

Укупно 13.02.:

23.000.000

4511

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

7.000.000

Укупно 13.03.:

7.000.000

Извори финансирања за функције у разделу 13

0

1.160.000

23.000.000

Укупно 13.04.:
Укупно раздео
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.):

0

0

4511

13.04. Капиталне субвенције
Капиталне субвенције јавним
нефинанс.организ.

632.000

3.500.000

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

4512

0

400.000

3.500.000

18.000.000

410
181

400.000

Укупно 13.01.:

410

0

12.03. Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и инвал.заш.
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
400.000

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

410

632.000

6.000.000

Извори финансирања за функције у разделу 12
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13

178

632.000

Укупно 12.02.:

Укупно 12.04.:
Укупно раздео 12.
(12.01.+12.02.+12.03.+12.04.):

410

4.500.000

Укупно 12.01.:
632.000
12.02. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
општине
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
6.000.000

Укупно 12.03.:
090

13.000.000

18.000.000
0

0

18.000.000

23.000.000
0

0

0

0

23.000.000

4.840.000

11.840.000

4.840.000

11.840.000

65.000.000

65.000.000

0

0

65.000.000

65.000.000

48.000.000

0

69.840.000

117.840.000
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Приходи из буџета 01
Примања од домаћих задуживања 10

48.000.000
65.000.000

Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13

4.840.000

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

526.470.000
54.743.000
290.000.000
40.000.000
30.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
У разделу 1.26. Услуге локалног
информисања планирана су средства за
финансирање основних законских функција ЈП
«РТВ Врњачка Бања» које се налази у поступку
приватизације, уколико тај поступак буде
пролонгиран и у 2010.г.
Након окончања приватизације овог
индиректног буџетског корисника општина ће
одговарајућим актом регулисати локално јавно
информисање у складу са законом.

526.470.000 54.743.000 330.030.000

911.243.000

Члан 47.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.01.2010.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1309/09 од 24.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.

_______________________________________

_____________________________________________

307.

Универзитета у Крагујевцу
седиштем у Врњачкој Бањи

са

матичним

Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12. 2009.год. на
основу чл.32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр1/09 и 13/09) доноси

Члан 3.
Средства потребна за реализацију ове
Одлуке обезбеђују се у буџету Општине
Врњачка Бања за 2010.годину.

ОДЛУКУ
о активностима на регулисању статуса
Одељења Економског факултета из Крагујевца
у Врњачкој Бањи

Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да
доноси и потписује сва акта потребна за
реализацију ове Одлуке и да по окончању свих
активности достави извештај Скупштини
општине.

Члан 1.
Општина Врњачка Бања приступа
активностима на регулисању статуса Одељења
Економског факултета из Крагујевца у
Врњачкој Бањи и формирању Факултета у
Врњачкој Бањи који би постао чланица
Универзитета у Крагујевцу са матичним
седиштем у Врњачкој Бањи, у складу са
развојном политиком Општине.
Члан 2.
Овлашћује се Општинско веће
општине Врњачка Бања да на предлог стручне
комисије коју чине доктори наука изврши
избор студијског програма на Факултету у
Врњачкој Бањи који ће бити чланица

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-210/09 од 24.12. 2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
308.
Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12.2009.г., на
основу чл.7., 11. и 18. Закона о финансирању
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локалне самоуправе („Службени гласник РС,
бр.62/06), чл. 29 и члана 36. Статута општине
Врњачка Бања ("Службени лист Општине
Врњачка Бања" бр. 1/09 и 13/09), донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
I Основне одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне
комуналне таксе на територији општине
Врњачка Бања и утврђују се обвезници, висина,
олакшице, рокови и начин плаћања локалне
комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне
таксе).
II Обвезник таксе
Члан 2.
Обавезник комуналне таксе јесте
корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне
таксе .
III Настанак таксене обавезе
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета или услуга, за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне
таксе и престаје даном привременог или
трајног престанка коришћења права, предмета
или услуга.
Привремени
престанак
обављања
делатности уређен је Законом који регулише
област приватног предузетништва.
Члан 4.
Обвезник комуналне таксе је дужан да
пре коришћења права, предмета или услуга за
чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе, прибави решење надлежног одељења Општинске управе, осим обвезника за
комуналну таксу из чл.8. тачка 1., 3. и 5. ове
Одлуке.
IV Начин утврђивања
предмета, права и услуга

вредности

и

Члан 5.
Ако је тарифом прописано да се такса
плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност назначена у
предмету, односно захтеву или поднеску којим
се покреће поступак.
Ако вредност предмета није назначена
у захтеву, односно поднеску или је назначена
мања вредност од стварне, вредност предмета
из става 1. овог члана утврдиће решењем орган

односно организациона јединица Општинске
управе у којој се води поступак.
Члан 6.
Ако се на захтев обвезника по поднетом
захтеву, односно у поступку издаје решење,
исправа, документ или писмено у више
примерака, за други и сваки следећи примерак
плаћа се такса као за препис, која не може бити
већа од таксе за први примерак.
За примерке исправа који се поводом
захтева или поднесака обвезника састављају,
односно издају за потребе органа односно
организационе јединице Општинске управе
такса се не плаћа.
Члан 7.
Ако у поступку један или више
обвезника поднесу више захтева који имају
исти правни основ, а доноси се једно решење,
такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако
тарифом није друкчије одређено.
V Врсте комуналних такси
Члан 8.
Комуналне таксе уводе се и плаћају за :
1. Истицање фирме на пословном простору ;
2. Истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и
просторијама који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл);
3. Држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и
машина;
4. Коришћење витрина ради излагања робе
ван пословне просторије;
5. Држање кућних животиња (кућних
љубимаца);
6. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација , производа
старих и уметничких заната и домаће
радиности;
7. Држање средстава за игру („забавне игре“);
8. Држање музичких уређаја и приређивање
музичког програма у угоститељским
објектима;
9. Коришћење рекламних паноа;
10. Коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила
на уређеним и обележеним местима;
11. Коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или других објекта
привременог коришћења;
12. Коришћење обале у пословне и било које друге
сврхе;
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13. Заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова.
Члан 9.
Комуналне таксе из члана 8. тачке 6., 9.,
10., 11., и 13. утврђују се у дневном износу, а за
тачке 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., и 12. у годишњем
износу.
Члан 10
Обвезници комуналне таксе која се
плаћа у годишњем износу, изузев тачке 3 из
члана 8, дужни су да поднесу пријаву за
утврђивање обавезе по основу комуналне таксе
надлежном органу најкасније до 15. марта у
години за коју се врши утврђивање таксе,
односно у року од 8 дана од дана коришћења
права, предмета и услуга за које је уведена
комунална такса.
Уколико таксени обвезник у року из
предходног става не поднесе пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе, надлежни орган
ће обавезу по основу комуналне таксе утврдити
по службеној дужности на основу података о
таксеном обвезнику којима располажу Пореска
управа, Агенција за привредне регистре и/или
други државни органи и организације, као и
органи и организације локалне самоуправе.
Обвезник комуналне таксе дужан је да
сваку насталу промену пријави надлежном
органу у року од 8 дана од дана настанка
промене.
Пореска пријава се подноси на обрасцу
чију форму и садржај прописује и доноси
начелник Општинске управе, и иста чини
саставни део ове одлуке.
Рок за доношење наведеног аката је 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Саставни део ове одлуке представља
Таксена тарифа утврђена за поједина права,
предмете и услуге.
VI Начин плаћања таксе
Члан 12.
Комунална такса плаћа се у новцу у
висини, на начин и у роковима одређеним
таксеним тарифама које су саставни део ове
Одлуке.
Обвезник је дужан да приложи
одговарајући доказ да је таксу платио приликом поступања пред органом.
Члан 13.
У решењу или другој исправи за коју је
такса плаћена, означава се да је такса плаћена,

