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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА VI – БРОЈ 15 – ВРЊАЧКА БАЊА – 30.12.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
251.
Скупштина општине Врњачка Бања на
17.
редовној
седници
одржаној
27.12.2010.године, на основу чл. 32. Закона о
локлној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07), чл. 6. и чл. 43. Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/09, 73/2010).), 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. 1/09,13/09), донела је
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет Општине Врњачка Бања за
2011.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЗА 2011.ГОДИНУ

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске
имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

939.825.000
1.033.808.000
-93.983.000
0

-93.983.000
Износ
у динарима

1. Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања
1.1. Примања од задуживања
1.2. Примања од продаје финансијске имовине
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година
2. Издаци за набавку финансијске имовине и
отплату главнице дуга
2.1. Издаци за отплату главнице дуга
3. Птромена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА
Члан 2.
У сталној буџетској резерви планирају
се средства у висини од 500.000 динара.

Износ
у динарима

102.883.000
102.883.000
0
0
8.900.000
8.900.000
0
93.983.000
54.743.000
3.500.000

У текућој буџетској резерви планирају
се средства у износу од 8.500.000 динара.
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Члан 3.

Примања и издаци буџета распоређују
се у следећим износима, и то:
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

939.825.000
939.825.000
428.500.000
170.000.000
0
143.700.000

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

714

100.300.000

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

716

3.500.000
14.500.000

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

74

419.450.000

- 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

54.700.000
9.000.000
356.900.000
6.750.000
1.000.000
100.000

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

91.875.000

1.033.808.000
556.055.000
195.099.000
140.546.000
20.030.000
76.500.000
29.480.000
49.300.000
45.100.000
477.753.000
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2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
4. Набавка финансијске имовине

911
912

102.883.000

61
611
612
6211

8.900.000

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)

0

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

0

Члан 4.
Исказани буџетски дефицит, из члана 1.
ове Одлуке, у износу од 93.983.000 динара
финансираће се и користити на следећи начин:
Опис

Економска
класификација

1. Задуживање код домаћих кредитора

911

2. Отплата главнице домаћим кредиторима

611
Буџетски
дефицит:

Опис

Економска
класификација

Износ
у динарима
102.883.000
8.900.000
93.983.000
Износ
у динарима

1. Издаци за нефинансијску имовину

500

32.883.000

2. Зграде и грађевински објекти-путеви

511

10.000.000

3. Зграде и грађевински објекти

511

60.000.000

Укупно:
Члан 5.
Општина Врњачка Бања у 2011.г.
очекује средства из предприступних фондова
Европске уније-развојана помоћ у делу
прекограничне сарадње за пројекат „Прекоранична сарадња између Општине Врњачка
Бања-Србија и Општине Плав-Црна 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.
Ова средства су у складу са Законом
изузета из принудне наплате.

102.883.000

Члан 6.
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
поступку доношења буџета, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта,
односно
уговора
о
донацији,
отвара
одговарајуће апропопријације за извршење
расхода по том основу.
Члан 7.
Приходи и примања буџета, по
изворима, планирају се у следећим износима, и
то:
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Ред. Економска класификација
бр. Конто
Врста прихода
1
2

1
2
3
4
5

711
711110
711120
711140
711180
711190

6

713
713120

7
8
9

713310
713420
713610

10
11
12
13
14

714
714420
714430
714510
714540
714552

15
16

714562
714570

17

716
716110

18
19
20

730
733151
733152
733251

21
22

741
741150
741531

23
24

741532
741534

25
26

741535
741540

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 711:
Порез на имовину
Порез на имовину
(од чега: 40.000.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
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
Порези на моторна возила
Накнада за кориш. добара од општег интер.
Боравишна такса
(од чега: 50.000.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
Посебна нак. за заштиту животне средине
Општинске и градске комуналне таксе
Укупно 714:
Други порези
Комунална такса на фирму
(од чега: 1.300.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
Укупно 716:
Донације и трансфери
Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опш.
Други текући трансфери од републике у корист нивоа општ.
Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике
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
(од чега: 8.500.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.
Накнада за коришћење речних обала и бања

Буџет
2011
4

106.000.000
15.500.000
9.000.000
21.000.000
18.500.000
170.000.000
84.600.000
4.000.000
55.000.000
100.000
143.700.000
600.000
500.000
15.000.000
4.000.000
80.000.000
100.000
100.000
100.300.000
14.500.000
14.500.000
71.875.000
10.000.000
10.000.000
91.875.000
9.000.000
18.000.000

3.000.000
14.500.000
200.000
10.000.000
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Укупно 741:
742 Приходи од продаје добара и услуга
742152 Приходи од давања у закуп
742251 Општинске административне таксе
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
742351 Приходи општинских органа управе
Укупно 742:
743 Новчане казне и одузета имовинска корист
743324 Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје
743351 Новчане казне изречене у прекршајном поступку
за прекршаје прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку
743352 Приходи од новчаних казни за прекршаје,прописа
из области заштите од пожара
Укупно 743:
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица
744151 Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа општина
Укупно 744:
745 Мешовити и неодређени приходи
745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Укупно 745:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
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 9.
Функционер, односно руководилац
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава, одговоран је за
преузимање обавеза, њихову верификацију,
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

54.700.000
1.200.000
2.500.000
350.000.000
3.200.000
356.900.000
5.000.000
1.500.000

250.000
6.750.000
1.000.000
1.000.000
100.000
100.000
939.825.000

у директном, односно индиректном кориснику
буџетских средстава.
Члан 10.
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 11.
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.
У случају да се средства од
самодоприноса остваре у вишем износу од
износа планираног дефицита, у случају да је он
планиран на максималном нивоу од 10%,
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Локални орган управе надлежан за финансијеОпштинска управа пласираће та средства као
слободна средства, а камата која се оствари по
основу овог пласмана припада кориснику
буџетских средстава преко кога се извршава
самодопринос који је предмет пласирања. У
случају да постоји потреба за финансирањем
дефицита текуће ликвидности буџета ова
средства се могу привремено користити за ове
намене а најдуже до 31.12.2011.г.
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 12.
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 законом, 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 2011.г. определе најмање 10%
средстава за унапређење и развој комуналне
делатности у циљу очувања животне средине.

Члан 13.
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;
- Верске заједнице – редни број
апропријације 28 конто 4819
Дотације осталим непрофитним
институцијама;
- Фонд за развој пољопривреде редни број позиције 42 конто 45114
Текуће
субвенције
за
пољопривреду;
Члан 14.
Расподелу средстава са апропријације
за финансирање пројеката - Средства за
финансирање пројеката – редни број
апропријације 33 конто 500 Издаци за
нефинансијску имовину, врши Општинско
веће, на основу приоритета који су усвојени
стратешким документима општине.
Приоритет
у
одобравању
ових
средстава имају пројекти који су одобрени
Националним инвестиционим планом и који ће
се реализовати у 2011.г. као и пројекти који се
финансирају из извора који не потичу из
буџета општине.
Реализација поројеката евидентира се
на апропријацији из става 1 овог члана а по
окончању пројекта доноси се посебна одлука о
преношењу власничких/корисничких права и
обавеза на одговарајућег корисника буџета.
Члан 15.
Расподелу средстава са апропријација
врши Скупштина општине на основу предлога
програма Општинског већа, а на основу нацрта
програма ЈП Дирекције за планирање и
изградњу
којим
се
планира
уређење
грађевинског земљишта, и то:
- Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности - јавна расвета –
редни број апропријације143 конто
425 Текуће поправке и одржавање
- Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности - јавна расвета –
редни број апропријације 144 конто
5112 Изградња зграда и објеката
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Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – путеви – редни
број апропријације 145 конто 425
Текуће поправке и одржавање
Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – путеви – редни
број апропријације 146 и 147 конто
511 Зграде и грађевнински објекти.

Члан 16.
Рок за подношење предлога од стране
корисника буџета из члана 13. и члана 15. је 45
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 17.
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 ванредне
ситуације.
Расподелу
средстава
са осталих
апропријација који нису наведени у овој
одлуци врши председник општине у складу са
законом и другим прописима, одлукама
надлежних органа општине, односно актом
који доноси председник општине.
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 2011.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 2011.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.
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 2011.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 билансираних
буџетом.
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 апроријације за остварени износ прихода по овом
основу и корекцију апропријаија програма рада
и финансијског плана у истом износу за
реализацију програма самодоприноса у години
за коју се доноси програма рада и финансијски
план.
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 20.
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.
Члан 21.
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.
Стална буџетска резерва опредељује се
највише до 0,5% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску
годину.
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Члан 22.
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.
Текућа буџетска резерва опредељује се
највише до 1,5% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску
годину.
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 предуећа основана од стране Општине Врњачка
Бања.
Изузетно од става 2 овог члана у
случају спровођења рационализације броја
запослених код директног и индиректних
корисника буџета апропријације намењене за
финансирање зарада могу да се умање за
висину отпремнина за број радника који се
прогласи вишком запослених током године на
начин да не угрожава исплату зарада осталим
запосленима код буџетских корисника. За
износ средства обрачунатих на овакав начин
извршиће се умањење апропријација намењених за финансирање зарада и иста пренети у
текућу буџетску резерву из које ће се иста
одобрити на одговарајућу апропријацију социјалних давања код конкретног буџетског корисника. О евиденцији наведених пословних
промена из овог става надлежни орган за
финансије припремиће се посебан извештај
приликом састављања завршног рачуна буџета
за 2011.г.
Члан 23.
Председник општине може, у складу са
чланом 22. Закона о буџетском систему,
прописати услове и критеријуме и начин
коришћења средстава од сопствених прихода
буџетских корисника и одлучити, на предлог
органа управе надлежног за финансије, да део
јавних средстава од сопствених прихода,
остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља
општи приход буџета у текућој години.

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
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.
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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 2011.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 2010.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 директног, односно
његовог индиректног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација

издвојених за активности тог корисника
повећаће се, односно смањити.
Ако се обим пословања или овлашћења
директног, односно његовог индиректног
корисника буџетских средстава из става 1. овог
члана повећа, средства ће се обезбедити из
текуће буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног,
односно индиректног корисника буџетских
средстава, средства за његово пословање или
овлашћења обезбеђују се из текуће буџетске
резерве.
Ако корисник буџетских средстава
престане да постоји, а његови задаци нису
пренети на другог корисника буџетских
средстава, неискоришћена средства се преносе
у текућу буџетску резерву и могу се користити
за намене за које је предвиђено коришћење
средстава сталне буџетске резерве.
Ако се у току године од једног
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава образује више директних,
односно индиректних корисника, неискоишћена средства распоређена том кориснику
преносе се у текућу буџетску резерву и
распоређују
новообразованим
директним,
односно индиректним корисницима буџетских
средстава.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене
приоритете унутар буџета, Влада, односно
надлежни извршни орган локалне власти,
доноси одлуку да се износ апропријације који
није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за
намене које нису предвиђене буџетом или за
намене за које нису предвиђена средства у
довољном обиму.
Одлуку о промени у апропријацијама из
ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве доноси надлежни
извршни орган локалне власти у складу са
чланом 22. ове Одлуке.
Укупан износ преусмеравања из става
6. овог члана не може бити већи од износа
разлике између буџетом одобрених средстава
текуће буџетске резерве и максимално могућег
износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног овим законом.
Члан 36.
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
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и између раздела корисника који
надлежности директног корисника.

су

у

Члан 37.
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 години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 38.
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 39.
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 40.
Ако се у току фискалне године расходи
повећају или приходи смање председник
општине, на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, може обуставити
извршење појединих расхода, не дуже од 45
дана.
Привременом обуставом извршења
може се:
1) зауставити преузимање обавеза;
2) предложити продужење уговорног
рока за плаћање;
3) зауставити давање одобрења за
закључење уговора;
4) зауставити коришћење квота.

Локални орган управе надлежан за финансије,
припремају предлог обима и мера привремене
обуставе извршења.
Мере привремене обуставе извршења
могу се применити на све кориснике буџетских
средстава.
О одлуци из става 1. овог члана
председник општине обавештава скупштину
локалне власти, у року од седам дана.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 41.
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 на расходној страни као извор финансирања
04.
Члан 42.
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 43.
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 44.
Средства из буџета у износу од
939.825.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 56.224.000 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10) у укупном
износу од 102.883.000 динара, распоређују се
по корисницима и то:
III ПОСЕБАН ДЕО
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Функц.
клас.
Број
позиц.
1

2
112

1
2
3
4
5

Економска и организациона
класификација
Конто

Врста издатака

Буџет
2011

3

4

5

411

7
8
9

412
416132
416131

10
11

416
422

12
13
14
15
16
17

421
423
4237
424
425
426

18

482

19

512

110
49911
49912

133
22

Средства из
осталих извора

Укупна
средства

6

7

8

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.01. Средства за рад СО
411
Плате и додаци запослених
2.823.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
261.000
Одборнички додатак, и др.нак. за
рад СО
4171
1.850.000
416132
Накнаде члановима комисија
450.000
422
Трошкови путовања
100.000

6

20
21

Средства из
сопств.извора
04

4819

2.823.000
261.000
1.850.000
450.000
100.000

1.02. Средства за рад председника општине,
општинског већа и њихових рад.
тела
Плате и додаци запослених
3.104.000
Социјални доприноси на терет
послодавца
556.000
Накнаде члановима комисија
450.000
Накнаде члановима већа
1.260.000
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
800.000
Трошкови путовања
900.000
1.03. Остали трошкови
Стални трошкови
Услуге по уговору
Репрезентација
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема

3.104.000
556.000
450.000
1.260.000
800.000
900.000

9.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000

9.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Укупно 1.01.+1.02.+1.03.:

35.554.000

1.04. Резерва буџета
Стална резерва
Текућа резерва

500.000
8.500.000

Укупно 1.04.:

9.000.000

1.05. Удружења и савези
Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.500.000

Укупно 1.05.:

1.500.000

0

0

35.554.000

500.000
8.500.000
0

0

9.000.000

1.500.000
0

0

1.500.000
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110
23

481942

1.06. Дотације политичким странкама
Дотације политичким странкама
500.000
Укупно 1.06.:

160
24

484

1.400.000

1.08. Трошкови платног промета
Трошкови платног промета и
банкарских услуга

2.200.000

Укупно 1.08.:

2.200.000

4819

1.09. Историјски архив
Дотације осталим непрофитним
институцијама

26

200.000

4819

Укупно 1.09.:
1.10. Културно уметничка
друштва
Дотације осталим непрофитним
институцијама

250.000

Укупно 1.10.:

250.000

1.11. Верске заједнице
Дотације осталим непрофитним
институцијама

500.000

Укупно 1.11.:

500.000

1.12. Мртвозорство
Специјализоване услуге

720.000

Укупно 1.12.:

720.000

1.13. Помоћ новорођенчади
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

4.280.000

4211

130

820
27
840
28

4819
722

29

424
040

30

472

911
31

451

32

472

400
500

0

5.000.000

11.500.000

1.16. Средства за финансирање пројеката
Издаци за нефинансијску имовину
0
(од чега: 10.500.000 за реализацију пројеката кроз
програм подстицаја грађевинској индустрији,
9.000.000 за завршетак спортске сале у Пискавцу)

500.000

1.400.000

0

0

1.400.000

2.200.000
0

0

0

0

2.200.000

200.000
200.000

250.000
0

0

0

0

250.000

500.000
500.000
720.000
0

0

0

0

720.000

4.280.000
4.280.000

5.000.000
0

0

1.15. Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
11.500.000
(од чега: извор финасирања 10.000.000 од донација
за социјална давања)
Укупно 1.15.:

33

200.000

Укупно 1.13.:
4.280.000
1.14. Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег
детета
Субвенције јавним нефинансиским
предуз.и организац.
5.000.000
Укупно 1.14.:

090

0

1.07. Накнаде штете услед елем.непог.
Накнаде штете за повреде или
штету насталу
1.400.000
услед елементарних непогода или
других
природних узрока (превенц.настанка и
откла.последица)
Укупно 1.07.:

411
25

500.000

500.000

5.000.000

11.500.000

0

0

11.500.000

32.883.000

32.883.000
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Укупно 1.16.:

170
34

441

35

611

36
37
38

474
474
474

5114
541
511

040
39

472

Укупно 1.18.:

9.800.000

0

27.500.000

60.000.000

3.800.000
6.000.000
0

60.000.000

9.800.000

1.19. Помоћ за вантелесну оплодњу
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
600.000

600.000

481

1.200.000

45114

Укупно 1.21.:
1.22. Фонд за развој
пољопривреде
Текуће субвенције за
пољопривреду

423

Укупно 1.22.:
1.23. Услуге локалног
информисања
Услуге по уговору

6.700.000

Укупно 1.23.:

6.700.000

424
511

1.24.Заштита животне средине
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти

1.000.000
0
1.000.000

472

Укупно 1.24.
1.25.Финансијска помоћ у
породици
Накнада за социјалну заштиту из
буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно 1.25.:

3.000.000

3.000.000

1.26.Међународна сарадња
Трошкови путовања
Услуге по уговору

900.000
400.000

900.000
400.000

Укупно 1.26.:

1.300.000

1.300.000

1.27.Пројекат запошљавања приправника
Трансфери осталим нивоима
власти
9.500.000

9.500.000

112
422
423

112
48

3.800.000
6.000.000
0

0

1.21. Црвени крст
Дотације невладиним
организацијама

040

47

1.18. Пројектно планирање
Пројектно планирање
Земљиште
Зграде и грађевински објекти

7.500.000
0

3.000.000

112

46

27.500.000

3.000.000

830

44
45

Укупно 1.17.:

20.000.000

Укупно 1.20.:

421

43

1.17. Трансакције везане за јавни дуг
Отплате домаћих камата
20.000.000
Отплата главнице домаћим
кредиторима
7.500.000

32.883.000

1.20. Здравствена заштита
Донације и трансфери осталим
нивоима власти

130

42

32.883.000

600.000

463

41

0

Укупно 1.19.:
760
40

0

463

1.200.000

0

0

0

0

3.000.000
3.000.000

1.200.000
0

0

0

0

2.500.000
2.500.000

600.000

1.200.000

2.500.000
2.500.000

6.700.000
0

0

6.700.000
1.000.000
0

0

1.000.000

Укупно 1.27.:

9.500.000

0

0

9.500.000

Укупно раздео 1.

138.704.000

0

92.883.000

231.587.000
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Извори финансирања за функције у разделу 1
Приходи из буџета 01
Примања од домаћих задуживања 10
111
49

РАЗДЕО 2. Општинска управа
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
412
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
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
482
наметнуте
од једног нивоа власти другом
512
Машине и опрема

411

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Укупно раздео 2.:
Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2
Приходи из буџета 01
820
61

411

62
63
64
65

412
413
414
415

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

416
421
422
423
424
425
426
512
513
515

РАЗДЕО 3. - Културни центар
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Укупно раздео 3.:

Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
820
76
77

138.704.000
92.883.000

77.800.000

77.800.000

13.950.000
850.000
1.500.000

13.950.000
850.000
1.500.000

1.130.000
400.000
500.000
950.000
400.000
417.000

1.130.000
400.000
500.000
950.000
400.000
417.000

100.000

100.000

200.000

200.000

98.197.000

0

98.197.000

98.197.000

11.236.000

11.236.000

2.011.000
30.000
60.000
0

20.000
98.000
150.000

2.011.000
50.000
158.000
150.000

0
1.980.000
0
1.800.000
1.200.000
900.000
90.000
60.000
0
50.000

118.000
432.000
346.000
325.000
3.645.000
117.000
593.000
156.000
320.000
346.000

118.000
2.412.000
346.000
2.125.000
4.845.000
1.017.000
683.000
216.000
320.000
396.000

19.417.000

6.666.000

0

26.083.000

19.417.000

РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан Радић"
Плате и додаци запослених
5.716.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
1.023.000

411

0

6.666.000

5.716.000
1.023.000
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Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Нематеријална имовина

85.000
45.000

20.000

105.000
45.000

0
900.000
50.000
200.000
250.000
100.000
130.000
100.000
300.000

0
60.000
40.000
100.000
50.000

0
960.000
90.000
300.000
300.000
100.000
160.000
130.000
450.000

Укупно раздео 4.:

8.899.000

480.000

Извори финансирања за функцију 820 у разделу 4
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
911
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

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
482
Порези и таксе
511
Зграде и грађевински објекти
512
Машине и опрема
Укупно раздео 5.:

Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
410
104
105
106
107
108
109
110
111
112

РАЗДЕО 6.- Туристичка организација
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

30.000
30.000
150.000
0

9.379.000

8.899.000
480.000

36.442.000

15.722.000

52.164.000

6.523.000
80.000
100.000
940.000

2.813.000
100.000
300.000
650.000

9.336.000
180.000
400.000
1.590.000

484.000
3.600.000
40.000
300.000
200.000
454.000
4.800.000
0
0
0

50.000
1.100.000
200.000
300.000
270.000
350.000
1.400.000
100.000
50.000
100.000

534.000
4.700.000
240.000
600.000
470.000
804.000
6.200.000
100.000
50.000
100.000

53.963.000

23.505.000

0

77.468.000

53.963.000
23.505.000

3.940.000

1.700.000

5.640.000

705.000
40.000
40.000

300.000
10.000
40.000

1.005.000
50.000
80.000

0
930.000
300.000
800.000
15.500.000

0
1.700.000
100.000
2.000.000
500.000

0
2.630.000
400.000
2.800.000
16.000.000
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Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Машине и опрема
Остала основна средства
Отплата главнице домаћим
кредиторима

1.400.000

Укупно 6.:

24.495.000

Извори финансирања за функцију 410 у разделу 6
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
810
119

411

120
119
120

412
414
415

121
122
123
124
125
126
127
128

416
421
422
423
424
425
426
512

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

50.000

1.400.000
8.000.000

0

32.495.000

24.495.000
8.000.000

8.326.000

950.000
60.000
100.000

524.000
44.000
73.000

1.474.000
104.000
173.000

200.000
3.450.000
180.000
804.000
800.000
1.000.000
600.000
500.000

0
2.670.000
132.000
1.549.000
670.000
733.000
586.000
586.000

200.000
6.120.000
312.000
2.353.000
1.470.000
1.733.000
1.186.000
1.086.000

Укупно 7.:

14.094.000

10.443.000

7.02. Физичка култура
Дотације спортским и
омлад.организацијама

6.000.000

Укупно 7.02.:

6.000.000

0

0

6.000.000

Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.):

20.094.000

10.443.000

0

30.537.000

Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

20.094.000

48191

620

134
135
136
137
138

400.000
2.000.000
30.000
60.000
0

2.876.000

129

131
132
133

100.000
1.500.000

5.450.000

810

130

300.000
500.000
30.000
10.000

РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи
8.01. ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"
411
Плате и додаци запослених
9.618.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
2.297.000
413
Накнаде у натури
40.000
414
Социјална давања запосленима
100.000
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
416
0
421
Стални трошкови
720.000
422
Трошкови путовања
60.000
423
Услуге по уговору
1.300.000
424
Специјализоване услуге
200.000

0

24.537.000

6.000.000

10.443.000

3.800.000

13.418.000

650.000
220.000
220.000

2.947.000
260.000
320.000

20.000
300.000
200.000
800.000
60.000

20.000
1.020.000
260.000
2.100.000
260.000
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425
426
512

640
640
640

4212
425
5112

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

110.000
150.000
50.000

80.000
80.000
200.000

Укупно 8.01.:

14.645.000

6.630.000

490
443
443

425
511
511

0

0

31.000.000

10.000.000

21.561.000
10.000.000
359.800.000

381.361.000

0

10.000.000

391.361.000

427.006.000

6.630.000

10.000.000

443.636.000

Извори финансирања за функције у разделу 8
Приходи из буџета 01
427.006.000
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
Неутрошена средства од приватизације из предходних година 14

6.630.000

421
148
149

421

152
153

10.000.000

РАЗДЕО 9. - Месне заједнице
9.01. Месна заједница Врњачка Бања
494
Текући расходи
6.622.000
495
Издаци за нефинансијску имовину
9.934.000
Укупно 9.01.:

16.556.000

Извори:

буџет:

1.556.000

494
495

9.02. Месна заједница Ново Село
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

440.000
441.000

Укупно 9.02.:

881.000

Извори:

буџет:

811.000

494
495

9.03. Месна заједница Грачац
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

2.124.000
531.000

Укупно 9.03.:

2.655.000

Извори:

буџет:

685.000

494
495

9.04. Месна заједница Вранеши
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

733.000
1.056.000

Укупно 9.04.:

1.789.000

буџет:

559.000

421

421
154
155

31.000.000

21.275.000

24.000.000
4.000.000
3.000.000

8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности путеви
Текуће поправке и одржавање
21.561.000
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти
359.800.000
(од чега: извор финасирања очекивани приход од
легализације; наплате потраживања од ХТП
"Фонтана"; 10.000.000 за капиталне донације са
нивоа Републике)
Укупно 8.03.:
Укупно раздео
8.(8.01.+8.02.+8.03.):

150
151

0

8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности јавна расвета
Енергетске услуге
24.000.000
Текуће поправке и одржавање
4.000.000
Изградња зграда и објеката
3.000.000
Укупно 8.02.:

145
146
147

190.000
230.000
250.000

Извори:

6.622.000
9.934.000
0

0

16.556.000

самодопринос:

15.000.000
440.000
441.000

0

0

881.000

самодопринос:

70.000
2.124.000
531.000

0

0

2.655.000

самодопринос:

1.970.000
733.000
1.056.000

0

0

1.789.000

самодопринос:

1.230.000
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421
156
157

9.05. Месна заједница Врњци
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

308.000
347.000

Укупно 9.05.:

655.000

Извори:

буџет:

605.000

494
495

9.06. Месна заједница Руђинци
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

1.236.000
309.000

Укупно 9.06.:

1.545.000

Извори:

буџет:

605.000

494
495

9.07. Месна заједница Подунавци
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

1.030.000
442.000

Укупно 9.07.:

1.472.000

Извори:

буџет:

512.000

494
495

9.08. Месна заједница Штулац
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

1.158.000
101.000

Укупно 9.08.:

1.259.000

Извори:

буџет:

479.000

494
495

9.09. Месна заједница Рсовци
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

210.000
209.000

Укупно 9.09.:

419.000

буџет:
9.10. Месна заједница
Станишинци
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

419.000

494
495

421
158
159

421
160
161

421
162
163

421
164
165

Извори:
421
166
167

494
495
Извори:
Извори:

912

0

0

655.000

самодопринос:

50.000

1.236.000
309.000
0

0

1.545.000

самодопринос:

940.000

1.030.000
442.000
0

0

1.472.000

самодопринос:

960.000
1.158.000
101.000

0

0

1.259.000

самодопринос:

780.000
210.000
209.000

0

0

419.000

самодопринос:

0

419.000
0

Укупно 9.10.:

419.000

буџет:

419.000

Укупно(9.01.+...+9.10.).:

27.650.000

буџет:

6.650.000

Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9
Приходи из буџета 01

308.000
347.000

419.000
0
0

0

419.000

самодопринос:

0
27.650.000

самодопринос:

21.000.000

0

4.700.000

27.650.000

168

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

4.700.000

169

10.02. Трансфери основним школама
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти

19.000.000

19.000.000

169

10.03. Субвенције ученицима у основ.образов.
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
463
4.000.000

4.000.000

Укупно раздео 10.:
Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10

27.700.000

0

0

27.700.000
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Приходи из буџета 01

922

27.700.000

170

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

5.000.000

5.000.000

171

11.2.Трансфери средњим школама
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти

9.000.000

9.000.000

Укупно раздео 11.:
Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11
Приходи из буџета 01

070
172

472

010
174

472

090
47271

177

0

0

500.000

600.000

6.600.000

500.000

0

6.600.000

Укупно(12.01.+12.02.).:

6.700.000

500.000

0

7.200.000

12.03. Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и
инвал.заш.
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
500.000
500.000

500.000
0

0

12.04. Кредити за ученике и студенте
Накнаде из буџета за образовање
3.500.000

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

4511

600.000

6.100.000

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

176

14.000.000

Укупно 12.02.:

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

410

0

14.000.000

Укупно 12.01.:
600.000
12.02. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
општине
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
6.100.000

Укупно 12.03.:

175

0

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
600.000

040
173

14.000.000

3.500.000

3.500.000

0

0

3.500.000

10.700.000

500.000

0

11.200.000

10.700.000
500.000

19.000.000

Укупно 13.01.:

19.000.000

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

23.000.000

Укупно 13.02.:

23.000.000

13.03. Зимско одржавање путева
и

500.000

19.000.000
0

0

19.000.000

23.000.000
0

0

23.000.000
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4511

одржавање атмосферске канализације
Текуће субвенције јавним
нефинанс.организ.
7.000.000
Укупно 13.03.:

179

4512

7.000.000

0

0

7.000.000

0

7.000.000

13.04. Капиталне субвенције
Капиталне субвенције јавним
нефинанс.организ.
20.000.000
(отпремнине за вишак запослених у јавним
предузећима)
Укупно 13.04.:
Укупно раздео
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.):

Извори финансирања за функције у разделу 13
Приходи из буџета 01

20.000.000

20.000.000

0

0

20.000.000

69.000.000

0

0

69.000.000

69.000.000

Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10

939.825.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

939.825.000

56.224.000
102.883.000
56.224.000

102.883.000

1.098.932.000

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од
01.01.2011.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1835/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић, с.р
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_________________________________________
252.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
17.редовној седници одржаној дана 27.12.2010.
године, на основу чл. 93. Закона о планирању
и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09 и
81/09), чл. 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.
62/06), на основу чл. 36.ст.1. тачка 18. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст),
донела је

О Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
ОТУЂЕЊЕ, ДАВАЊЕ У ЗАКУП И
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се критеријуми и
мерила за утврђивање висине накнаде за
уређивање, отуђење и закуп грађевинског
земљишта и елементи за уговарање на подру-

чју општине Врњачка Бања, обухваћеном
важећим урбанистичким плановима.
II НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта
обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и
других подлога, израду планске и техничке
документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта
врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања, које на предлог
Дирекције за планирање и изградњу ЈП општине Врњачка Бања (У даљем тексту: Дирекција),
доноси Скупштина општине.
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Члан 3.
Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта плаћа инвеститор.
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу следећих критеријума:
- степена комуналне опремљености,
- годишњих програма за уређивање
грађевинског земљишта,
- урбанистичке зоне,
- намене и површине објекта по м².
Члан 4.
Намене објекта – простора за које се
утврђује накнада за уређивање су:
1. објекти за потребе обављања послова из
надлежности државних органа и организација,
органа и организација локалне самоуправе и
организација које обављају јавну службу које
послују средствима у државној својини, као и
други објекти у државној својини (школе, дечје
установе, здравствени објекти, објекти културе,
објекти комуналне инфраструктуре, објекти
спорта); објекти за обављање верских обреда,
традиционалних цркви и верских заједница,
сходно чл. 10. Закона о цркавама и верским
заједницама - ''Сл.гласник РС'', бр. 36/06, објекти социјалног становања, објекти за које
Скупштина општине утврди да су од посебног интереса за општину, објекти за потребе
рада удружења грађана;
2. стамбени (индивидуално-стамбени, колективно-стамбени,
пословно-стамбени)
и
пратећи гаражни и други простор у стамбеним
објектима;
3. пословно-производни (производне хале,
складишта, стоваришта, објекти магацина,
јавне гараже и пратећи пословни простор) и
пратећи гаражни и други простор у овим
објектима;
4. пословно-услужни (пословно-стамбени апартмани, ресторани, спортски терени и пословни садржаји у објектима спорта за комерцијалну употребу) и пратећи гаражни и други
простор у овим објектима;
5. угоститељски објекти за смештај: хотел,
мотел, хостел, туристичко насеље и капм.
Намена објекта-простора који нису
предвиђени у ставу 1. овог члана утврђују се
према најсличнијој намени.
Површина објекта који се гради,
дограђује или реконструише за коју се врши
обрачун једнака је нето површини обрачунатој
по српском стандарду СРПС У. Ц2.100 према
Решењу о означавању стандарда и сродних
докумената у Републици Србији (Сл.гласник
РС, бр.27/07 и 79/07-тумачење) објављеном у
посебном издању Института за стандардизацију Србије.

Члан 5.
Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта по овој одлуци плаћа инвеститор.
Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта по овој одлуци, за објекте изграђене,
односно реконструисане без грађевинске дозволе у поступку легализације плаћа инвеститор, односно власник.
Накнаду из става 1. овог члана
инвеститор плаћа на основу уговора о накнади
за уређивање грађевинског земљишта (у даљем
тексту: Уговор) који закључује са Дирекцијом.
У поступку накнадног издавања
грађевинске и употребне дозволе (легализација
објекта), инвеститор, односно власник и Дирекција закључују уговор пре издавања грађевинске дозволе за објекат који се легализује.
Када су предмет легализације објекти
из члана 189. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09),
осим производних објеката, уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског
земљишта Дирекција закључује са сваким
појединачним власником посебног физичког
дела објекта, по правоснажности грађевинске
дозволе за објекат.
Дирекција закључује уговор, по уплати
целокупне накнаде једнократно, а у случају да
се плаћање врши у ратама, по уплати прве
рате.
Инвеститор који врши унутрашњу адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег
габарита и волумена легално изграђеног
објекта, без повећања укупне нето површине и
без промене намене, не плаћа накнаду за
уређивање грађевинског земљишта, о чему
Дирекција издаје обавештење инвеститору.
Члан 6.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта утврђује се према функционалном
рангу мреже инфраструктуре (саобраћајнице,
водовод и канализација, јавна паркиралишта и
јавна расвета) и обухвата:
- накнаду за магистралну мрежу (објекти
инфраструктуре који су од утицаја на укупан
капацитет одговарајућег комуналног система),
- накнаду за примарну мрежу (објекти
инфраструктуре који су од значаја за одређени
део територије),
- накнаду за секундарну мрежу (објекти
инфраструктуре који су од значаја за просторну
целину).
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта не обухвата трошкове инфраструктуре (електродистрибутивни објекти и мрежа,
ТТ објекти и мрежа, кабловски дистрибутивни
систем, топлификација, гасификација и друго)
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које инвеститор посебно уговара са надлежним
предузећима.
Радови на изградњи комуналне инфраструктуре, који нису садржани у планском
документу, а налазе се у граници урбанистичког пројекта, односно комплекса инвеститора и изводе се у циљу повезивања тих
објеката са одговарајућим системима градске
комуналне инфраструктуре, изводе се у оквиру
изградње објеката којима служе. Ове радове
изводи и трошкове истих сноси инвеститор.
Члан7.
Подручје општине Врњачка Бања,
подељено је на екстра и четири зоне у оквиру
Генералног плана које се протежу од центра ка
периферији, зону Гоч за коју се примењује
План генералне регулације предела Гоч и зону
ван обухвата ГП и ПГР Гоч.
Границе зона из претходног става овог
члана које се односе на зоне обухваћене
Генералним планом дате су у графичком
прилогу који представља саставни део ове
одлуке.
Члан 8.
ЕКСТРА ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан
следећом
границом:
главном
бањском
променадом на југу, поред хотела ''Сан'',
''Променада'', ''Бреза'', поред хотела ''Србија''
скреће на запад Булеваром Моше Пијаде,
пружа се даље и наставља у Београдску улицу
осовином Београдске улице до раскрснице са
Немањином улицом и наставља краком
Немањине улице до Липовачке реке и наставља
осовином реке између Краљевачке и
Крушевачке улице до моста код пословног
објекта ''Кул-лајт'' (који није обухваћен овом
зоном.
I ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан следећом
границом: почиње осовином Војвођанске
улице, наставља на југозапад осовином улице
поред ''Солидарности'', осовином постојеће
саобраћајнице до раскрснице са улицом 13.
Маја, даље југозападно осовином улице поред
Брђовића и Збиљића сече улицу Велибора
Марковића, наставља даље на југозапад осовином саобраћајнице новопланиране Јастребачке
улице, даље иде западном границом парцеле
бр. 383/3, прелази преко парцела бр. 381/6 и
379/1, наставља осовином улице Цветка
Ристића, осовином улице Владана Благојевића,
осовином Јастребачке улице изнад виле
''Загорка'', изнад Дома здравља преко кп.бр.
812/13 и 812/11, преко кат.парцеле бр. 799/2,
северозападном границом кп.бр. 864/6, 864/9,

865/6 и 865/1 преко 867/5, осовином
новопројектоване Јастребачке улице, сече
улицу Бановић Страхиње преко пута кп.бр.
889/6, 889/1, 889/22, 889/7, 889/27, осовином
новопројектоване Јастребачке улице испод
вила ''Дане'', наставља на југозапад преко кп.бр.
993/2, југозападне границе 991/3, ломи се ка
истоку улицом на кп.бр. 1131, осовином на
кп.бр. 1140/1 и проужава даље на запад до
границе са кп.бр. 1125/14, где се прелама на
исток преко кп.бр. 2125/1 и 1157/1. Одатле се
наставља на југ, преко половине кп.бр. 1158/1,
где се ломи ка југозападу са кп.бр. 1162, 1163,
1169/1, границом кп.бр. 1169/1 (''Слатина''),
1168/1 и половином кп.бр.1172, затим наставља
преко кп.бр. 1175, границом кп.бр. 1176/2 и
1176/3, 1176/17 и прелази преко кп.бр. 1180/2,
1183 прелази преко улице Копаонички венац.
Даље се пружа југозападном страном
кп.бр.1513/5 паралелно са кп.бр. 1520, пресеца
1519, пресеца к.п.1571/12 и к.п.1576/5. Даље
наставља западним странама кп.бр. 1601/6,
1601/7, 1601/17.1601/19 и 1601/21. Западном
границом кп.бр. 1605/4, 1608/12, 1610/6, 1610/7
и 1610/8 наставља на исток јужном границом
кп.бр. 1610/8 и 1609/6 до Улице Булевар
српских ратника све у КО Врњачка Бања,
долази до корита Врњачке реке и њеном
осовином наставља на југ и југоисток, а затим
се ломи на исток и прати јужну границу кп.
бр.1501/1, на којој се ломи на југ и прелази
преко кп. бр. 1501/2, прелази преко к.п.2161, а
затим долази на половину северне стране
к.п.1736, одакле наставља на исток северном
страном, па источном страном к.п.1737, до
краја к.п.1737 одакле скреће на исток и залази
под правим углом 50метара у к.п.1889/1, после
чега наставља правац југоистока, пресеца
к.п.1488/2, до к.п.2126/1 (Брђевички поток),
наставља да се креће осовином потока до
западне стране к.п.1472/9 а затим се ломи на
север пратећи западну границу кп. бр.
1472/9,1469/2 и 1469/1, где долази до јужне
стране к.п.1467/1, а затим се ломи ка истоку
северном границом кп. бр.1467/1,1467/2,1467/3
и 1467/5, долази до улице Мила Јеленковића,
даље се креће осовином ове улице у дужини од
30 метара, прелази преко парцеле кп. бр.
1397/1, пратећи источну границу кп. бр. 1403/1,
1403/2, прелази преко кп. бр. 1405/2, па
јужном и источном страном к.п.1405/1, одакле
наставља осовином улице Др. Драгише
Мишовића (преко к.п.1343, 1336 и 1335 ),
затим иде југоисточном границом кп. бр.
1330/4,1330/1, а затим се ломи ка североистоку
преко кп. бр.1328, прелази Улицу 8. Марта,
прати северозападну границу кп. бр. 1319,
затим се ломи ка западу пратећи југозападну
границу кп. бр. 1246/9, затим прати део
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југозападне границе 1246/10 , одакле скреће на
север преко к.п. 1244/2 и 1244/7, прати северозападну страну к.п.1244/6,1244/4, пресеца
улицу Олге Јовичић, наставља да прати
североисточну страну к.п.1248/1, пресеца
1252/11 и 1252/10 и 1252/1 и 1321/1, а затим
истим правцем до Улице Гочке, затим
наставља на север истом улицом до раскрснице
''Пахуљица'', затим прелази преко кп. бр.
678/27, и наставља североисточним странам
к.п.678/13,678/12,678/11, и 678/9 затим преко
кп. бр. 2148/1 и улази у Улицу Попинских
борца, прати осовину улице до Олимпијске,
затим Олимпијском улицом наставља ка
североистоку, севернозападним границама кп.
бр. 619/4, 619/1 и 619/7 одакле наставља на
север источним странама к.п. 618/4,615/4,615/1,
615/2,614,613 и 549/8 излазећи на Улицу 1.
Маја до раскрснице са Улицом Милоша
Обилића, наставља ка североистоку пешачком
стазом ка аутобуској станици,северозападном и
северном страном к.п.541, у дужину од 100
метара, одакле скреће на север преко к.п. 500/5
где долази до корита Врњачке реке, затим
Врњачком реком пратећи њен ток иде ка
североистоку до раскрснице са Војвођанском
улицом, а затим наставља ка северозападу
Војвођанском улицом до раскрснице са
Улицом Кнеза Милоша тј до почетне тачке ове
зоне.
II ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан
следећом границом: Од раскрснице са Улицом
Кнеза Милоша иде осовином улице Душана
Петровића Шанета до раскрснице са Доситејевом наставља ка југозападу јужном границом
кп.бр. 3481/5 и 3481/12, прелази преко
''Дубраве'' и наставља на запад кат.парцелом
бр. 3429/4, прелази на југ источном границом
кп.бр. 3429/11 и 12, наставља на југ западно и
иде јужном границом кп.бр. 220/2, наставља
западним странама кп.бр. 220/3, 218/1, 218/2,
218/3, источном границом кп.бр. 216/1 преко
кп.бр. 213/1 и 213/3, даље на југ западном
границом кп.бр. 210/2 и источном границом
210/1, источном границом кп.бр. 209/11, затим
северном па источном границом кп.бр. 209/4,
одакле скреће на исток и источном границом
221/1, западном границом кп.бр. 221/36,
наставља на запад до к.п. 221/10, даље се креће
јужном границом 221/10, затим наставља на
исток северним границама кп.бр. 221/12 и
221/24, затим скреће на југ источном границом
к.п.221/11 до улице Боре Васиљевића.
Наставља на запад осовином улице Боре
Васиљевића, до укрштања са улицом Хероја
Маричића, одакле наставља на југ осовином
улице Хероја Маричића до укрштања са