износ таксе који је плаћен и тарифни број по
којем је такса плаћена.
Члан 14.
Ако обвезник непосредно поднесе
нетаксиран или недовољно таксиран захтев или
поднесак, одговорно лице органа надлежног за
пријем захтева или поднеска затражиће од
обвезника да плати прописану таксу у року од
десет дана од дана подношења захтева или
поднеска и упозорити га на последице
неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно
таксиран захтев или поднесак, односно други
спис стигне поштом, одговорно лице органа
односно организационе јединице Општинске
управе, надлежног за одлучивање о захтеву,
односно поднеску позваће обвезника писменом
опоменом да, у року од десет дана од дана
пријема опомене, плати прописану таксу и
таксу за опомену и упозорити га на последице
неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из ст.
1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев,
односно поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из
ст. 1. и 2. овог члана наплата таксе и опомене
из става 2. овог члана врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно
пре саопштења обвезнику да је радња
извршена.
Члан 15.
Наплата таксе за захтеве, поднеске или
друге списе који нетаксирани или недовољно
таксирани из иностранства стигну поштом,
врши се пре уручења затраженог решења или
друге исправе, односно пре саопштења
обвезнику да је радња извршена.
VII Ослобађања од плаћања таксе
Члан 16.
Локалне комуналне таксе не плаћају се
за коришћење права, предмета и услуга од
стране државних органа и организација, органа
и организација територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе.
Члан 17.
Ако је поступак покренут на захтев
више обвезника, од којих су неки ослобођени
плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа
обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
Члан 18.
Страни држављани, под условом
узајамности, имају иста права у погледу
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плаћања таксе као и држављани Републике
Србије.
Члан 19.
У решењу, исправи, документу или
писменом, који се издаје без плаћања таксе,
мора се означити сврха издавања и основ
ослобођења од плаћања таксе.
VIII Посебне одредбе
Члан 20.
Фирма, у смислу чл.8. тачка 1. ове
Одлуке, јесте сваки истакнути назив или име
које упућује на то да правно или физичко лице
обавља одређену делатност.
Ако се на истом пословном простору на
истој адреси делатност обавља у више
пословних објеката такса се плаћа само за једну
истакнуту фирму на једном објекту.
Ако се на једном пословном објекту
налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само на једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван
пословног објекта плаћа се такса за сваку
истакнуту фирму.
У случају када таксени обвезник обаља
више делатности такса се плаћа на претежну
делатност, која се утврђује у односу на учешће
појединих делатности у укупном приходу
фирме. Таксени обвезник је дужан да у
пореској пријави из члана 10. ове Одлука
наведе претежну делатност.
Члан 21.
Средства која се остваре наплатом
комуналне таксе су изворни приход буџета
општине.
Члан 22.
Надлежност органа за утврђивање,
наплату и контролу наплате комуналне таксе,
регулисана је таксеном тарифом.
Члан 23.
Таксеном тарифом која је саставни део
ове Одлуке, утврђују се комуналне таксе у
различитим висинама, зависно од врсте
делатности, површине и техничко-употребних
карактеристика
објеката
по
деловима
територија односно по зонама у којима се
налазе објекти, предмети или врше услуге за
које се плаћа такса.

Члан 24.
Зоне за примену таксене тарифе из
чл.11. ове Одлуке утврђују се одговарајућим
актом Скупштине општине.

Члан 25.
Таксена обавеза се плаћа сразмерно
времену коришћења права, предмета или
услуга. У погледу рокова и начина плаћања
комуналне таксе, сходно се примењују
одговарајуће одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( 15.фебруар.,
15.мај., 15.август и 15.новембар), осим ако
таксеном тарифом није другачије регулисано.
Члан 26.
На
брдско-планинском
подручју,
насељеним местима: Станишинци, Гоч, Рсовци,
Отроци и Вукушица утврђују се олакшице у
висини од 100% за све тарифне бројеве таксене
тарифе који су уређени овом Одлуком, изузев
за тарифни број 3.
Остале олакшице утврђују се по
тарифним бројевима у делу напомена таксене
тарифе. Таксени обвезник може да оствари
право само на једну олакшицу. У случају да
има основа за више олакшица примењује се
олакшица која је повљјнија за таксеног
обвезника.
Члан 27.
Овлашћује се Изврши орган да на
захтев таксеног обвезника може у оправданим
случајевима, сагледавајући објективне тешкоће
у пословању обвезника, уводити одговарајуће
олакшице у погледу начина и рокова плаћања
таксе из ове Одлуке, као и у погледу висине,
укључујући при томе и потпуно ослобађање
плаћања таксе.
IX Казнене одредбе
Члан 28.
За неиспуњење обавеза по овој Одлуци
примењиваће се казнене одредбе на начин, у
висини и у роковима у складу са посебним
законима, односно одлукама Скупштине
општине за поједине области за које се овом
Одлуком уводе таксене обавезе.
X Прелазне и завршне одредбе
Члан 29.
За списе и радње у управним стварима
и за друге списе и радње органа, односно
организационих јединица Општинске управе,
за таксене обавезе које су настале, а нису
плаћене до ступања на снагу ове одлуке, такса
се плаћа у складу са прописима који су били на
снази у време настанка таксене обавезе, ако је
то повољније за обвезника.
Члан 30.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о локалним комуна-
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лним таксама ("Службени лист
Врњачка Бања" број 10/07).

Општине

Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања", а примењиваће се од
01.01.2010.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2347/09 од 24.12. 2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
ТАКСЕНА ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1
За истицање фирме на пословном
простору комунална такса утврђује се у
годишњем износу по зонама, делатностима и
површини и то:
А.
1. Екстра зона :
1. а
1. б
1. ц
1. д

90.000,00 дин.
75.000,00 дин.
50.000,00 дин.
45.000, 00 дин.

2. Прва зона
2. а
2. б
2. ц
2. д

40.000,00 дин.
35.000,00 дин.
30.000,00 дин.
25.000,00 дин.

3. Друга зона
20.000,00 дин.
4. Трећа зона
15.000,00 дин.
5. Четврта зона
10.000,00 дин.
6. Остала насељена места
5.000,00 дин.
Б.
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору без обзира на зону плаћа
се за следеће делатности:
1. За делатност из области електро привреде
дистрибуција електричне
енергије и гаса
2.000.000 дин.
2. За делатност трговине нафтом
и нафт. дериватима и гасом
200.000 дин.
3. За делатност производње
минералне воде
200.000 дин.
4. За делатност банкарских и других финансијских послова, осигурање имовине и лица
(осим мењачница)
200.000 дин.
5. За делатност из поштанских,

мобилн. и телефонс. услуга
200.000 дин.
6. За делатност коцкарница
и казина
200.000 дин.
7. За делатност ноћних барова 200.000 дин.
8. За делатност трговине на велико и мало
у пословним објектима
површине преко 500m2 .
150.000 дин.
9. За делатност
грађевинарства
100.000 дин.
10.За делатност инжињеринга,
планирања, пројектовања
100.000 дин.
НАПОМЕНА:
1.Екстра зона
1а Врњачка улица (од „Креди банке“ до виле
„Сан“, укључујући исте), цела ул.Немањина (од
„Слободе“,
Градиштанац,
десна
страна
ул.Немањине у делу између раскрснице
ул.Немањине са ул.Београдском до моста на
Липовачкој
реци,
односно
раскрснице
ул.Немањине са ул.Краљевачком, искључујући
леву страну ул.Немањине, односно Зелену
пијацу).
1б Простор између ул.Врњачке, ул.Крушевачке и ул.Немањине (троугао – робна
кућа, пошта, стара аутобуска станица), улица
Саве Ковачевића (иза „Звезде“ до библиотеке).
1ц Од виле «Сан» (без ње) цела Чајкина улица
до вртића (раскрсница са улицом Моше
Пијаде), цела улица Моше Пијаде до хотела
„Србија“ ( „Партизанка“, „Александар“,
„Бреза“, „Србија“).
1д Пионирска стаза, Омладинска стаза,
Београдска улица и то од раскрснице са улицом
Жике Ваљаревића до Опленца и улица Моше
Пијаде (од вртића до раскрснице са
Београдском и Жике Ваљаревића), цела зелена
пијаца, Занатски центар до Поште.
2. Прва зона
2а Од раскрснице Војвођанске улице (излаз из
Аутобуске станице) и улице Кнеза Милоша,
Краљевачком улицом до моста преко пута
Дома здравља, Шарена пијаца и улица Бановић
Страхиње („Поштански дом“), затим Булевар
Српских ратника и то од раскрснице улице
Милоша Обилића до Општинског суда, улица
Кнеза Милоша од кружног тока до „Беле лађе“
и Куллајта, укључујући исте).
2б улица Слатински венац од раскрснице са
Булеваром Српских ратника до хотела Језеро и
цео потес парка до извора Слатина односно
границе прве зоне, улица Велибора Марковића
до раскрснице са улицом Боре Васиљевића,
цела улица Хероја Маричића).
2ц Улица Цара Душана, улица Милоша
Обилића, улица Првог маја, улица Светог Саве,
улица 8 марта, улица Јована Цвијића, улица
Бошка Бухе и улица Јастребачка.
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2д улица Пролетерских бригада, улица П.
Павловића, улица 7 јула, Олге Јовичић, улица
Др. Мишовића, затим Миле Јеленковића, улица
Мишка Ерчевића (до границе прве зоне), улица
Борјакова (до границе прве зоне).
3. За све што није набројано у подзонама
примењује се зона која је регулисана ГП-ом
Врњачка Бања 2005-2021 („Службени лист
Општине Краљево“ број 12/05) и најнижа
таксена тарифа за ту зону.
4. Утврђивање, наплату и контролу врши
Одељење за локалне јавне приходе. Комунална
такса из овог тарифног броја уплаћује се на
уплатни рачун бр.840-716111843-35, комунална
такса за истицање фирме на пословном
простору
ОЛАКШИЦЕ:
Такса за истицање фирме на пословном
простору из овог тарифног броја под А од
тачке 1. до 6., умањује се правним лицима и
предузетницима који су према Закону о
рачуноводству и ревизији разврстана у
1. мала правна лица за 90 %
2. средња правна лица за 60 %, и
3. предузетници за 90%.
Такса за истицање фирме на пословном
простору из овог тарифног броја под Б од тачке
2. до 10., умањује се правним лицима и
предузетницима који су према Закону о
рачуноводству и ревизији разврстана у
1. мала правна лица за 90 %
2. средња правна лица за 60 %, и
3. предузетници за 90%.
Такса за истицање фирме на пословном
простору из овог тарифног броја под Б тачком
2.,умањује се правним лицима и предузетницима за делатност дистрибуције запаљивих течности и гасова нафте и нефтних деривата
и хемикалија капацитета до 50 м3 за 70%.
Обвезницима комуналне таксе се у
првој години пословања врши њено умањење у
висини од 100%, а у другој години у висини од
50%. Година пословања утврђује се у односу на
дан регистровања обвезника (12 месеци).
Олакшица се уводи за обвезника комуналне
таксе на фирму у односу на оснивача или
власника фирме који остварује право само на
олакшицу за једну фирму.
Олакшице у висини од 100% утврђују
се за следеће обвезнике:
1. јавне установе и јавна предузећа чији је
оснивач Општина Врњачка Бања.
2. предузетници који обављају делатност
старих заната и домаће радиности,