улицом Радничком, одакле скреће на запад и
наставља осовином Радничке улице и излази на
улицу Зелени булевар, иде правцем исток север осовином улице 3елени Булевар, скреће
на север у крак Студеничке улице, наставља на
север западном границом кп.бр. 349/8 и 348/2,
ломи се ка западу према источној граници
кп.бр. 341/10, наставља на север у дужини од
50 метара. Ломи се преко горњег дела
к.п.341/10, до њене западне границе, одакле
наставља на север до к.п.322/3 , даље наставља
у правац запада, јужном страном к.п.322/2 до
источне стране к.п.317/1, одакле скреће на југ
источном страном к.п.317/1, даље се ломи у
правац североистока, североисточним границама к.п.321/2 и 321/3, југоисточном границом
к.п.321/3, источном границом к.п.317/133, дае
северном границом к.п.320/3 и 320/2, одакле
скреће на југ источном страном к.п.320/2 до
улице Зелени булевар. Осовином ове улице
наставља до улице Зеленгорска стаза, наставља
да се креће осовином улице Зеленгорска стаза,
затим скреће на југ, западним границама
к.п.766/2 и 765/1, даље на исток северном
границом к.п.764, преко к.п.763/1 јужном
границом кп.бр. 763/2 и 760, југозападно кп.бр.
816/4, југоисточном кп.бр. 816/3, даље
западном границом к.п.816/11, преко к.п.816/7,
преко кп.бр. 806 до северне границе к.п.803,
даље на запад јужном границом к.п.807, преко
кп.бр. 804/1 њеном југозападном границом,
северозападним странама к.п.бр. 801/2 и 799/6,
североисточно и северозападно на кп.бр. 795/1,
северозападно на кп.бр. 795/5, 791/3, 791/2,
790/2, 790/3, 790/4, 789/3, 789/4 и 789/13,
југоисточном границом кп.бр. 788 и кп.бр. 902
и њеном југозападном границом преко кп.бр.
903/4, даље у правац југозапада, југоисточним
границама к.п.901/4, 901/3,891/2, 900/3 и 900/2,
одакле скреће на југ у дужину од 35 метара,
западним границама к.п.900/2 и 892/7, (до
постојеће улице на кп.бр. 892/4), даље
осовином улице на кп.бр. 906 и 889, преко
кп.бр. 906/4, 906/33, 906/1, до улице
2.Пролетерске дивизије, даље осовином улице
у дужину од 60 метара, до улице Радована
Павловића Командира Јеврема у дужину од 50
метара, даље на запад северном границом
к.п.996/4, преко кп.бр. 954/1, северном
границом к.п.954/7 и к.п. 954/8 на север преко
к.п. 953/2, даље на запад преко к.п.955/4 и
955/17, даље на север преко к.п.955/3 до
к.п.951/19, на запад јужном границом к.п.951/8
и 951/32, северном страном к.п.951/27 и 951/25,
јужном страном к.п.951/11, одакле скреће на
север западним границама к.п.951/17 и 952/2 и
952/10, одакле скреће на запад преко
к.п.950/19, 950/18, на југ источним границама
к.п.948/11,950/22 и 948/7, даље на запад и север
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преко к.п.948/8, даље на запад преко 948/1 до
улице Зелени булевар (к.п.2133) у правац
југозапада, осовином улице Зелени булевар до
улице Јастребачке, даље на запад осовином
улице Јастребачке у дужину од 100 метара.
Граница зоне се даље креће у правцу југ југоисток осовином улице Рада Чеперковића,
југозападним границама к.п.962/1, 960/2, 960/5,
960/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7,963/8, 963/2,
965/1, 965/2, 967/15, 967/1, 967/4, 967/8, 967/21,
967/24, 967/11 и 967/14, даље иде јужном
границом к.п.967/2, одакле скреће у правац југа
до улице Војводе Мишића, даље до раскрснице
са улицом Цане Бабовић, наставља осовином
улице Цане Бабовић до раскрснице са улицом
13.Октобар чијом осовином наставља да се
креће до раскрснице са улицом Липовачком.
Граница зоне наставља даље да се креће
осовином к.п.68 К.О. Липова до горњег десног
угла к.п.81/4 К.О. Липова, одакле скреће на југ
преко к.п.81/3 и 81/2 и 70/9, К.О. Липова даље
северном границом к.п.70/8 и 70/3 , К.О.
Липова, скреће на север западном страном
к.п.71/1, јужном границом к.п.1149/1, даље
осовином постојећег пута ка југу, западном
границом кп.бр. 1166/2, 1543, 1544, 1545, 1549и
1551, одакле скреће на исток североисточном
границом к.п.1551 у дужину од 20 метара, даље
на југ, прелази преко улице Копаонички венац
преко к.п.1560 до северне ивице к.п.1564/3,
наставља даље североисточним границама
к.п.1564/3, 1564/2, 1564/5, 1565/13, 1565/3,
1565/4, 1565/15, источним границама к.п.1568,
1634/2, 1634/9 и 1634/1. Граница зоне даље
скреће на исток преко 1633/1 и 1535/1 до
западне границе к.п.1572/6 па северозападно од
кп.бр. 1535/4 на север преко кп.бр. 1571/13,
преко кп.бр. 1571/15 ка југоистоку границом
кп.бр. 1571/2, 1574/3, даље североисточном
границом к.п.1573 југозападно кп.бр. 1630/8
преко пута на кп.бр. 2157/2 (улица Југ
Богданова), па наставља на југоисток
југозападном границом кп.бр. 1619/6, 1619/2,
1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1624, 1625 и
1696/1, даље, јужном границом кп.бр. преко
1699, преко 1703/2 на северну границу кп.бр.
1717 до западне и јужне границе кп.бр. 1715/1
и осовином десног крака улице Мишка
Ерчевића прелази пут до кп.бр. 2124/2 на југ
осовином Врњачке реке до јужне границе
кп.бр. 1947/2, иде даље на исток , залази делом
у к.п.1948, продужава у к.п.1889/1 у дубини од
15 метара и ломи се на север источним
границом к.п.1945/8, поново пролази преко
к.п.1889/1 у дужини од 120 метара и ломи се на
запад у дужину од 50 метара, наставља
источном страном к.п.1883, 1884 и 1880/2,
даље такође источним границама к.п.1757,
1756, и 1751. Граница даље наставља делом

северне стране к.п.1752/2 и
источним
границама к.п.1750, 1748/3 и 1748/1, одакле
наставља на ивицу к.п.1501/2 и к.п.2161 (пут),
прелази постојећи пут и прелази преко
к.п.1488/2, наставља осовином кп.бр. 2126
(''Брђовића поток'') даље ка северу источном
границом 1486, сече Улицу Мила Јеленковића
кп. бр. 2154, иде јужном и источном границом
кп.бр. 1473/2 и 1473/1, источном и северном
границом кп. бр. 1445,1447, 1448, 1450, 1453,
1454, 1457, 1459, 1461, 1462, 1465/1, јужном и
источном границом кп.бр. 1398/2, источном
границом кп.бр. 1401,1410, северном границом
кп.бр. 1411,1413 до Гочког пута. , наставља
северозападном страном к.п.1319 , даље скреће
на запад североисточним странама к.п.1245/10
и 1246/9 1310/3, иде северозападном границом
кп.бр. 1305, 1302, 1299, 1286, 1283, 1284,
прелази преко кп.бр. 1278, 1277, 1276, а затим
скреће ка северозападу пратећи североисточну
границу кп.бр. 1276 и излази на Улицу Маре
Јаковљевић и даље наставља на север Улицом
Маре Јаковљевић до Моравске улице, прелази
Моравску улицу и иде југоисточном границом
кп.бр. 1258, а затим прати границу КО Врњачка
Бања и КО Руђинци, даље наставља краком
Моравске улице према Станојчићима, а затим
на север такође границом КО Врњачка Бања и
КО Руђинци постојећим путем према ОШ.
''Пискавац'', до Олимпијске улице и прати
источну и северну границу кп.бр. 904/8 Ко
Руђинци, излази на постојећи пут кп.бр. 903
КО Руђинци, а затим наставља на запад у
дужини од 35 метара и скреће на север пратећи
опет границу КО Врњачка Бања и КО Руђинци,
западним странама к.п.902/1, 892/2, 891/6,
891/7, где се ломи на исток постојећим путем
тј. улицом Рај, до источне границе к.п.866/2,
одакле скреће на запад постојећим јазом , до
границе са К.О. Врњачка Бања, враћа се на југ
пратећи западне границе к.п.856/1, 857 и дела
к.п.858 К.О. Руђинци, даље наставља на запад
северним границама к.п.447/2, 451/3, 451/1,
451/2, 450/1, 450/2, 445/5 и 445/4, одакле се
ломи на југ заобилазећи к.п.448/2 и 448/1 ,
затим прати југоисточну границу кп.бр. 461/1,
459, 467/2, а затим наставља ка северозападу
преко кп.бр. 468/1, 468/6, 465/2, 470, до
Врњачке реке пратећи њену обалу до
североисточне границе кп.бр. 474/1 и 474/2 до
Улице Кнеза Милоша тј. почетне тачке ове
зоне.
III ЗОНА - ЗАПАД
Од магистралног пута на југ постојећом
саобраћајницом ломи се ка југоистоку,
наставља потојећим путем до југозападне
границе парцеле кп. 3242/1, кп.3244, кп.3247/2,
јужном границом парцеле кп.3247/2 и 3247/5,

Страна 25

- Број 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 30.12.2010.године

југозападном кп.3247/5, даље прати северну и
источну страну к.п.3234 , наставља на исток
преко кп. 3233, наставља на север прелазећи
преко к.п.3229, кп.3226/4 и к.п.3222 кп.3219,
3217, наставља на југ преко кп.3216, ломи се ка
западу, затим наставља на југ кп.3211, кп.3210,
кп.3206/2, прелазећи преко постојеће саобраћајнице (Р-224) настављајући на југоисток
преко кп. кп.3186/3, кп.3187/2, кп.3184, јужном
границом кп.3183/1 до постојећег пута, затим
постојећом улицом – Витојевачки пут наставља на југ, пролази источном границом
к.п. 3360, кп.3355/6, наставља на југ кп.3351,
прелази преко кп.3352, иде постојећом улицом
, осовином Витојевачког пута , наставља на југ
прелазећи ка западу кп.3517/1, кп.3517/3,
пратећи западну границу кп.3499/2 и 3499/5,
прелазећи преко кп.3439/16, кп.3439/18 и
западном границом кп.3499/19, одакле се ломи
ка западу северном и западном границом
кп.3496/2 и 3495, продужава на југ пратећи
источну границу кп.3496/1, затим ка југозападу
прелазећи постојећу улицу и кп. 3469 наставља
ка југозападу источном границом кп.3472/1, а
затим наставља ка истоку преко кп.3477/6,
кп.3477/4, настављајући ка истоку прелазећи
постојећи пут до улице Мезграја , наставља на
југ истом улицом, а затим враћајући се на
запад, пратећи јужну границу кп. 3490/1,2,3,
прелазећи преко постојеће улице и прелази
преко кп.3489/1,3, кп.3486/1,2,3 кп.3477, ломи
се ка југозападу пратећи западне границе
кп.3477/4, 3477/2 и 3472/2 , одакле се ломи на
запад преко 3451/1 у дужини од 80 метара,
затим скреће на југ, до северне стране к.п.3446,
одакле иде у правац запада и прати северне
границе к.п.3446 и 3445, излази на улицу
4.Краљевачки батаљон, чијом осовином
наставља да се креће у дужини од 90 метара,
одакле скреће на југозапад и почиње да прати
границу К.О. Врњачка Бања и К.О. Ново Село.
Наставља на југ пратећи источну границу
кп.4548, кп.4549, кп.4550, кп.4558, кп.4559,
прати Дубоки поток и границу КО Ново Село,
даље на југ до источне границе кп.192/2,3 КО
Липова, прелази преко кп.198/1 КО Липова,
кп.204/1, прати источне границе к.п.203/1 и
230/2, прелази преко кп.212, затим наставља
севернозападном границом кп.217/7,1,3, наставља ка југу границом преко кп.бр.216, од
постојећег пута тј. улице Јастребачке и даље се
ломи ка истоку преко кп.215/1, настављајући ка
југозападу постојећом улицом, прелазећи преко
кп. 238 до границе са Генералним планом.
III ЗОНА – ИСТОК (све КО Руђинци)
Од источне границе ГП-а, на југ
источном границом 2125, 2127, даље на исток
северном границом 2229/5, североисточном,

југоисточном, југозападном границом 2229/5,
наставља на југ преко 2231/4 и 2231/5 до пута,
источном границом 2232/1, 2154/1, јужном
границом 2154/1 и 2154/2, прелази пут, даље
преко 2251, јужном границом 2236/5, 3, 4,
2238/4, иде на север западном границом 2238/4,
југозападном и југоисточном границом 2238/2,
иде на запад, прелази преко парцеле и пута (Р –
222) до јужне границе 3707/23, даље иде на
север улицом, прати источну границу
к.п.3706/7, даље на север, источном границом
1888/1, источном границом 1936/2 до пута,
наставља путем ка северозападу, прелази на
исток северном границом 1904/5, западном и
северном границом 1904/2 и 1904/1, до
регионалног пута Гоч (Р – 222) и даље на север,
прелази регионални пут, па ка југоистоку
северном и североисточном границом 2061/1
до 1955/2 и даље путем на североисток па на
север преко 2060/9, 2060/3, 2045/1, прати јужну
и источну границу 2044, наставља на
североисток пратећи североисточне границе
к.п.2014/2 и 2014/1, 2010, затим скреће на
запад, на северозапад, па североисточном
границом 2010, 2011, прелази преко 1089/1, на
север преко 1088/6, 1079/2, 1079/1, 1078/2,
1068/4, а онда се ломи на југозапад преко
1069/5, 1069/2, 1069/1, 1080, 1081, 1083,
југозападном и северозападном границом 1041,
северо-западном
границом
1046,
североисточном границом 1043, 1044, западном
границом 1049, даље на север преко 1055, 1058,
1050, 1065/8, 1065/5, 3, 10, 2, 9, јужном
границом пута 2279 па на југ преко 1073 до
1170 и северном границом 1170 па на север
преко 1190/3 и 4, 1185, прелази пут, па
источном границом 1193/2, прелази на исток
преко 1189, па на север западном границом
1188/2 и преко 1188/2 и 1188/3 на север преко
1196, 1198, 1193, 1200/2, 1200/1, 1205/1, преко
1209/2, 3, 4, до пута на 1210, даље путем преко
1212, 1478/5, 1486 и даље на север источном
границом 1478/7, 6, 9, 1, 12, 11, 1478/8 и њеном
североисточном границом враћа се до пута на
1478/5, путем преко 1478/6, путем на 2278 па
северном и западном границом 1226/1, на
север, преко 1228/2 и 3, 1229, ломи се на запад
преко 937/1, 8, 7, 936, па на југ преко 939, даље
на северозапад преко 922/1, на север преко
924/1, 2, на североисток, југозападном границом и северозападном границом 926, излази на
пут и наставља ка северозападу, даље путем
903/2, па истим путем на север, до 817/1, па
преко 819/4, 3, 2, југоисточном границом 821,
јужном границом 820, источном 797, излази на
пут, наставља ка југозападу западном и
северном границом 784/1, наставља на север
западном границом 790, даље на север до
2270/3, даље на исток путем 2270/3 и на север
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преко 754, па на северозапад преко 495, 499,
501/4, 500, западном границом 509, југоисточном границом 510/2, преко 512/2, 513, југоисточном границом 514 и 517/3, 518/3, 2, 519,
525, на север преко 524/3, преко 529/3, 529,
536/3, 1, иде на југоисток, до 537/6 и њеном
југоисточном границом, прелази пут, наставља
преко 545/1, 546, 550, 552, 556, на север, преко
560, 558, на југоисток преко 561/2, даље на
југоисток, па северозападном и североисточном границом 403, па преко 408, па на
северозапад и онда преко 401, 402 и 400 на
североисток, па на југоисток и преко 398, 397,
393, на североисток па преко 4093/6, 392, преко
396, даље на североисток преко 383, 384, 396,
на север преко 374, излази на магистрални пут
Краљево – Крушевац. Од магистралног пута ка
северу и југоистоку пратећи границу
Генералног плана до кп.3068, наставља на
југоисток преко кп.3068, прелазећи постојећи
пут и настављајући кп.3046,кп.3170,наставља
на југ преко кп.3172/1, наставља на југ
постојећом улицом до пруге. У обухвату Треће
зоне је део кп.3102/1 кп.3101, кп.3100, већи део
кп.3095/1,2 кп.3096/2,3. Од железничке пруге
ка северу преко кп.2875 и кп.2876/4, јужном
границом кп.3009/2,3,4, кп.3003, јужном границом кп.3004/2, кп.3001, кп.2998/2, кп.3068/2,
кп.3067, преко кп.3072/2, кп.3074/1,2, кп.3083
до улице Станичне, северном границом
кп.3083, прелази преко кп.3080/2, преко
кп.3072/2, кп.3069/1, кп.3068/1, кп.3007/1,
кп.2877, кп.2876/2, кп.2874, кп.2871, кп.2870,
кп.2867, кп.2864, кп.2865, прелази преко
постојеће саобраћајнице, наставља преко
кп.2858, кп. 2848/2, кп. 2846/1, ломи се ка југу
преко кп.2849, кп.2850/1,2,3, кп.2853/1,2, 2854,
2855, до пруге.
Овој зони не припадају кп.2860/3,4, кп.2856 и
кп.2858/3. Ове четири парцеле припадају
Четвртој зони.
Трећој зони припада кп.2832, кп.2833, кп.2831,
кп.2816, кп.2815/3, кп.2817/4, кп.295, кп.298/5,
кп.299/1,2, кп.290 и кп.289. Од пруге на северо
исток, преко половине кп.364/1 до кп.371/1,
наставља на исток до кп.372, ломи се ка северо
истоку преко кп.218/1, кп.217/1, кп.217/5,
наставља на север преко кп.225, кп.224/2,
кп.225/3, ломи се ка северо западу преко
кп.226, пратећи границу кп.221/9 пелази преко
кп.370/8, кп.370/2, кп.370/5, кп.370/6, кп.368/5,
кп.250., даље ка северо западу обухватајући све
парковске шуме и спортски центар до кп.300,
кп.265, кп.2810, до постојећег пута, одакле се
ломи ка североистоку до кп.2680/3, а затим ка
северозападу преко кп.2680/1,2, кп.2681/4,
кп.2686, кп.2688, кп.2690, кп.2691, кп.2691/3,
кп.2692/1,2,3,4, кп.2693, кп.2695/1, пратећи
југозападну границу кп.2704, кп.2704/1,2

југозападну границу кп.2708, кп.2711/2,
кп.2713/1, кп.2716/2, кп.2731, кп.2732, кп.2581,
кп.2583/3, кп.2583/5,6,7, кп.2583/4, кп 1583/1,
кп.2583/8, кп.2583/2 до кп.2586/15 одакле се
ломи ка северозападу пратећи јужну границу
кп.2586/11,22,6,12, прелазећи постојећу улицу
наставља ка северозападу пратећи југозападну
границу кп.2567/1, кп.2558/1,2,3, кп.2515,
кп.2518, кп.2517, кп.2519, кп.2533/1,2,3,4,
кп.2534, кп.2535, наставља на север пратећи
постојећи пут, а затим наставља западном
границом парцеле кп.2530, кп.2528/2, кп.2250,
кп.2251, кп.2260/1,2,3, кп.2264 до границе са
Генералним планом.
IV ЗОНА
Обухвата простор између треће зоне и граница
Генералног плана Врњачке Бање.
ЗОНА ГОЧ
Обухвата простор за који се примењује
План генералне регулације предела Гоч, за део
Гоча који припада општини Врњачка Бања.
ЗОНА ВАН ОБУХВАТА ГП-а И ПГР ''ГОЧ''
Обухвата
простор
ван
граница
Генералног плана и Плана генералне регулације предела Гоч, за део Гоча који припада
општини Врњачка Бања.
Члан 9.
Јединични износ накнаде (Цјед) износи
13.650,00 динара, по метру квадратном нето
површине објекта.
Јединични износ накнаде се множи са
бројем квадрата објекта, коефицијентом за
намену, коефицијентом за урбанистичку зону,
коефицијентом комуналне опремљености и то
према следећој формули:
Цукупна=Цјед*Пнето*Кн*Куз*Кко, где
је:
Цукупна- укупна цена након обрачуна;
Цјед- јединична цена
Пнето- нето површина простора објекта
по намени
Кн- коефицијент за намену
Куз- коефицијент урбанистичке зоне
Кко- коефицијент комуналне опремљености
и према следећим табелама:
Коефицијент за намену (Кн)
1. Коефицијентом 2:
1.1. за објекте бензинских и плинских
пумпи са припадајућим садржајем без
надстрешнице,
2. Коефицијентом 1:
2.1. вишепородични и колективни стамбени објекти
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3. Коефицијентом 0,80
3.1.индивидуални стамбени објекти
3.2. привредно-производна намена
3.3. хотели, мотели, хостели, туристичка
насеља
4. Коефицијентом 0,75:
4.1. за галерије у затвореном простору,
4.2. магацине у подрумским и сутеренским
етажама,
4.3. унутрашње комуникације у стамбеним
објектима (холови, степенишни простори, и
лифтовски отвори и друге површине под
инсталацијама).
5. Коефицијентом 0,50 за:
5.1. гаражна места
у сутеренским и
подрумским просторијама, све помоћне зидане
објекте уз породичне стамбене објекте (оставе,
шупе, гараже и сл.),
5.2. отворене надстрешнице уз привреднопроизводне и пословне објекте,
5.3. површине отворених простора (балкони,
терасе, тремови и лође),
5.4. површина монтажних објеката на
површини јавне намене преко 10м2 нето
површине објекта,
5.5. кампови
6. Коефицијентом 0,25 за:
6.1. економске објекте уз породичне стамбене
објекте (кошеви, амбари, сеници и сл.),
6.2. отворена складишта,
6.3.површина
монтажних
објеката
на
површини јавне намене до 10м2 нето површине
објекта.
7. Коефицијентом 0,03
7.1. Површине отворених спортскихрекреативних терена и забавних објеката
7.2.Отворене Трибине за гледалиште
отворених спортско-рекреативних терена.
Коефицијент урбанистичке зоне (Куз)
Коефицијент
Урбанистичка зона
Екстра зона
2,0
Прва зона
1,5
Друга зона
0,85
Трећа зона
0,5
Четврта зона
0,25
Зона Гоча
1,0
Зона ван обухвата ГП-а и
ПДР ''Гоч''
0,2
Коефицијент
комуналне
опремљености
(Кко)
Потпуно
комунално
опремљено
земљиште је оно земљиште до кога је изграђен
приступни пут, канализациона и водоводна
мрежа и јавна расвета, са местом прикључка
које је највише 10 метара удаљено од ивице
грађевинске парцеле.
Комунално опремање и обрачун
накнаде се врши до места прикључка.

Коефицијент
потпуне
комуналне
опремљености износи...................1.
Уколико је земљиште непотпуно
опремљено комуналном инфраструктуром,
укупна цена након обрачуна (Цукупна) се
умањује за одређени проценат у складу са
следећом табелом:
Недостајућа комунална
Проценат умањења
инфраструктура
- недостајући асфалтни приступни пут 20%
- недостајућа канализациона мрежа
25%
- недостајућа водоводна мрежа
10 %
- недостајућа јавна расвета
5%
Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може
бити већи од 60% у односу на коефицијент
потпуне комуналне опремљености.
Услове недовољне комуналне опремљености утврђује Дирекција за планирање и
изградњу ЈП на основу техничких услова
јавних предузећа, који су саставни део
техничке документације у поступку издавања
локацијске и грађевинске дозволе.
Члан10.
Инвеститор, физичко или правно лице
може поднети Дирекцији предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре
сопственим средствима о чему Дирекција
сачињава предлог уговора на основу услова о
изградњи комуналне инфраструктуре у складу
са чл.94. Закона о планирању и изградњу и
доставља Скупштини на одлучивање.
Члан 11.
За изградњу објеката комуналне инфраструктуре из чл.6.ст.2.(надземни и водови и
инсталације), накнада за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава по дужном
метру мреже која се гради.
Јединична цена дужног метра у смислу
става 1. овог члана јесте:
- екстра зона........600,00 динара
- прва зона...........480,00 динара
- друга зона.........360,00 динара
- трећа зона.........240,00 динара
- четврта зона.....120,00 динара
- зона Гоча..........480,00 динара.
За објекте из овог члана, накнада се плаћа
једнократно.
Члан 12.
Јединични износ накнаде утврђен у чл.
9. став 2. и јединична цена дужног метра из
чл.11.став 2. ове Одлуке усклађују се годишње,
са годишњом стопом раста цена на мало у
Републици Србији, који објављује Завод за
статистику, при чему се заокруживање врши
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тако да се износ до 5 динара не узима у обзир, а
износ преко 5 динара заокружује на 10 динара.
Општинско веће на предлог одељења
Општинске управе надлежног за послове
финансија, објављује усклађени јединични
износ накнаде, односно цене из претходног
става овог члана, а најкасније у року од 15
дана од дана званично објављеног податка из
става 1. овог члана.
Члан 13.
У случају претварања већ изграђеног
објекта у простор за који се овом одлуком
утврђује виши коефицијент намене, инвеститор
је дужан да плати разлику накнаде за уређивање земљишта између накнаде обрачунате
према претходној намени у односу на нову
намену објекта, која се обрачунава према важећој одлуци у моменту подношења потпуног
захтева.
У случају претварања
таванског
простора у стамбени, при чему није извршена
промена висине слемена и промена нагиба
кровних равни, накнада се обрачунава за
површину која има висину најмање 1,60 метра,
од пода до таванице у пуном износу.
У случају да се реконструкцијом или
адаптацијом врши промена намене објеката
који су по намени хотели, мотели, хостели,
туристичка насеља у друге намене, инвеститор
је дужан да плати разлику накнаде у троструком износу, која се обрачунава према важећој
одлуци
у моменту подношења потпуног
захтева.
У случају реконструкције или доградње
објеката, односно изградње новог на истој
грађевинској парцели инвеститор је дужан да
плати накнаду за уређивање земљишта за
разлику у површини између старог и новог
објекта, која се обрачунава према важећој
одлуци
у моменту подношења потпуног
захтева.
Инвеститор који руши постојећи
легално изграђен објекат и гради нови на истој
локацији, у складу са планским актом, плаћа
накнаду за уређивање грађевинског земљишта
за разлику у површини између објекта који
гради и легално изграђеног објекта који се
руши, која се обрачунава према важећој одлуци
у моменту подношења потпуног захтева.
Легалност и површина објекта из
претходног става овог члана доказује се:
изводом из земљишних књига, односно изводом из листа непокретности, грађевинском и
употребном дозволом или актом надлежне
организационе јединице општинске управе да
је објекат грађен у периоду када за његову
изградњу није било потребно издавање
грађевинске дозволе.