3. предузетници (самосталне трговинске радње
или комисиони) регистровани са седиштем на
једној тезги,
4. спортски клубови, удружења грађана,
хуманитарне организације, црвени крст и
остале непрофитне организације.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
За истицање и исписавање фирме ван
пословног
простора,
на
објектима
и
просторима које припадају општини (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере, банкомати и сл.), плаћа се локална комунална такса
за сваку појединачно истакнуту фирму, ван
простора где се делатност обавља.
1. Локална комунална такса из овог тарифног
броја плаћа се у висини од 30% у односу на
висину из тарифног броја.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно
или физичко лице чија је фирма истакнута, на
основу решења издатог од стране Општинске
управе - Одељења за локалне јавне приходе, а
по предходно издатом одобрењу Општинске
управе – Одељења надлежног за послове
урбанизма.
2. Општинска управа – Одељење надлежно за
послове урбанизма дужно је да један примерак
одобрења за истицање и исписивање фирме ван
пословног простора, достави Општинској
управи - Одељењу за локалне јавне приходе са
следећим подацима:
за правна лица: назив, одговорно лице
у правном лицу, ПИБ, матични број правног
лица и текући рачун, тачна адреса седишта
правног лица, делатност.
за физичка лица: име и презиме,
порески индетификациони број, матични број,
текући рачун, број личне карте и назив радње
са адресом, делатност.
3. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број: 840716112843-42, комунална такса за истицање
фирме вам пословног простора.
ТАРИФНИ БРОЈ 3
За држање моторних и других возила
плаћа се комунална такса у годишњем износу и
то:
а. За теретна возила (камиони, камионети) и
специјална моторна возила намењена за превоз
одређених терета према носивости и то:
- до 3 тоне носивости
1.300,00 дин.
- од 3 тоне до 8 тона
носивости
2.600,00 дин.
- од 8 тона до 10 тона
носивости
3.000,00 дин.
- преко 10 тона носивости
3.400,00 дин.
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-тегљач са приколицом
-за аутобусе

5.200,00 дин.
3.200,00 дин.

б. За комби – бус

1.600,00 дин.

ц. За прикључна теретна возила:
- до 3 тоне носивости
350,00 дин.
- од 3 тоне до 8 тона
1.100,00 дин.
- преко 8 тона
2.200,00 дин.
д. За путничке аутомобиле и комби возила
према радној запремини мотора и то:
- до 900 цм3
200,00 дин.
- преко 900 цм3 до 1350 цм3
450,00 дин.
- преко 1350 цм3 до 1800 цм3
1.100,00 дин.
- преко 1800 цм3 до 2500 цм3
2.200,00 дин.
- преко 2500 цм3 до 3000 цм3
4.000,00 дин.
- преко 3000 цм3
5.000,00 дин.
е. За моторцикле према радној запремини
мотора и то:
- до 125цм3
100,00 дин.
- преко 125цм3 до 250цм3
200,00 дин.
- преко 250цм3 до 500 цм3
500,00 дин.
- преко 500 до 1000 цм3
1.000,00 дин.
- преко 1000 цм3
2.500,00 дин.
ф. За машине
- радне машине

1.500,00 дин.

НАПОМЕНА:
1. Комунална такса по овом тарифном броју
утврђује се у годишњем износу и наплаћује у
поступку регистрације возила од стране органа
надлежног за регистрацију возила.
2. Ако носивост теретног возила и теретне
приколице није изражена у целим тонама, такса
се плаћа у носивости у целим тонама, тако што
се носивост до пола тоне не узима у обзир, а
ностивост преко пола тоне сматра се као цела
тона.
3. За возила која се привремено региструју за
време краће од 12 месеци, плаћа се сразмерни
део таксе за то време.
4. Не плаћа се комунална такса из овог
тарифног броја за возила државних органа и
органа локалне самоуправе, организација и
установа и јавних предузећа за специјална
возила која су у непосредној фунцији обављања делатности, пољопривредне машине и
машине која се региструју и служе искључиво
за сопствене потребе у пољопривреди, као и за
путничка возила и друга превозна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и
више телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета (ногу) од
60% или више, а која им служе за личну
употребу.

5. Комунална такса за коришћење јавне
површине за пролаз мини воза неће се
наплаћивати приликом његове регистрације,
већ ће се наплаћивати до 5. у текућем месецу за
претходни месец по решењу Одељења
надлежног за послове саобраћаја у износу од
60.000,00 динара месечно. Ова такса се
наплаћује у периоду од 1. маја до 30.септембра.
6. Комунална такса за
коришћење јавне
површине за пролаз фијакера за туристичко
разгледање Врњачке Бање плаћа се у износу од
1.000,00 дин. месечно по запрези односно
фијакеру на начин и по процедури из
претходне тачке.
7. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број: 840714513843-04, комунална такса за држање
моторних возила.
ТАРИФНИ БРОЈ 4
За коришћење витрина ради излагања
робе ван пословних просторија, утврђује се
комунална такса од сваког целог или започетог
m2 изложбене површине витрине у износима
утврђеним по зонама:
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Остала насељна места

6.000,00 дин.
4.000,00 дин.
3.000,00 дин.
2.500,00 дин.
2.000,00 дин.
500,00 дин.

НАПОМЕНА:
1. Изложбеном површином витрине у смислу
ове Одлуке сматра се површина главне стране
витрине која је окренута улици или пролазу.
Уколико је витрина са више страна окренута
прилазу плаћа се само за једну страну и то ону
која је већа.
2. Такса по овом тарифном броју утврђује се у
годишњем износу.
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно
или физичко лице које држи витрину, у
поступку издавања одобрења од стане
Одељења надлежног за послове урбанизма.
4. Надлежно Одељење за послове урбанизма је
дужно да један примерак решења достави
Одељењу за локалне јавне приходе са следећим
подацима :
за правна лица: назив, одговорно лице
у правном лицу, порески индетификациони
број, матични број правног лица и текући
рачун, тачна адреса седишта правног лица,
делатност.
за физичка лица: име и презиме,
порески индетификациони број, матични број и
текући рачун, број личне карте и назив радње
са тачном адресом, делатност.
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5. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број 840714573843-36, комунална такса за коришћење
витрина ради излагања робе ван пословне
просторије.
ТАРИФНИ БРОЈ 5
За држање кућних животиња (кућних
љубимаца) плаћа се комунална такса у износу
од 250,00 дин. по једном кућном љубимцу.
НАПОМЕНА:
1. Такса из овог тарифног броја наплаћује се у
годишњем износу приликом вакцинације
кућних љубимаца од стране ветеринарске
станице, а уплаћује се на уплатни рачун: број
840-714571843-22, комунална такса за држање
кућних животиња.
ТАРИФНИ БРОЈ 6
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности, од
сваког целог или започетог метра квадратног
коришћеног простора, утврђује се комунална
такса:
1. За постављање летњих башти:
Екстра зона :
Врњачка улица од Креди банке до виле Сан
(укључујући обе)
50,00 дин.
Немањина улица
40,00 дин.
Остали делови
екстра зоне
30,00 дин.
- Прва зона
25,00 дин.
- Друга зона
20,00 дин.
- Трећа зона
15,00 дин.
- Четврта зона
10,00 дин.
- Остала насељена места
5,00 дин.
2. За постављање мањих монтажних објеката
у време одржавања манифестација и вршења
промотивних активности утврђује
се комунална такса
4.000,00 дин./m2
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у
дневном износу .
2. У периоду одржавања манифестација (као
што су фестивали, карневал, концерти и сл.)
такса се увећава за 100% за постаљање летњих
башти у екстра зони.
3. За постављења летњих башти за период ван
туристичке сезоне од 15.03. – 31.05. и од 01.09.
– 31.10., таксени обвезник плаћа таксу у висини
од 50% износа прописаног овим тарифним
бројем.