Члан 14.
Инвеститору индивидуалног стамбеног
објекта, који решава стамбено питање своје
породице, признаје се право на умањење
накнаде по основу његовог улагања, односно
улагања чланова његове уже породице у
објекте инфраструктуре, које је имао путем
плаћања самодоприноса на подручју општине
Врњачка Бања, у висини од 2,0% за сваку
годину.
Умањење из претходног става признаје
се максимално до 150м2 нето површине
објекта.
Чланом породичног домаћинства у
смислу става 1. овог члана сматра се: брачни
друг, дете (рођено у браку или ван брака,
усвојено или пасторак), родитељи власника,
као и лице које је власник по закону дужан да
издржава.
Повластице из претходног става
признају се инвеститору на основу писмене
потврде месне заједнице преко које је самодопринос убиран, из које се недвосмислено може
констатовати у ком периоду је инвеститор или
члан његове уже породице вршио уплаћивање
самодоприноса за активности на подручју
општине Врњачка Бања.
Чланови једног породичног домаћинства могу користити ово право само једанпут,
за један стамбени објекат, и то највише до
150м2 нето површине објекта.
Евиденцију издатих потврда физичким
лицима о плаћању самодоприноса, воде месне
заједнице на територији обухваћеној ГП-ом
Врњачка Бања 2005-2021, односно орган
надлежан за вођење истих.
Умањења прописана овим чланом не
могу бити већа од 40% обрачунате накнаде и не
могу се примењивати за површину већу од
150м2 нето површине објекта.
Члан 15.
Лица са утврђеним степеном инвлидитета, ослобађају се накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у проценту утврђеног
инвалидитета, и то само за прву изградњу
породичног стамбеног објекта за нето површину од 150м2 у објекту, којим трајно решавају
своје стамбено питање, уколико поднесе
валидне доказе, односно уверења надлежне
здравствене установе и организационе јединице Општинске управе надлежне за послове
планирања и изградње.
Члан 16.
За објекте из чл.4. тачка 1. ове Одлуке,
накнада обрачуната у складу са чл.9. ове
Одлуке, умањује се за:
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-100% за објекте за потребе обављања
послова из надлежности локалне самоуправе и
јавних служби чији је оснивач локална
самоуправа, објекте социјалног становања и
објекте за за које Скупштина општине утврди
да су од посебног интереса за општину;
- 50% за објекте за обављање верских
обреда, традиционалних цркви и верских
заједница, сходно чл. 10. Закона о цркавама и
верским заједницама - ''Сл.гласник РС'', бр.
36/06.
Члан 17.
За пројекте који се финансирају
средствима Националног инвестиционог плана
и пројеката за изградњу објеката од интереса за
локалну самоуправу који се финансирају из
домаћих и међународних фондова и донација,
проценат умањења
накнада за уређивање
грађевинског земљишта утврђуе Скупштина на
предлог Општинског већа.
Члан 18.
Ако инвеститор промени намену
гараже, гаражног или паркинг простора из
члана 9. тачка 6.1. ове одлуке обавезан је да
плати накнаду за уређивање грађевинског
земљишта за промењену намену, увећану за
50%, у складу са овом одлуком и накнаду за
уређивање грађевинског земљишта за изградњу
јавних паркиралишта, односно јавних гаража у
износу, и то:
- у екстра зони 500.000,00 динара за објекте из
члана 4. ове одлуке,
- у I зони 300.000,00 динара за објекте из члана
4. ове одлуке,
- у II зони 200.000,00 динара за објекте из члана
4. ове одлуке,
- у III зони 100.000,00 динара за вишепородичне објекте по сваком паркинг месту које
је променило намену.
За објекте из овог члана, накнада се
плаћа једнократно.
III НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Члан 19.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта у поступцима легализације за породичне стамбене објекте у површини која је утврђена законом, обрачунате на
нето површину, утврђује се у складу са чл.9.
ове одлуке.
Накнада обрачуната на начин из става
1. овог члана представља основицу за умањење
по основу старости објекта и то по 2% за сваку
навршену годину старости објекта, највише до

40%, на основу записника Комисије коју
именује извршни орган општине Врњачка
Бања.
Износ накнаде добијен на начин из
претходног става овог члана, представља основицу за умањење уплаћеног самодоприноса на
начин и у поступку прописаном чл.14. ове
Одлуке.
Чланови једног породичног домаћинства могу користити ово право само једанпут,
за један стамбени објекат, и то највише до
површине објекта утврђене у ставу 1. овог
члана.
На тако утврђен износ накнаде ће се
применити умањења и олакшице утврђене
законским и подзаконским актом, у случају да
исте нису предвиђене овом Одлуком.
Члан 20.
Умањење накнаде из чл.19. односи се и
на легализацију појединачног стана површине
из става 1.члана 19. коју површину чини и
припадајућа помоћна просторија, остава или
подрум.
У поступцима обрачунавања накнаде за
стан као посебан физички део објекта
обрачунава се и накнада за заједнички простор
објекта (ходници, степениште, отвори за лифт,
заједничке терасе и сл.), сразмерно површини
стана.
Члан 21.
За легализацију стамбених објеката
нето површине до 300 м2 са максимално 2
стамбене јединице чији је власник физичко
лице, утврђује се накнада у складу са чл.9. ове
одлуке,
На тако утврђену накнаду се примењују
умањења предвиђена у ст.2. и 3. члана 19. ове
одлуке.
Тако утврђен износ по предњим
основима, се умањује за 30%.
Члан 22.
У случају легализације радова на
претварању заједничких просторија у стамбене
или припајању заједничких просторија стану,
затим у случају легализације радова на адаптацији и промени намене таванског простора у
стамбени, ако је инвеститор физичко лице, и
ако се овим радовима формира стамбени
простор нето површине до 150м2 рачунајући и
простор коме се припаја новоформирани простор, накнада се обрачунава на начин предвиђен
чл.21. ове одлуке.
У случају легализације радова на
адаптацији и промени намене таванског
простора у стамбени, при чему није извршена
промена висине слемена и промена нагиба
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кровних равни, накнада се обрачунава за
површину која има висину најмање 1,60 метра,
од пода до таванице у пуном износу.

уколико накнада утврђена при издавању
привремене дозволе није наплаћена у износу од
100 %.

Члан 23.
Висина накнаде за легализацију
објеката из чл.4 ст.1. тачке.3., 4. и 5. ове
одлуке, обрачуната у складу са чл.9. умањује се
за 20% под следећим условима:
-да власник објекта приложи потврду
од ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања да је
засновао претплатнички однос као правно лице
или предузетник;
-да је на парцели или у објекту који је
предмет легализације обезбедио довољан број
паркинг места предвиђен за ту намену објекта
по планском документу или Правилнику којим
се регулишу правила регулације, односно
правила грађења и уређења;
-ако се уговор о накнади закључи са ЈП
Дирекцијом до рока утврђеног посебним
прописом.

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 27.
Накнада за уређење грађевинског
земљишта плаћа се одједном или у више рата,
на основу уговора о уређивању односа у
погледу плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта.
Обрачун накнаде и закључење уговора
из става 1. овог члана врши ЈП Дирекција за
планирање и изградњу на основу захтева
инвеститора. Контролу закључених уговора
врши надлежни орган општине, а ЈП Дирекција
за планирање и изградњу је у обавези да по 1
примерак уговора са обрачуном који је
саставни део уговора доставља Општинском
јавном
правобранилаштву
и
одељењу
Општинске управе надлежном за послове
финансија.
Уз захтев се подноси: обавештења
Одељења надлежног за послове урбанизма и
главни, односно идејни пројекат.
Поред документације наведене у
претходном ставу овог члана, уз захтев за
обрачун накнаде доставља се и сва друга
потребна документација којом подносилац
доказује права и повластице у складу са
законом и овом одлуком.
Дирекција је у обавези да уради
обрачун најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева инвеститора, обрачун достави
инвеститору и води евиденцију о датуму
уручења, односно пријема обрачуна.
Уколико инвеститор у року од 15 дана
од дана издавања обрачуна, не прими обрачун
из било којих разлога, о чему се инвеститор
посебно упозорава обавештењем уз обрачун,
Дирекција је у обавези да тај обрачун стави ван
снаге, а инвеститор је у обавези да поднесе
захтев за издавање новог обрачуна.
Инвеститор је у обавези да у року од 8
од дана пријема обрачуна закључи уговор о
уређивању односа у погледу плаћања накнаде
за уређивање грађевинског земљишта, у
противном обрачун престаје да важи.
Ако се уплата накнаде изврши једнократно према примљеном обрачуну, у року од 8
дана од дана пријема обрачуна, а пре
закључења уговора, обвезнику се обрачуната
накнада умањује за 30%, осим за објекте из
чл.11. и 18. ове одлуке, а када инвеститор
објеката намене хотела, мотела и хостела,
плаћа накнаду једнократно, у том случају
може имати додатна умањења и олакшице, под
условом да инвеститор закључи уговор са
Дирекцијом за планирање и изградњу, којим ће

Члан 24.
Право на умањење накнаде из чл.19.,
20., 21. и 22. власник бесправно изграђеног
стамбеног објекта, може остварити само при
легализацији једног стамбеног објекта.
Члан 25.
Накнада за уређење грађевинског
земљишта не плаћа се у поступцима легализације за економске објекте (амбари, кошеви,
пушнице, гараже за пољопривредне машине,
стаје за стоку, живинарници и сл.) и помоћне
објекте изграђене у оквиру и за потребе
пољопривредног домаћинства у IV зони, зони
Гоча и зони ван обухвата ГП и ПГП Гоч, под
условом да власник приложи:
-доказ о легалности главног објекта.
Члан 26.
У случају да се привремени објекти у
поступку легализације преводе у статус трајних
објеката инвеститор је дужан да плати разлику
накнаде за уређивање земљишта између
накнаде обрачунате за привремени објекат и
накнаде за објекат трајног карактера, уколико
према тада важећим прописима није платио
пуну накнаду као за трајни објекат, и која се
обрачунава према важећој одлуци у моменту
подношења потпуног захтева.
Накнада за уређење грађевинског
земљишта неће се наплатити власницима
привремених објеката који су исту платили у
износу од 100% у поступку издавања
привремене дозволе, односно утврђиваће се
накнада у случајевима када је дошло до
промене површине објекта, намене објекта и
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се ближе уредити давање гаранција у складу са
посебним актом, на који уговор сагласност даје
Скупштина општине.
Накнада се може уплатити и у више
месечних рата, на следећи начин:
- физичка лица, инвеститори објеката за
породично становање (до 200 м2) прву рату у
висини од најмање 25% од утврђене накнаде, а
преостали износ у 24 једнаких месечних рата;
- физичка и правна лица, инвеститори
објеката за породично становање који прелазе
200 м2, вишепородичних стамбених објеката,
стамбено-пословних објеката и пословних
објеката прву рату у висини од најмање 50%
од утврђене накнаде, а преостали износ у року
од најкасније 12 месеци од дана потписивања
уговора:
- за објекте из чл.19. и 21. ове одлуке,
прва рата у износу од најмање 5% од утврђене
накнаде, а преостали износ у највише 60
месечних рата.
Када се накнада плаћа у ратама, прва
рата предвиђена ставом 9. овог члана, плаћа се
у року од 8 дана од дана пријема обрачуна, а
пре закључења уговора.
Износ прве рате из става 9. алинеје 1. и
2. овог члана, који се уплаћује у износу од 50%
утврђене накнаде, се умањује за 20%, а за
уплату прве рате у износу већем од 50%,
умањује се за 40% и то за сваки проценат изнад
50%.'':
Инвеститор који гради објекат намене
хотела, мотела, хостела, туристичког насеља
или кампа, плаћа приликом закључења уговора,
део накнаде за комуналну опремљеност, а
остатак обрачунате накнаде, која се утврђује
овим уговором, након истека грејс период од 1
године, који тече од дана закључења уговора, у
24 једнаких месечних рата.
У свим случајевима плаћања накнаде за
уређење грађевинског земљишта у ратама,
уколико обвезник измирује исте у роковима и
на начин предвиђен уговором, у било ком
периоду отплате може поднети писмени захтев
да остатак дуга измири у целости, а на тај
остатак дуга обвезник накнаде има право на
умањење од 30%.
Члан 28.
Усклађивање преосталог износа дуга из
чл.27. став 9. и 12. вршиће се у складу са
растом цена на мало за сваку рату посебно на
основу обрачуна које ће Одељење надлежно за
послове финансија, доставити инвеститору у
форми обавештења најкасније 8 дана пре дана
доспелости рате за плаћање.
За доцњу у отплати дуга обрачунаваће
се затезна законска камата.

Члан 29.
Уплата прихода по основу ове Одлуке
врши се на следеће уплатне рачуне, и то:
• Приходи од закупнине и отуђење за
грађевинско земљиште у корист нивоа
општина
840- 742153843-66
позив на број по моделу 97:
ФИРМА:
97-к.бр. 115-ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
97-К.БР. 115-матични број
• Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
840-742253843-87
позив на број по моделу 97:
ФИРМА:
97-к.бр. 115-ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
97-к.бр. 115-матични број
V ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
ЗАКУПНИНЕ
Члан 30.
Ради обезбеђења плаћања накнаде која
је уговорена у ратама, инвеститор је дужан да
при потписивању уговора достави следећа
средства обезбеђења, и то:
а/ физичка лица
- меница у висини потраживања накнаде,
увећана за 50%, са меничном изјавом
два платежно способна жиранта који су
у радном односу на неодређено време
код правног лица, до износа накнаде од
1500 еура,
за износ накнаде преко 1500 еура,
хипотеку – заложно право на уписаној
бестеретној некретнини, која тржишно
покрива вредност накнаде увећане за
50%, у корист Општине.
б/ правна лица
- меница у висини потраживања накнаде,
увећана за 50%, са меничним
овлашћењем за корисника менице, до
износа накнаде од 10.000 еура,
- преко износа накнаде од 10.000 еура,
хипотеку првог реда уписану на
бестеретној некретнини, која тржишно
покрива вредност накнаде увећане за
50%, у корист Општине или банкарску
гаранцију.
Износи у еурима из овог члана исказују
се у динарској противвредности, према
средњем курсу НБС на дан закључења уговора.
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VI НАКНАДА ЗА ОТУЂЕЊЕ И
ЗАКУПНИНУ ЗЕМЉИШТА
Члан 31.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се може отуђити и издати у закуп у складу са
законом и актима општине Врњачка Бања.
Накнаду за отуђење и закупнину плаћа
лице коме је грађевинско земљиште у јавној
својини, отуђено или дато у закуп по поступку
из претходног става.
Почетни износ накнаде за отуђење и
закупнине за давање у закуп
грађевинског
земљишта у јавној својини јавним надметањем
или прикупљањем понуда јавним огласом, за
објекте из чл. 5. тачке 2., 3., 4. и 5. ове Одлуке,
утврђује се у висини од 100% од тржишне
вредности земљишта.
Почетни износ накнаде за отуђење,
односно закупнине утврђује се у висини
процењене тржишне вредности конкретне
парцеле, која се прибавља од стране
министарства надлежног за послове финансијаПореске управе у Врњачкој Бањи.
Накнада за отуђење или закупнина за
давање у закуп
грађевинског земљишта
непосредном погодбом, ради изградње и
легализације објеката из тачке 1. члана 4. ове
Одлуке, као и исправке границе постојећих
катастарских, односно грађевинских парцела за
ове објекте утврђује се на начин прописан за
утврђивање накнаде за уређење грађевинског
земљишта из чл. 14. ове Одлуке, а ради
легализације и исправке катастарских граница
за објекте из чл. 4. тачка 2., 3., 4. и 5.ове
одлуке, наканада за отуђење, односно
закупнина се утврђује у висини од 100%
тржишне вредности.
Накнада за отуђење, односно закупнина
се утврђује у нето износу, без пореза на пренос
апсолутних права, који порез плаћа будући
власник, односно закупац.
Почетни износ закупнине за давање у
закуп на одређено време грађевинског
земљишта у јавној својини јавним надметањем
или прикупљањем понуда јавним огласом,
утврђује се у висини од 30% од тржишне
вредности земљишта.
Почетни износ закупнине за давање у
закуп дела површине јавне намене утврђује се у
процентуалном износу од висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта у зони у
којој се налази, уважавајући и друге
критеријуме (економске, врста делатности и
сл.) по м2 површине јавне намене на месечном
нивоу чију висину одређује комисија
формирана решењем Општинског већа након
усвајања Плана распореда места за постављање
монтажних објеката.

Комисија из претходног става овог
члана у истом поступку утврђује и проценат
умањења закупнине у вансезони, односно за
период 1.јануара.-15.марта. и 31.октобра.31.децембра.
Члан 32.
Лице коме је у складу са Законом и
овом одлуком отуђено, односно дато у закуп
грађевинско земљиште, дужно је да плати
накнаду за отуђење, односно закупнину у року
од 15 дана од дана закључења уговора о
отуђењу, односно давању у закуп грађевинског
земљишта.
Изузетно, ако је земљиште отуђено,
односно дато у закуп непосредном погодбом
власнику постојећег објекта породичног
становања, изграђеног без грађевинске дозволе,
ради прибављања одобрења за изградњу,
накнада за отуђење, односно закупнина се
може платити у ратама, и то: прва рата у
износу од 5% у року од 15 дана од дана
закључења уговора, а преостали износ у
највише 60 месечних рата, који се усклађује са
порастом цена на мало у Републици Србији,
према
објављеним
подацима
надлежне
организације за послове вођења статистике.
За вишепородичне стамбене, стамбенопословне и пословно-стамбене објекте, изграђене без грађевинске дозволе, ради прибављања одобрења за изградњу, накнада за отуђење,
односно закупнина се може платити у ратама и
то: прва рата у износу од 25% у року од 15 дана
од дана закључења уговора, а преостали износ
у највише 36 месечних рата, које се усклађују
са са порастом цена на мало у Републици
Србији, према објављеним подацима надлежне
организације за послове вођења статистике.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о критеријумима и мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање и
закупнину грађевинског земљишта (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 27/08 и
17/09).
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи чл. 2. Одлуке о коришћењу
инструмената плаћања (Сл.лист општине
Краљево бр. 11/05).
Члан 34.
На све захтеве поднете за закључење
уговора о регулисању међусобних односа за
плаћање накнаде за уређење грађевинског
земљишта, уз које су приложени инструменти
обезбеђења плаћања обавезе, као и обрачун
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накнаде који није старији од 15 дана,
примењују се одредбе одлуке која је важила у
моменту подношења захтева за закључење
уговора, уз обавезу да закључе уговор до дана
истека важности обрачуна. На све остале
захтеве примењују се одредбе ове Одлуке.
Ако се у току примене ове Одлуке, а у
односу на текстуални део описа зона, јаве
неслагања са Графичким прилогом, у том
случају се примењује Графички прилог.
Члан 35.
Инвеститори који су по раније важећој
одлуци закључили уговор са ЈП Дирекцијом за
планирање и изградњу о плаћању накнаде за
уређење грађевинског земљишта на рате, могу
поднети захтев Дирекцији за планирање и
изградњу за закључење анекса уговора, за
плаћање преосталог износа дуга одједанпут, у
ком случају остварује право на умањење и
попусте предвиђене чл.27.ове одлуке, као и
право на друге олакшице, које се утврђују
актом Општинског већа.
За остваривање права из претходног
става, инвеститори могу поднети захтев и иста
остварити, ако захтев поднесу у року од 6
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 36.
Ова одлука ће се примењивати на
подручје општине Врњачка Бања које буде
обухваћено Планом генералне регулације
општине Врњачка Бања и за подручје ван
обухвата планских докумената ГП и ПГР Гоч,
када Просторни план буде донет.
Члан37.
Надзор над применом ове одлуке врши
надлежни орган Општине-буџетски инспектор.
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1954/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________
253.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
17. редовној седници одржаној дана 27.12.2010.
године, на основу чл. 220. Закона о планирању
и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09), чл. 6.
и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе

(''Сл.гласник РС'' бр. 62/06) и чл. 36.ст.1 тачка
3. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
Општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење
грађевинског земљишта ("Службени лист
Општине Врњачка Бања" број 10/07 и 13/09), у
чл.5. став 1. се мења и гласи:
''1.екстра зона
- за пословне објекте 66 динара по м2,
- за стамбене објекте 20 динара по м2.
2. Прва грађевинска зона
- за пословне објекте 39 динара по м2,
- за стамбене објекте 13 динара по м2.
3. Друга грађевинска зона
- за пословне објекте 32 динара по м2,
- за стамбене објекте 7 динара по м2.
4. Трећа и четврта грађевинска зона
- за пословне објекте 19 динара по м2,
- за стамбене објекте 2 динара по м2.''
Члан 2.
У чл.5. брише се став 8.
Члан 3.
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта плаћа се у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 47/03 и 34/06), док се наведена накнада
не интегрише у порез на имовину.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.јануара 2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1951/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
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254.
Скупштина општине Врњачка Бања на 17.
редовној
седници
одржаној
дана
27.12.2010.године, на основу чл.7., 11. и 18.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС, бр.62/06), чл. 29 и
члана 36. Статута општине Врњачка Бања
("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр.
13/10-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним
таксама (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.
17/09 и 7/10-др.одлука), у Таксеној тарифи, која
је саставни део ове Одлуке, врше се измене
постојећих износа комуналних такси.
Члан 2.
У Тарифном броју 1. који се односи на
истицање фирме на пословном простору, где се
комунална такса утврђује у годишњем износу
по зонама, делатностима и површини, у ставу
1. под А, се мења и гласи:
''А.
1. Екстра зона :
1. а
99.000,00 дин.
1. б
82.000,00 дин.
1. ц
55.000,00 дин.
1. д
49.000, 00 дин.
2. Прва зона
2. а
44.000,00 дин.
2. б
38.000,00 дин.
2. ц
33.000,00 дин.
2. д
27.000,00 дин.
3. Друга зона
22.000,00 дин.
4. Трећа зона
16.000,00 дин.
5. Четврта зона
11.000,00 дин.
6. Остала насељена места
5.000,00 дин.''
Комунална такса која се плаћа за
истицање фирме на пословном простору без
обзира на зону за следеће делатности наведене
у ставу 2. под Б, се мења и гласи:
''Б
1. За делатност из области
електро привреде дистрибуција
електричне енергије и гаса
2.200.000 дин.
2. За делатност трговине нафтом и
нафтним дериватима и гасом
220.000 дин.
3. За делатност производње
минералне воде
220.000 дин.
4. За делатност банкарских
и других финансијских послова, осигурање
имовине и лица
(осим мењачница)
220.000 дин.

5. За делатност из поштанских,
мобилних и телефонских услуга 220.000 дин.
6. За делатност коцкарница
и казина
220.00 дин.
7. За делатност ноћних барова
220.000 дин.
8. За делатност трговине на велико и мало
у пословним објектима
површине преко 500m2 .
165.000 дин.
9. За делатност грађевинарства
110.000 дин.
10.За делатност инжињеринга,
планирања, пројектовања
110.000 дин.''
Члан 3.
У Тарифном бр.3.који се односи на
држање моторних и других возила, где се
комунална такса плаћа у годишњем износу, у
ставу 1. (тачке: а., б.,ц., д., е. и ф.) се мењају и
гласе:
''а. За теретна возила (камиони, камионети) и
специјална моторна возила намењена за превоз
одређених терета према носивости и то:
-до 3 тоне носивости
1.430,00 дин.
- од 3 тоне до 8 тона носивости 2.860,00 дин.
-од 8 тона до 10 тона носивости 3.300,00 дин.
-преко 10 тона носивости
3.740,00 дин.
-тегљач са приколицом
5.720,00 дин.
- за аутобусе
3.520,00 дин.
б. За комби – бус
1.760,00 дин.
ц. За прикључна теретна возила:
- до 3 тоне носивости
385,00 дин.
- од 3 тоне до 8 тона
1.210,00 дин.
- преко 8 тона
2.420,00 дин.
д. За путничке аутомобиле и комби возила
према радној запремини мотора и то:
- до 900 цм3
220,00 дин.
- преко 900 цм3 до 1350 цм3
495,00 дин.
3
3
- преко 1350 цм до 1800 цм
1.210,00 дин.
- преко 1800 цм3 до 2500 цм3
2.420,00 дин.
4.400,00 дин.
- преко 2500 цм3 до 3000 цм3
- преко 3000 цм3
5.500,00 дин.
е. За моторцикле према радној запремини
мотора и то:
- до 125цм3
110,00 дин.
- преко 125цм3 до 250цм3
220,00 дин.
- преко 250цм3 до 500 цм3
550,00 дин.
- преко 500 до 1000 цм3
1.100,00 дин.
- преко 1000 цм3
2.750,00 дин.
ф. За машине
- радне машине
1.500,00 дин.''
Члан 4.
У Тарифном бр.4. који се односи на
коришћење витрина ради излагања робе ван
пословних просторија, где се комунална такса
утврђује од сваког целог или започетог m2
изложбене површине витрине у износима
утврђеним по зонама, став 1. се мења и гласи:
''Екстра зона
6.600,00 дин.
Прва зона
4.400,00 дин.
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Друга зона
3.300,00 дин.
Трећа зона
2.750,00 дин.
Четврта зона
2.200,00 дин.
Остала насељна места 500,00 дин.''
Члан 5.
У Тарифном бр.5. који се односи на
држање кућних животиња (кућних љубимаца),
у ставу 1. број: ''250,00'', се мења у број:
300,00''.
Члан 6.
У Тарифном бр.6.која се односи на
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, где се
комунална такса утврђује од сваког целог или
започетог метра квадратног коришћеног простора, у ставу 1. тачке 1. и 2. се мењају и гласе:
''1. За постављање летњих башти:
-Екстра зона :
Врњачка улица од Креди банке до
виле Сан (укључујући обе)
55,00 дин.
Немањина улица
45,00 дин.
Остали делови
Екстра зоне
35,00 дин.
-Прва зона
27,00 дин.
-Друга зона
22,00 дин.
-Трећа зона
16,00 дин.
-Четврта зона
11,00 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
4.400,00 дин./m2.''
Члан 7.
У Тарифном бр. 7. која се односи на
држање средстава за игру (забавне игре), став
1. се мења се и гласи:
''- за аутомате, комјутерске и
остале игре
90,00дин.
- за билијар, флипере и сл.
60,00дин.''
Члан 8.
У Тарифном бр.8. који се односи на
држање музичких уређаја у угоститељским
објектима на отвореном простору (терасе,
баште, монтажним објектима и сл.), где се
комунална такса утврђује у дневном износу,
став 1. се мења и гласи:
''- Екстра зона:
Врњачка улица од Креди банке до
виле Сан (укључујући обе)
420,00 дин.
Немањина улица
380,00 дин.
Остали делови екстра зоне
290,00 дин.
- Прва зона
165,00 дин.
- Друга зона
110,00 дин.