4. Захтеви за постављање летње баште подносе
се Одељењу надлежном за послове урбанизма,
које пре издавања одобрења доставља
Одељењу за финасије и буџет извештај о
испуњености услова за постављање летње
баште, а ради сачињавања уговора који је
саставни део одобрења.
5. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број: 840741531843-77, комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама у пословне
сврхе.
ТАРИФНИ БРОЈ 7
За држање средстава за игру (забавне
игре) утврђује се комунална такса, и то:
- за аутомате, комјутерске и
остале игре
80,00дин.
50,00дин.
- за билијар, флипере и сл.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се у
дневном износу по апарату. Таксени обвезник
је дужан да пријави апарате за забавне игре
Општинској управи - Одељењу за локалне
јавне приходе пре почетка коришћења истих.
Пријава садржи :
- за правна лица: назив, одговорно лице у
правном лицу, ПИБ, матични број правног
лица и текући рачун, тачну адресу седишта
правног лица, адресу места држања апарата,
врсту, марку, тип и серијски број апарата и
датум почетка рада средстава за игру.
- за физичка лица : име и презиме, ПИБ ,
матични број текући рачун, број личне карте,
назив радње са тачном адресом, адресу места
држања апарата, врсту, марку, тип и серијски
број апарата и датум почетка рада средстава за
игру.
2. Контролу држања апарата за игру врши
комунална инспекција Општинске управе. По
извршеној контроли, комунална инспекција
доставља извештај Одељењу за локалне, јавне
приходе ради доношења решења о задужењу
таксеном обавезом.
3. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број: 840714572843-29, комунална такса за држање
средстава за игру.
ТАРИФНИ БРОЈ 8
За држање музичких уређаја у
угоститељским објектима на отвореном
простору (терасе, баште, монтажним објектима
и сл.) утврђује се комунална такса у дневном
износу од:
- Екстра зона:
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Врњачка улица од Креди банке до виле Сан
(укључујући обе)
370,00 дин.
Немањина улица
340,00 дин.
Остали делови
екстра зоне
260,00 дин.
- Прва зона
150,00 дин.
- Друга зона
100,00 дин.
- Трећа зона
50,00 дин.
За приређивање музичког програма
путем оркестра са озвучењем у угоститељским
објектима на отвореном простору (терасе,
баште, монтажним објектима и сл.) утврђује се
комунална такса у дневном износу од 1.500,00
динара а у затвореном простору 1.000,00
динара.
За приређивање музичког програма
путем оркестра без озвучења у угоститељским
објектима на отвореном простору (терасе,
баште, монтажним објектима и сл.) утврђује се
комунална такса у дневном износу од 370,00
динара а у затвореном простору 260,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Обвазник таксе из овог тарифног броја је
угоститељско предузеће односно предузетник у
чијем се пословном простору држи музички
уређај, односно приређује музички програм.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави
држање
музичког
уређаја,
односно
приређивања музичког програма, Општинској
управи – надлежном Одељењу за животне
средине и локални развој.
Пријава садржи:
за правна лица: назив, одговорно лице
у правном лицу, ПИБ, матични број правног
лица и текући рачун, тачна адреса правног
лица, објекат у ком се држи музички уређај
односно приређује музички програм као и
време трајања истог,
за физичка лица: име и презиме, ПИБ,
матични број, текући рачун, број личне карте, и
назив радње са тачном адресом, објекат у ком
се држи музички уређај односно приређује
музички програм као и време трајања истог.
3. Одељењу за животне средине и локални
развој има обавезу да један примерак решења
достави Одељењу за локалне јавне приходе
ради контроле наплате и Одељењу за
инспекцијске послове.
4. Обавеза плаћања за овај тарифни број
утврђује се до 5-ог у месецу за предходни
месец.
5. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун: 840-71457284329, комунална такса за држање музичких
уређаја и приређивање музичког програма.
ТАРИФНИ БРОЈ

9

За коришћење рекламних паноа
(билборд, слободно стојећи рекламни пано до 2
m2 , светлећа реклама, транспарент и слични
објекти који се постављају на јавној површини
ради рекламирања), утврђује се комунална
такса од сваког целог или започетог m2 рекламног паноа по зонама у дневном износу и то:
Екстра зона
50,00 дин.
Прва зона
40,00 дин.
Друга зона
30,00 дин.
Трећа зона
20,00 дин.
Четврта зона
10,00 дин.
На сеоском подручју
5,00 дин.
За коришћење рекламних паноа већих
од димензија датим у ставу 1. утврђује се
комунална такса у двостуком дневном износу у
односу на износе из претходног става овог
тарифног броја.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно
или физичко лице на основу задужења у
поступку издавања одобрења од стране
надлежног Одељења за послове урбанизма,
односно управљача путева.
2. Општинска управа – Одељење надлежно за
послове урбанизма, односно управљач путева,
дужно је да један примерак решења за
коришћење рекламног паноа достави Одељењу
за локалне јавне приходе, са следећим
подацима и то:
за правна лица: назив, одговорно лице
у правном лицу, ПИБ, матични броја правног
лица, текући рачун, тачна адреса седишта
правног лица, делатност.
за физичка лица: име и презиме, ПИБ,
матични броја, броја личне карте, текући
рачун, назив радње са тачном адресом,
делатност.
3. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број: 840714431843-12, комунална такса за коришћење
рекламних паноа.
ТАРИФНИ БРОЈ 10
За коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила, на
уређеним и обележеним местима, плаћа се комунална такса по сату коришења простора и то:
- за путничке аутомобиле и комбије 10,00 дин
- за аутобусе и теретна
моторна возила
80,00 дин
За коришћење простора за полазна
такси стајалишта плаћа се комунална такса у
годишњем износу од 3.000,00 динара.
За пролаз саобраћаницама којима је
забрањен пролаз моторних возила, ради
доставе робе, а према одобрењу надлежног
органа за послове саобраћаја, плаћа се
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комунална такса по сату коришћења простора
за прилаз и паркирање:
- за путничке аутомобиле и комбије 40,00 дин
- за теретна моторна возила
150,00дин.
За коришћење простора за паркирање
друмских моторних возила испред пословног
простора у улицама забрањеним за промет
моторним возилима, а према решењу надлежног органа за послове саобраћаја, плаћа се
комунална такса по сату коришћења простора
за паркирање:
- за путничке аутомобиле
200,00 дин.
- за теретна
моторна возила
1.000,00 дин.
За пролаз теретних моторних возила
улицама забрањеним за саобраћај ових возила
плаћа се комунална такса у дневном износу од
50,00 дин.
НАПОМЕНА:
1. Наплату комуналне таксе из става 1. овог
предузеће
или
тарифног
броја
врши
предузетник коме је поверено уређење и
одржавање паркинг простора. Наплаћени износ
таксе уплаћује се у корист уплатног рачуна
број 840-741532843-84, комунална такса за
коришћење простора за паркирање моторних
возила.
2. Такса по ставу 2. овог тарифног броја плаћа
се приликом регистрације моторног возила у
годишњем износу у корист уплатног рачуна из
тачке 1. напомене.
3. Такса по ставу 3.4. и 5. овог тарифног броја
плаћа се приликом издавања решења којим се
одобрава коришћење простора односно улица
из наведених ставова у корист уплатног рачина
из тачке 1. напомене.
4. У случају увођења система паркирања
услови поверавања овог посла уређују се
уговором
након
спроведеног
поступка
поверавања посла путем јавног конкурса.
ТАРИФНИ БРОЈ 11
За коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора и других објеката
привременог
коришћења,
утврђује
се
комунална такса за сваки m2 заузете површине
у износу од 15,00 дин. дневно.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је
корисник површина за постављање кампова,
шатора и других сличних објеката.
2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
корисници слободних површина за организовање хуманитарних, културних и спортских
приредби и манифестација.
3. Правно или физичко лице плаћа таксу на
основу решења издатог од стране Општинске

управе - Одељења надлежног за послове
урбанизма у поступку издавања одобрења за
поставњање кампова, шатора и других објекта.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се
сразмерно времену коришћења и то пре
почетка коришћења слободне површине на
уплатни
рачун
број
840-741533843-91,
комунална такса за коришћење слободних
површина за кампове.
ТАРИФНИ БРОЈ 12
За коришћење обале у пословне и било
које друге сврхе, утврђује се комунална такса
за сваки дужни метар заузете површине у
износу од 20,00 дин. дневно.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно
или физичко лице на основу решења о
задужењу од стране Општинске управе Одељења за локалне јавне приходе.
2. Општинска управа - Одељење за
инспекцијске послове (комунална инспекција)
у поступку контроле коришћења обале у
пословне и било које друге сврхе, дужно је да
достави извештај Општинској управи-Одељењу
за локалне јавне приходе ради доношења
решења о задужењу таксом из ове таксене
тарифе са следећим подацима:
- за правна лица : назив, одговорно лице у
правном лицу, ПИБ, матични број правног
лица, текући рачун, тачна адреса седишта
правног лица.
- за физичка лица: име и презиме, ПИБ,
матични број, броја личне карте, текући рачун,
назив радње са тачном адресом, делатност.
3. Комунална такса из овог тарифног броја
уплаћује се на уплатни рачун број: 840741541843-50, комунална такса за коришћење
обале у пословне сврхе.
ТАРИФНИ БРОЈ 13
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење радова на
јавним површинама, утврђује се комунална
такса у дневном износу и то:
- при изградњи објеката по m2
заузете површине
200,00 дин.
-при извођењу радова који
изискују раскопавање коловоза и
тротоара по m2
200,00 дин.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног
броја је инвеститор и исту плаћа од дана
заузећа јавне површине до завршетка градње.
2. Обвезник таксе из алинеје 2. овог тарифног
броја је инвеститор и исту плаћа од почетка
раскопавања јавне површине.
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3. Такса из алинеје 2. овог тарифног броја не
плаћа се ако се раскопавање врши због
реконструкције коловоза и тротоара, као и
приликом радова јавних комуналних предузећа
у сврху довођења објеката у функцију, уз
обавезу враћања објеката у првобитно стање.
4. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно
или физичко лице на основу решења од стране
надлежног органа, односно управљача путева,
а по претходно издатом одобрењу Општинске
управе - Одељења надлежног за послове
урбанизма.
5. Општинска управа - Одељење надлежно за
послове
урбанизма
дужно је да један
примерак одобрења за заузеће јавне површине
при изградњи објеката и извођење радова на
објектима који изискују раскопавање коловоза
и тротоара, доставе Општинској управи –
Одељењу за локалне и јавне приходе са
следећим подацима:
- за правна лица : назив, одговорно лице у
правном лицу, ПИБ, матични број правног
лица, текући рачун, тачна адреса седишта
правног лица.
- за физичка лица: име и презиме, ПИБ,
матични број, број личне карте, текући рачун,
назив радње са тачном адресом, делатност.
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се
сразмерно
времену
заузећа,
односно
раскопавања јавне површине и то пре заузећа,
односно раскопавања на уплатни рачун број:
840-741535843-08, комунална такса за заузеће
јавне површине грађевинским материјалом.
_________________________________________
309.
Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12..2009.г., на
основу чл. 7., 11. и 18. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС,
бр.62/06), чл. 93. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и
81/2009 - испр.) чл. 36. Статута Општине
Врњачка Бања ("Службени лист Општине
Врњачка Бања" број 1/09 и 13/09) донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
и закупнине грађевинског земљишта
Члан 1.
У члану 9. ставу 1. Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде уређивање и закупнине грађевинског
земљишта ("Службени лист Општине Врњачка
Бања" број
10/07 и 27/08), врши се
усклађивање постојећих износа накнаде за

уређивање грађевинског земљишта, у складу са
ставом 2 овог члана, на следећи начин:
- у екстра зони, износ од: „18.732,00
динара“, мења се у износ од: „20.512,00
динара“
- у првој зони, износ од: „14.019,00
динара“, мења се у износ од: „15.351,00
динара“
у другој зони, износ од: „7.776,00
динара“, мења се у износ од: „8.515,00 динара“
- у трећој зони, износ од: „4.595,00
динара“, мења се у износ од: „5.032,00 динара“
- у четвртој зони, износ од: „2.297,00
динара“, мења се у износ од: „2.515,00 динара“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.01.2010.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2177/09 од 24.12. 2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
310.
Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12.2009.године, на
основу чл.32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), чл.8.
Закона о матичним књигама (''Сл.гласник РС'',
бр.20/09) и чл. 36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.1/09 и 13/09) , по претходно прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу бр.20-00-99/2009-04 од
9.12.2009.године, донела је
ОДЛУКУ
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.
Овом Одлуком одређују се матична
подручја за вођење матичних књига на
територији општине Врњачка Бања и одређују
њихова седишта.
2.
Матична подручја су:
1.Врњачка Бања: за насељена места
Врњачка Бања и Липова, са седиштем у
Врњачкој Бањи,
2. Подунавци: за насељено место
Подунавци, са седиштем у Подунавцима,
3. Грачац: за насељена места Грачац и
Отроци, са седиштем у Грачацу,
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4.Вранеши: за насељена места Вранеши
и Вукишица, са седиштем у Вранешима,
5.Ново Село: за насељена места Ново
Село и Рсавци, са седиштем у Новом Селу,
6. Врњци: за насељено место Врњци, са
седиштем у Врњцима,
7. Руђинци: за насељено место
Руђинци, са седиштем у Руђинцима,
8. Штулац: за насељено место Штулац,
са седиштем у Штулцу,
9.Станишинци: за насељена места
Станишинци и Гоч, са седиштем у
Станишинцима.

органима месних заједница и друга питања од
значаја за обављање послова из њиховог
делокруга, ближе се уређује Одлуком о
општинској управи и другим актима органа
локалне самоуправе.

3.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о матичним
подручјима бр.020-164/04 од 3.11.2004.године
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 22/04).
4.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се
даном почетка примене Закона о матичним
књигама (''Сл.гласник РС'', бр.20/09).

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 200-28/09 од 24.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
311.
Скупштина општине Врњањка Бања, на
8. седници одржаној 24.12.2009. године на
основу чл. 59., а у вези са чл.54. ст.3. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр.129/07), и чл. 36. и 72. Статута општине
Врњањка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09) донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Одлука о месним канцеларијама
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Краљево'', бр. 7/93), престаје да важи даном
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 2.
Рад месних канцеларија, односно
њихов делокруг рада, подручје за које се
образују, руковођење и надзор, односе са

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-212/09 од 24.12. 2009.год.

312.
Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12.2009.године, на
основу члана 5. и 6. Закона о јавним путевима
("Сл.гласник РС", бр.101/05) и члана 36.
Статута Општине Врњачка Бања ("Сл.лист
општине Врњачка Бања", бр.1/09 и 13/09),
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 1.
У чл.5. ст.2. Одлуке о општинским и
некатегорисаним путевима (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.6/08), текст: ''извршног
органа'', мења се у текст: ''Скупштине
општине''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-364/09 од 24.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________

313.

Скупштина општине Врњачка Бања
на 8. седници, одржаној 24.12.2009.године, на
основу чл.10.ст.2. Закона о референдуму и
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народној иницијативи (Сл.гласник РС бр.48/94
и 11/98), чл.32.ст.1.тачка 7. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07) и
чл.36.ст.1. тачка 8. Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09
и 13/09), донела је
ОДЛУКУ
о расписивању личног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Подунавци путем референдума
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје
Месне заједнице Подунавци, ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Подунавци за период
од 10 година и то почев од 01.03.2010. до
29.02.2020. године.
Члан 2.
Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Врњачка Бања ће
образовати посебну комисију за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Подунавци.
Члан 3.
Комисија ће се старати о законитости
спровођења референдума и дати посебно
упутство за спровођење истог.
Члан 4.
Комисију чине председник, заменик
председника и три члана комисије.
Чланови комисије за спровођење
референдума имају своје заменике.
Члан 5.
Референдум ће се спровести дана
24.1.2010.године на гласачком месту у Дому
културе Подунавци, у времену од 7 до 20 сати.
Члан 6
На референдуму грађани ће се
изјаснити о следећем питању:
" Да ли сте за то да се увођењем
самодоприноса за МЗ Подунавци на наредни
период од 10 година (1.3.2010.г.-29.2.2020.г.),
отпочне са изградњом спортске школске сале
у ОШ ''Бранко Радичевић'', настави изградња
фудбалског игралишта, врши поправка и
одржавање сеоских путева и одржавање и
уређење заједничких површина које су у
функцији јавне намене, депоније, гробља и
др.".
Члан 7.

После тајног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса, гласачки одбор ће
утврдити резултате гласања и предати сав
изборни материјал Комисији за спровођење
тајног изјашњавања грађана.
Комисија
за
спровођење
тајног
изјашњавања грађана ће утврдити коначне
резултате гласања и извештај о спроведеном
референдуму доставити Скупштини општине.
Члан 8.
На листићу за лично изјашњавање,
грађани ће се изјашњавати заокруживањем
речи "ДА" или "НЕ".
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-209/09 од 24.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
314.
Скупштина општине Врњачка Бања да
на 8. седници, одржаној 24.12.2009.године, на
основу чл. 112.Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 и
13/09), даје следеће
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА КОЈЕ СВОЈОМ
ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИНСКА
УПРАВА
1. Скупштина општине Врњачка Бања донела
је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
накнадама које својом делатношћу остварује
Општинска управа бр: 020-193/09
од
14.10.2009.године, која је објављена у
Сл.листу општине Врњачка Бања бр.13/09 од
16.10.2009.године, а ова Одлука је ступила на
снагу 24.10.2009.године.
2. Овом Одлуком извршена је измена Одлуке о
накнадама које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.10/07), на следећи начин:
''У чл.15. Одлуке о накнадама и другим
примањима које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.10/07), у тачки VI, у подтачки 3.- за
решења о техничком пријему објекта, додаје се
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текст: ''по м2'', а износ се брише, и додају 2
алинеје које гласе:
''- до 150м2.....................................25,00
динара и
- преко 150м2......................... 1.150,00
динара''.
3. Ову измену у чл.15. Одлуке о накнадама и
другим примањима које својом делатношћу
остварује Општинска управа, треба разумети
тако да се наведене накнаде обрачунавају и
наплаћују, како у редовном поступку добијања
употребне
дозволе,
односно
техничког
прегледа објекта, покренутом од стране
овлашћеног субјекта права, за који се доноси
посебно решење о техничком прегледу, у
складу са чл.154. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09 и 81/09испр.), тако и у поступку легализације објеката
када по достављању потребних доказа
надлежни орган издаје грађевинску и
употребну дозволу једним решењем, што је у
складу са чл.195. ст.6. Закона о планирању и
изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09 и 81/09испр.).
4. Ово Аутентично тумачење је саставни део
Одлуке о накнадама које својом делатношћу
остварује
Општинска
управа
(''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.10/07 и 13/09).
5. Ово Аутентично тумачење објавити у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-193/09 од 24.12. 2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________
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Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12.2009.године, на
основу члана 20, став 1, тачка 1, 5, 10, 11, 16,
18, 34 и 39 Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07), члана 2 и члана 4,
став 1, тачка 7 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98),
тачке III подтачке 2 Одлуке о утврђивању
Програма рационализације расхода директних
и индиректних корисника буџета Општине
Врњачка Бања и јавних предузећа чији је
оснивач oпштина Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 6/09) и члана 36
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/09 и13/09),
донела је
ОДЛУКУ

О УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Члан 1.
Ради унапређења јавног осветљења, а у
циљу побољшања енергетске ефикасности,
система заштите животне средине и визуелног
комфора, приликом адаптације, санације или
реконструкције постојећег, као и приликом
изградње новог јавног осветљења, на
територији општине Врњачка Бања уграђивати
светиљке које испуњавају захтеве стандарда
IEC 60598–1. Њихова отпорност на удар треба
да износи најмање IK 08, док степен механичке
заштите оптичког блока треба да буде најмање
IP 65, а предспојних уређаја најмање IP 43. За
путеве и улице за моторни, односно претежно
моторни саобраћај, предвидети сијалице са
натријумом високог притиска, а за улице са
фреквентним пешачким саобраћајем, као и за
пешачке зоне, односно просторе на којима се
окупљају људи (тргови, шеталишта, паркови и
комерцијалне градске зоне, а у складу са
планским документом општине) метал–
халогене сијалице са керамичким гориоником.
У циљу постизања вишег степена
енергетске ефикасности, а у складу са
прописима и препорукама које уређују област
јавног осветљења, приликом адаптације,
санације или реконструкције постојећег, као и
приликом изградње новог јавног осветљења, на
територији општине Врњачка Бања могуће је
предвидети и друга квалитетнија и исплативија
техничка решења осим наведених у ставу 1
овог члана.
Снагу и остале параметре извора
светлости, као и карактеристике светиљки,
одредити главним пројектом, за који је
извршена техничка контрола и потврђена
исправност и који садржи светлотехнички
прорачун за конкретну врсту саобраћајнице,
усклађен са прописима и препорукама које
уређују дату област.
Замену извора светлости вршити
поступно, током редовног текућег одржавања
објеката јавне расвете.
Члан 2.
Ради унапређења унутрашњег осветљења, а у циљу побољшања енергетске ефикасности и система заштите животне средине, на
територији општине Врњачка Бања приликом
адаптације, санације или реконструкције
постојећег, као и приликом изградње новог
унутрашњег осветљења објеката јавне намене,
чији су трошкови за електричну енергију и
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текуће и инвестиционо одржавање у целини у
надлежности Oпштине по основу изворних или
поверених овлашћења, уграђивати светиљке са
флуо цевима (ако је могуће са флуо цевима
последње генерације), компакт флуо и металхалогеним изворима светлости или другим
квалитетнијим и енергетски ефикаснијим
изворима светлости. За осветљавање простора
у којима репродукција боја није од значаја,
могу се примењивати и светиљке са
натријумовим изворима високог притиска.
Снагу и остале параметре извора
светлости, као и карактеристике светиљки,
одредити главним пројектом унутрашњег
осветљења, за који је извршена техничка
контрола и потврђена исправност и који
садржи светлотехнички прорачун усклађен са
прописима и препорукама које уређују дату
област.

Члан 5.
Спровођење ове Одлуке контролише
Општинска управа општине Врњачка Бања и
доставља периодичне извештаје Општинском
већу општине Врњачка Бања.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1223/09 од 24.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
316.

Члан 3.
Ради унапређења унутрашњег осветљења, а у циљу побољшања енергетске
ефикасности и система заштите животне
средине, на територији општине Врњачка
Бања, у оквиру текућег и инвестиционог
одржавања свих објеката јавне намене, чији су
трошкови за електричну енергију и текуће
одржавање у целини у надлежности општине
по основу изворних или поверених овлашћења,
инкандесцентне сијалице замењивати одговарајућим компакт флуо сијалицама или њихове
светиљке замењивати светиљкама са флуо
цевима (ако је могуће са флуо цевима последње
генерације). Инкандесцентне сијалице не треба
мењати компакт флуо изворима ако се налазе у
влажним просторијама или у комплетно
затвореним светиљкама.
Замену извора светлости вршити
поступно, током редовног текућег одржавања
објеката јавне намене, са обавезом да се
истовремено изврши замена свих сијалица у
просторији.
Снага компакт флуо извора треба да је
око 4 пута мања од снаге инкандесцентне
сијалице коју замењује.
Ако се инсталирају светиљке са флуо
цевима, снага и остали параметри извора
светлости, као и карактеристике светиљки
бирају се тако да се задовоље потребе за
осветљеношћу просторија у складу са
прописима који уређују дату област.
Члан 4.
Унапређење заштите животне средине
на територији општине Врњачка Бања, а у вези
са одлагањем прегорелих сијалица, вршити у
складу са прописима који уређују дату област.

Скупштина општине Врњачка Бања на
8. седници одржаној дана 24.12.2009.године, на
основу члана 20. став 1. тачка 1. 5. и 11. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), члана 2 и 4, став 1, тачка 7. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,
бр. 16/97 и 42/98), члана 3 Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 79/09, 81/09
и испр) и члана 36. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.
1/09 и 13/09), донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
Члан 1.
Овом Oдлуком прописују се услови за
вршење послова изградње, реконструкције и
одржавања објеката и инсталација јавне
расвете на територији општине Врњачка Бања,
као комуналне делатности од општег интереса.
Члан 2.
Под јавном расветом у смислу ове
Oдлуке подразумева се начин осветљавања
површина јавне намене, осветљавање објеката
и свечано украшавање насељених места на
територији општине Врњачка Бања и
представља систем објеката, инсталација и
уређаја за осветљавање површина јавне намене,
спољних делова зграда и других објеката (у
даљем тексту: јавна расвета).
Као површине јавне намене, у смислу
ове Oдлуке подразумевају се: улице, тргови,
мостови, подземни пешачки пролази и
степеништа,
пешачке
површине
поред
стамбених и других објеката, паркови, спомен
паркови, површине у стамбеним насељима и
блоковима, гробља, спомен гробља, уређене
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речне обале и друге површине на којима је
предвиђена изградња јавне расвете.
Осветљавање објеката у смислу ове
Oдлуке је истицање силуета, трајно спољашње
осветљавање објеката и амбијенталних целина
које имају историјски, културни, архитектонски, административни, привредни или други
значај.
Свечано украшавање насељених места
на територији општине Врњачка Бања је део
система јавне расвете, а поставља се поводом
државних празника, одређених верских празника, значајних културних и спортских приредби и манифестација (Нова година, Божић,
Српска Нова година, Ускрс, „Врњачке свечаности“ и сл).
Члан 3.
Изградња и реконструкција објеката и
инсталација јавне расвете врши се по
програмима уређивања грађевинског земљишта
донетим од стране надлежног органа, а чији
саставни део су и програми и пројекти јавне
расвете осветљавања објеката и свечаног
украшава осветљавања насељених места.
Програме,
студије
оправданости,
пројекте, изградњу, реконструкцију објеката и
инсталација јавне расвете из става 1. овог члана
израђује и врши „Дирекција за планирање и
изградњу ЈП општине Врњачка Бања“ (у даљем
тексту: Дирекција).
Физичка лица, органи управљања
предузећа и других институција, власници
објеката могу одлучити да се објекти у
власништву
осветљавају
декоративним
осветљењем о сопственом трошку, како у делу
извођења радова и материјала тако и за
утрошену електричну енергију, а по претходно
прибављеном одобрењу одељења Општинске
управе надлежног за издавање грађевинске
дозволе.
Члан 4.
Услови за уређење простора, пројектовања, изградње и реконструкције и одржавање
објеката и инсталација јавне расвете врше се у
складу са стандардима који регулишу ову
област уз обавезну примену одредби члана 1.
Одлуке о унапређењу енергетске ефикасности
објеката од општег интереса на територији
општине Врњачка Бања.
Члан 5.
Под појмом одржавања објеката и
инсталација јавне расвете сматра се редовна
замена светлећих тела, редовно чишћење,
бојење и прање стубова и светлећих тела, као и
радови на другим уређајима и инсталацијама
објеката јавне расвете.

Под одржавањем објеката и инсталација јавне расвете сматрају се и радови
којима се врши замена постојећих светлећих
тела савременијим.
Инсталације и уређаји из члана 2. става
4. ове Одлуке одржавају се стално у исправном,
уредном и чистом стању, а уклањају се у року
од три дана после празника, приредбе или
манифестације поводом које су постављени.
Инсталације и уређаји из члана 2. става
4. ове Одлуке у оквиру Новогодишњих и
Божићних празника постављају се најкасније
до 19. децембра текуће године, а уклањају
најкасније до 31. јануара наредне године.
Нормативи
за
извођење
радова
одржавања објеката и инсталација јавне
расвете су саставни део програма из члана 3.
става 1. ове Одлуке.
Члан 6.
О одржавању објеката и инсталација
јавне расвете стара се Дирекција.
Одржавање појединих објеката и
инсталација јавне расвете може се поверити у
складу са Законом и другом правном лицу или
предузетнику који стручно и технички
опремљен за ову врсту делатности.
Члан 7.
Одржавање јавне расвете врши се
према годишњем програму претходно усвојеном од стране надлежног органа.
Програм из става 1 овог члана обавезно
садржи: преглед послова одржавања и укупне
вредности планираних послова као и утрошак
електричне енергије.
Члан 8.
Укључивање и искључивање јавне
расвете врши дистрибутер, а према:
1. Светло-техничким условима за командовање
јавном расветом, који су саставни део ове
Одлуке.
2. Захтеву Дирекције при вршењу радова на
реконструкцији и одржавању објеката и
инсталација јавне расвете. Искључење се врши
само на делу инсталација јавне расвете на
којима се изводе радови, а укључење се врши
одмах након завршетка радова.
Члан 9.
Дистрибутер је у обавези да у складу са
прописима из ове области редовно врши
контролу и замену бројила јавне расвете, а о
уоченим неправилностима извести уговарача
по уговорима о заснивању преплатничког
односа.
Члан 10.
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Мерење утрошка електричне енергије
за јавну расвету врши дистрибутер путем
мерних инструмената, а обрачун на основу
очитаног стања на овим инструментима.
У случајевима када мерни инструменти
нису уграђени, обрачун утрошка електричне
енергије за јавну расвету врши се према
инсталисаној снази, времену горења и цени
електричне енергије, с тим што се укупни
обрачун умањује за 4% на име смањења
испоручене електричне енергије због текуће
неисправности објеката јавне расвете.

Правно лице или предузетник из члана
6. става 2. ове Одлуке ће се казнити за
прекршај новчаном казном од 5.000,00 до
500.000,00 динара ако не одржава у исправном
стању објекте и инсталације јавне расвете, или
поступа супротно одредбама члана 3. став 3.,
члана 4., 5. и 10. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 500,00 до
25.000,00 динара и одговорно лице у правном
лицу које одржава објекте и инсталације јавне
расвете.

Члан 11.
Објекти и инсталације јавне расвете
морају се одржавати у исправном стању, а
користе се само у сврху за коју су намењени.

Члан 17.
Новчаном казном од 500,00 до
25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице које поступа противно забранама
из члана 13. и супротно одредбама члана 3.
став 3. ове Одлуке.
Новчаном казном од 5.000,00 до
500.000,00 динара казниће се правно лице и
новчаном казном од 2.500,00 динара одговорно
лице у правном лицу, а новчаном казном од
2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се за
прекршај предузетник који поступи противно
забранама из члана 13. ове Одлуке.

Члан 12.
Објекти јавне расвете могу се
постављати на путне објекте уколико то
технички услови омогућавају.
У случају из става 1. овог члана додатне
инсталације које служе за потребе јавне
расвете, у погледу одржавања, имају исти
третман као и остали објекти и инсталације
јавне расвете.
Члан 13.
Забрањено је неовлашћено:
1. Уклањање, разбијање, рушење, прљање, или
на други начин оштећивање објеката и
инсталација јавне расвете.
2. Прикључивање на објекте и инсталације
јавне расвете.
3.Постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на
објекте и инсталација јавне расвете, вршење
поправки и других радова на јавним
електричним водовима и постројењима.
Члан 14.
Средства за одржавање објеката и
инсталација јавне расвете, као и накнада за
утрошену електричну енергију обезбеђују се
Одлукама којима се регулише накнада за
уређење и коришћење грађевинског земљишта.
Члан 15.
Надзор над извршавањем одредаба ове
Одлуке врши општински орган управе
надлежан за послове комуналне инспекције,
ако поједини послови тога надзора нису
посебним прописима стављени у надлежност
другог органа.
Члан 16.

Члан 18.
Новчаном казном од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице и 2.500,00
динара одговорно лице у правном лицу, из
члана 6. става 2. ове Одлуке ако поступа
супротно одредбама из члана 4., 5., 11. и 12.
Члан 19.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
Члан 20.
Ступањем на снагу Одлуке о јавној
расвети престају да важе одредбе Одлуке о
општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (“Сл. лист општине Краљево“ бр.
12/94 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и „Сл. лист
општине Врњачка Бања“ бр. 5/07 и 13/09) и то:
члан 94. став 2, члан 96. и 97., тачка 26. члана
138. и тачка 16. члана 139.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1224/09 од 24.12.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
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датум паљење гашење Број време гор. сијалица
од до у сати у сати дана дневно 10-дневно
1 10
16,15
7,00
10
14,45
147,30
ЈАНУАР
11 21
16,30
6,45
11
14,15
156,45
22 31
16,45
6,45
10
14,00
140,00
1 10
17,00
6,30
10
13,30
135,00
11 21
17,15
6,15
11
13,00
143,00
ФЕБРУАР
22 28
17,30
6,00
7
12,30
87,30
(8)
(100,00)
1 10
17,45
5,45
10
12,00
120,00
МАРТ
11 21
18,00
5,30
11
11,30
126,30
22 31
18,15
5,15
10
11,00
110,00
1 10
18,15
5,00
10
10,45
107,30
АПРИЛ
11 21
18,30
4,30
11
10,00
110,00
22 30
18,45
4,15
9
9,30
85,30
1 10
19,00
4,00
10
9,00
90,00
МАЈ
11 21
19,15
3,45
11
8,30
83,30
22 31
19,30
3,30
10
8,00
80,00
1 10
19,45
3,15
10
7,30
75,00
ЈУН
11 21
20,00
3,00
11
7,00
77,00
22 30
20,00
3,00
9
7,00
63,00
1 10
20,00
3,15
10
7,15
72,30
ЈУЛ
11 21
19,45
3,30
11
7,45
85,15
22 31
19,30
3,45
10
8,15
82,30
1 10
19,15
3,45
10
8,30
85,00
АВГУСТ
11 21
19,00
4,00
11
9,00
99,00
22 31
18,45
4,15
10
9,30
95,00
1 10
18,30
4,30
10
10,00
100,00
СЕПТЕМБАР
11 21
18,00
4,45
11
10,45
118,15
22 30
17,45
5,00
9
11,15
101,15
1 10
17,30
5,15
10
11,45
117,30
ОКТОБАР
11 21
17,00
5,30
11
12,30
137,30
22 31
16,45
5,45
10
13,00
130,00
1 10
16,30
6,00
10
13,30
135,00
НОВЕМБАР
11 21
16,30
6,14
11
13,45
151,15
22 30
16,15
6,30
9
14,15
128,15
1 10
16,15
6,45
10
14,30
145,00
ДЕЦЕМБАР
11 21
16,00
7,00
11
15,00
165,00
22 31
16,00
7,00
10
15,00
150,00
УКУПНО ГОДИШЊЕ
365
Преступна
(366)

317.

месечни часови горења
ВТ
МТ УКУПНО
165,15 297,00

444,15

113,30 252,00

365,30

93,00 263,30

356,30

75,15 227,45

303,00

54,15 209,15

263,30

32,30 182,30

215,00

38,45 201,30

240,15

62,00 217,00

279,00

87,15 232,15

319,30

121,30 263,30

385,00

144,30 270,00

414,30

181,00 279,00

460,00

1168,45 2877,15
1172,15 2886,15

4046,00
4058,30
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Скупштина општине Врњачка Бања на
својој
8.
седници
одржаној
дана
24.12.2009.године, на основу члана 17. и 18.
став 3. и 4. Закона о јавним путевима
(''Сл.гласник РС'', бр.101/05), чл. 43.став 3.
Одлуке о општинским и некатегорисаним
путевима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.6/08) и чл. 36.Статута општине Врњачка
Бања (''Службени лист општине Врњачка
Бања'', бр.1/09 и 13/09), доноси

I.
Даје се сагласност на Одлуку о
утврђивању накнаде за ванредни превоз на
општинским путевима и улицама на територији
општине Врњачка Бања коју је донео Управни
одбор ЈП Дирекције за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања
на седници од
17.11.2009.године, заведена под бр. 3501954/09.
II.
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.

I.
Именује се Комисија за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Подунавци, у саставу:
1. Максимовић Слободан, председник
Коматина Војислав, зам.председника
2. Николић Миломир, члан
Петрашиновић Предраг, зам.члана
3. Пандрац Ранко, члан
Елдић Александар, зам.члана
4. Поповић Игор, члан
Ашанин Ненад, зам.члана.
II.
Комисија има задатак да спроведе
поступак личног изјашњавања грађана путем
референдума о увођењу самодоприноса за
подручје МЗ Подунавци који ће се одржати
24.1.2010.године на гласачком месту у Дому
културе Подунавци, у времену од 7 до 20 сати.
Комисија ће поступак спровести у
складу са законом којим се регулише поступак
личног изјашњавања грађана и Одлуком о
расписивању личног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Подунавци путем референдума.
Након спроведеног поступка, Комисија
ће Извештај о спроведеном референдуму доставити Скупштини општине.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
“Сл.листу општине Врњачка Бања”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 38-29/09 од 24.12.2009.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-207/09 од 24.12.2009. год

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________

318.

319.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
накнаде за ванредни превоз на општинским
путевима и улицама на територији општине
Врњачка Бања

Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 8. редовној седници одржаној дана
24.12.2009.године, а на основу чл.2. и 4.
Одлуке о расписивању личног изјашњавања
грађана о увођењу самодоприноса за подручје
Месне
заједнице
Подунавци
путем
референдума
бр:
020-209/09
од
24.12.2009.године и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка
Бања”, број 1/09 и 13/09), донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЗ ПОДУНАВЦИ

Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 8. редовној седници одржаној дана
24.12.2009.године, а на основу чл.55. ст.3.
тачка 4. Закона о основима система образовања
и васпитања (“Сл.гласник РС”,бр.72/09) и
чл.36. Статута општине Врњачка Бања
(“Сл.лист општине Врњачка Бања”, број 1/09 и
13/09), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА
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I.
Разрешавају се чланови Школског
одбора Гимназије у Врњачкој Бањи, и то:
Испред Савета родитеља:
1. Душан Гашић и
2. Вукман Владимир, због наступања
услова из чл.55.ст.3.тачка 4. Закона о основима
система образовања и васпитања,обзиром да је
покренута иницајитива за разрешење чланова
Школског одбора испред Савета родитеља, јер
је престао основ по којем су именовани.
II.
Именују се у Школски одбор Гимназије
Врњачка Бања:
ПРЕДСТАВНИЦИ СВЕТА РОДИТЕЉА
1. Владимир Петровић и
2. Славољуб Савић.
Мандат новоизабраних чланова траје до
истека мандата Школског одбора.
III.
Ово решење је коначно у управном
поступку.
IV.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
“Сл.листу општине Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-196/09 од 24.12.2009. год
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
320.
Скупштина општине Врњачка Бања на
8.
редовној
седници
одржаној
дана
24.12.2009.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'' бр.129/07), чл.9. Одлуке о оснивању
Фонда за солидарну стамбену изградњу
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Краљево бр.4/00 и 9/00) и чл.36.став 1. тачка
11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09 и 13/09),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора Фонда за солидарну
стамбену изградњу општине Врњачка Бања
I.
Разрешава
се дужности члана
у
Управном одбору Фонда за солидарну
стамбену изградњу општине Врњачка Бања,

испред Савеза синдиката општине Врњачка
Бања, и то:
1.Мирко Чкребо, због истека мандата.
II.
У Управни одбор Фонда за солидарну
стамбену изградњу општине Врњачка Бања,
именују се:
Испред Савеза синдиката општине
Врњачка Бања:
1. Миленковић Милорад и
2. Славица Белоица Велимировић
III
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-208/09 од 24.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
321.
Општинско веће општине Врњачка Бања на
својој 27. редовној седници одржаној дана
30.12.2009.год. на основу чл.2.став 5.Закона о
одређивању максималног броја запослених у
локалној
администрацији
(„Сл.гласник
РС“,бр.104/09),
чл.59
Статута
општине
Врњачка Бања“Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр1/09 и 13/09) и чл.33.Пословника о
раду Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања „бр.7/09)
донело је
ОДЛУКУ
О
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 1.
Овом одлуком Општина Врњачка Бања
у циљу спровођењу Закона о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији („Сл.гласник РС“,бр.104/09)
врши смањење локалне администрације до
максималног броја запослених према параметрима из закона.
Смањење локалне администрације до
максималног броја запослених у Општини
Врњачка Бања извршиће се одмах у складу са
прописима који уређују права запослених из
радног односа у органима јединице локалне
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самоуправе односно осталих запослених у
локалној адмонистрацији.
Члан 2.
Сви корисници буџетских средстава
буџета Општине Врњачка Бања на које се
примењује закон из чл.1.ове Одлуке дужни су
да спроведу поступке у складу са важећим
прописима, донесу сва потребна акта и са
образложењем доставе Општинском већу
општине Врњачка Бања на сагласност.
Акта из претхоног става овог члана
обавезно садрже Правилник о систематизацији
радних маста и финансијски план буџетског
корисника.
По добијању сагласности од стране
Општинског већа општине Врњачка Бања и по
спроведеним поступцима по актима из
претходног става овог члана сви корисници
буџетских средстава буџета Општине Врњачка
Бања на које се примењује закон из чл.1.ове
Одлуке дужни су да до 31.јануара 2010.год.
доставе извештај Општинском већу општине
Врњачка Бања.
Члан 3.
Општина Врњачка Бања ће обуставити
пренос средстава за плате из буџета кориснику
буџетских средстава буџета Општине Врњачка
Бања на кога се примењује закон из чл.1.ове
Одлуке који не поступи по одрдбама ове
Одлуке и уколико због тога буде обустављен
пренос трансферних средстава Општини од
стране Републике.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 11-320/09 од 30.12.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
322.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на својој 27 редовној седници одржаној дана
30.12.2009.год., на основу чл.2.ст.5. Закона о
одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији (''Сл.гласник РС'' бр.
104/09), чл. 59. ст.1 тачка 16. Статута Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), и
чл..33.Пословника о раду Општинског већа

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.7/09), донело је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Одлуку о
максималном броју запослених у Општинској
управи на неодређено време, у складу са
Законом о одређивању броја запослених у
локалној администрацији (''Сл.гласник РС'' бр.
104/09), коју је донео начелник Општинске
управе општине Врњачка Бања под бројем 11321/09 од 30.12.2009.год.
2.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:11-320/09 од 30.12.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
ОПШТИНСКА УПРАВА
323.
На основу чл.59.став 2. Закона о
локалној
самоуправи
(''Сл.
гласник
РС'',бр.129/07) и чл.49.Одлуке о Општинској
управи општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 4/09), начелник
Општинске управе општине Врњачка Бања уз
сагласност Општинског већа општине Врњачка
Бања број 11-320/09 од 30.12.2009.године,
доноси
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
Утврђује се максимални број запослених на неодређено време у Општинској
управи општине Врњачка Бања од 91 у складу
са Законом о одређивању броја запослених у
локалној администрацији (''Сл.гласник РС''
бр.104/09).
Члан 2.
Правилником о систематизацији и
унутрашњој организацији радних места
извршиће се распоређивање запослених до
броја из чл.1.ове Одлуке, одмах у складу са
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прописима које одређују права запослених у
локалној администрацији.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу давања
сагласности од стране Општинског већа, а
објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка
Бања.“.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:11-321/09 од 30.12.2009.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Бранислав Миковић,с.р.
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