- Трећа зона
55,00 дин.
Бришу се став 2. и 3. овог Тарифног
броја.
У делу НАПОМЕНЕ, уз овај Тарифни
број, у тачкама 1., 2. и 5. се брише текст:
''приређивање
музичког
програма'',
у
одговарајућем падежу.
Члан 9.
У Тарифном бр.9. који се односи на
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), код којег се комунална
такса утврђује од сваког целог или започетог
m2 рекламног паноа по зонама у дневном
износу, став 1 се мења и гласи:
''Екстра зона
55,00 дин.
Прва зона
44,00 дин.
Друга зона
33,00 дин.
Трећа зона
22,00 дин.
Четврта зона
11,00 дин.
На сеоском подручју 5,00 дин.''
Члан 10.
У Тарифном бр.10.који се односи на
коришћење простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила, на уређеним и
обележеним местима, у ставу 2. број:
''3.000,00'', се мења у број: ''3.300,00''.
У ставу 3. овог Тарифног броја који се
односи на пролаз саобраћаницама којима је
забрањен пролаз моторних возила, ради
доставе робе, а према одобрењу надлежног
органа за послове саобраћаја, где се комунална
такса плаћа по сату коришћења простора за
прилаз и паркирање, таксена тарифа се мења и
гласи
''- за путничке аутомобиле
и комбије
45,00 дин.
- за теретна моторна возила
170,00дин.''
У ставу 4. овог Тарифног броја који се
односи на 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, где се
комунална такса плаћа по сату коришћења
простора за паркирање, таксена тарифа се мења
и гласи:
''- за путничке аутомобиле
220,00 дин.
-за теретна
моторна возила
1.100,00 дин.''
У ставу 5. број: ''50,00'', се мења у број:
''60,00''.
Члан 11.
У Тарифном бр. 11. који се односи
на коришћење слободних површина за
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кампове, постављање шатора и других објеката
привременог коришћења, у ставу 1. број:
''15.00'', се мења у број: ''20,00''.
Члан 12.
У Тарифном бр.12. који се односи на
коришћење обале у пословне и било које друге
сврхе, у ставу 1. број: ''20,00'', се мења и гласи:
''25.00''.
Члан 13.
У Тарифном бр.13. који се односи на
заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење радова на јавним површинама, став 1. се мења и гласи:
''- при изградњи објеката по m2
заузете површине
220,00 дин.
-при извођењу радова
који изискују раскопавање
коловоза и тротоара по m2
220,00 дин.''
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', а примењиваће се од
1.1.2011.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1953/10 од 27.12.2010.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_______________________________________
255.
Скупштина општине Врњачка Бања на
17. редовној седници Скупштине одржаној дана
27.12.2010.године, на основу чл.35.Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', број 13/10-пречишћен текст) и
чл.114. Пословника Скупштине општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/10-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ
ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА,ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о накнадама за рад и
путним трошковима одборника, чланова
Општинског већа, радних тела Скупштине
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Краљево'', бр.24/04 и ''Службени лист општине
Врњачка Бања'', бр. 2/06, 9/06 и 1/09), се мења и
гласи:

''Овом Одлуком уређују се висина,
услови и начин исплате накнаде за рад и
путних трошкова одборницима, члановима
Општинског већа, сталних радних тела
Скупштине општине Врњачка Бања.
Накнада за рад члановима повремених
радних тела које образује Скупштина општине
и радних тела које образује председник
општине и Општинско веће, утврдиће се
одлуком о њиховом образовању.''
Члан 2.
Члан 2. се мења и гласи:
'' Одборници имају право на месечну
накнаду за вршење одборничке функције.
Чланови сталних
радних тела
Скупштине општине Врњачка Бања, имају
право на накнаду за учешће у раду радних тела.
Износ месечне нето накнаде за рад
одборника утврђује се у висини 4.000,00
динара.
Износ нето накнаде за рад чланова
сталних радних тела утврђује се у висини од
5% од просечне зараде у привреди Републике,
према
последњем
објављеном
податку
надлежног републичког органа за послове
статистике.
Право на накнаду припада лицима из
става 2. овог члана за дане када присуствују
седницама или на други начин учествују у раду
сталног радног тела, без обзира на време
трајања, а учешће у раду се доказује одговарајућим актом органа општинске управе надлежаног за скупштинске послове на основу кога
се врши исплата.''
Члан 3.
У чл.4. ставу 1. износ од: ''5%'', се мења
у износ од: 15%'', а текст: ''од просечне зараде
у привреди Републике'', мења се у текст: '' од
просечне зараде у привреди општине Врњачка
Бања''.
У чл.4. ставу 2. после текста:
''надлежног за'', брише се текст: ''скупштинске
послове'', и уместо њега предвиђа текст: ''за
послове Општинског већа'', а остали део текста
се наставља.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
1.1.2011.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1950/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
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256.
Скупштина општине Врњачка Бања на
17.
редовној
седници
одржаној
дана
27.12.2010.године, на основу чл.6. тачка 12. и
чл.10. Закона о финансирању локалне
самоуправе (Сл.гласник РС бр.62/06) и
чл.36.ст.1. тачка 3. Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања
бр.13/10-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРУЈЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1.
Члан 15. Одлуке о накнадама и другим
примањима које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр.10/07,
13/09 и 17/09 - Аутентично
тумачење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
накнадама које својом делатношћу остварује
Општинска управа), се мења и гласи: ''

I

За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске
ако овом Одлуком другачије није предвиђено

25,00

II

За сва решења ако овом Одлуком није

385,00

другачије предвиђено
III

За уверења и потврде коју издаје орган

50,00

ако није другачије прописано
IV

V

1.Накнада на име трошкова обраде документације
из области приватног предузетништва

165,00

2.За уверења и потврде из области приватног

190,00

предузетништва са важењем до 31.12.2005.г.
1.За решења о закупу грађевинског земљишта

825,00

2. За издавање тапија
3. За уверења о национализацији земљишта и зграда
4. За захтеве за откуп и давање у закуп станова у
државној својини којима располаже општина Врњачка
Бања
5. За доношење решења у постуку исељења
6. За извршење решења без трошкова принудног
извршења

VI

90,00
1.650,00
500,00
500,00

7. Захтеви за закључење уговора за
постављање монтажних објеката и утврђивање накнаде
за уређење грађ.земљишта

400,00

8.Решење за редовну употребу објекта

550,00

9. За доношење решења о престанку права коришћења

385,00

1. За издавање грађевинске дозволе по м2
а) За објекте до 100м2

7,00

б) За објекте преко 100м2

17,00

2. За решење о извођењу грађевинских радова
а) за економске објекте у пољопривреди

60,00

б) за стамбене објекте

700,00

в) за пословне објекте

1.650,00

г) за помоћне објекте

300,00

д) за објекте правног лица
ђ) за санацију

3.400,00
600,00
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e) за адаптацију, промену намене, инвестиционо
одржавање
3. За решење о техничком пријему објекта
- за нето површину објекта до 250 м2

30,00
300,00

- за нето површину објекта преко 250 м2
НАПОМЕНА:
Накнаде из тачке 3. 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

1.200,00

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. За издавање обавештења, уверења и потврда за
текуће одржавање
5. За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање
јавних површина у циљу извођења грађевинских
радова
6. За утврђивање стања грађ.објекта и издавања
уверења о легалности објекта

2.200,00
500,00

7. За издавање локацијске дозволе
а) Издавање локацијске дозволе за изградњу
индивидуалних стамбених објеката (на основу
урб.планова)
- по м2 нето површине објекта
б) Издавање локацијске дозволе за изградњу
индивидуалних стмбено-пословних објеката (на основу
урб.планова)
-по 1м2 нето површине објекта

45,00

57,00

в) Издавање локацијске дозволе за изградњу
колективних стамбених и стамбено-пословних објеката
(објекти са 3 и више станова, на основу урб.планова)
80,00

-по 1м2 нето површине објекта
г) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне
инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:
-

путеви, улице и др.саобраћајнице
водовод и канализација
ПТТ и електро инсталације
Топловоди, гасоводи и др.инсталације

33,00
22,00
55,00
33,00

д) Обрачун по једном објекту: трафо станице, бутан
станице, резервоари, водоводне подстанице, мостови,
релеји и сл.

33.000,00

8. Потврђивање урбанистичког пројекта

5.500,00

НАПОМЕНА:
За акт којим се одобрава реконструкција постојећих објеката плаћа се

50% од одговарајуће накнаде за одобрење за
изградњу.
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1. За доношење решења за одлучивање о потреби
израде процене утицаја
2. За доношење решења за одређивање обима и
садржаја студија о процени утицаја

760,00
760,00

3. За промену намене пољопривредног земљишта

760,00

4. За одобрење за извођење музичког програма

600,00

5. За издавање одобрења за сечу стабала

200,00

6. За кретање возила по посебним одобрењима, осим за
возила за обављање комуналних услуга

550,00

7. За издавање водних услова и сагласности
200,00
8. За категоризацију соба, станова и кућа за издавање
по 1 просторији
9. За трошкове изласка на терен службеног лица органа
по захтеву странке
10. За обављање ауто такси превоза:
а) за издавање акта о испуњавању услова за обављање
такси

330,00
330,00

450,00

Превоза
б) за преглед возила

1.100,00

в) за издавање потврде погодности моторног возила за

550,00

такси превоз и њеног продужетка
г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси
превоза,

220,00

д) за одјаву обављања такси превоза
11. За регистрацију и оверу реда вожње превозника у
градском и приградском саобраћају
12. За регистарацију уговора о раду за обављање
послова ван просторија послодавца и уговора са
кућним помоћним особљем
13.Издавање уверења о обављању пољопривредне
делатности

220,00
1.100,00

220,00
200,00

НАПОМЕНА: У вези издавања акта о испуњености услова за обављање такси превоза (тачка
10, под а), превозник сноси стварне трошкове издавања такси дозволе, идентификационе картице,
картона, ветробранске налепнице и кровне ознаке са грбом општине.
Накнада из тачке 11.- односи се за регистрацију и оверу реда вожње једне линије.
VIII

1. Издавање информације о локацији

300,00

2. Издавање извода из планског документа са
графичким прилогом
3. Излазак на терен и утврђивање фактичког стања
објекта на терену ( ради утврђивања површине,
старости и сл):
а) за објекте до 50м2
б) зобјекте од 51 до 100м2
в) за објекте од 101 до 200м2

220,00
330,00
440,00
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г) за објекте од 201 до 500м2
д) за објекте од 501 до 1000м2
ђ) за објекте преко 1000м2, на сваки 1м2

880,00
2.200,00
3,30

4. Издавање потврда о усаглашености темеља
а) (за објекте до 100м2)
б) (за објекте преко 100м2)
IX

1. За издавање извода из матичних књига
2. За издавање извода из матичних књига на обрасцу за
иностранство

550,00
1.100,00
20,00
180,00

3. Доношење решења о накнадном упису у матичне
књиге
4. Издавање уверења о држављанству

165,00

5. Доношење решења о промени личног имена

350,00

6. За закључење брака:
а) у радно време
б) ван радног времена
в) ван службене просторије, без употребе службеног
возила
г) ван службене просторије, са употребом службеног
возила

90,00

170,00
350,00
7.000,00
10.000,00

НАПОМЕНА: За закључење првог брака оба супружника, не плаћа се накнада предвиђена у тачки 6.
алинеја: а) и б).
1. За оверу потписа, преписа или аутентичноста
X
рукописа (од сваког полутабака оригинала)
40,00
2. За оверу пуномоћја
90,00
3. За излазак на терен ради овере потписа или аутентичности рукописа

220,00

НАПОМЕНА: Полутабаком се сматра лист хартије од 2 стране нормалног канцеларијског формата или
мање.
Ако је рукопис, односно препис, чија се овера врши писан на страном језику, плаћа се
двострука накнада.
XI

1. За препис службених аката или докумената од
полутабака оригинала
2. За препис аката или докумената на страном језику од
полутабака оригинала

XII

3. За издавање фотокопије документа из архиве по
страници
1.За пружање правне помоћи:
а) писање захтева, пуномоћја, изјава, сагласности
б) писање тужби, жалби

НАПОМЕНА: Плаћања накнаде за пружање
правне помоћи ослобађају се лица која су
XIII

165,00
400,00
45,00
165,00

330,00
корисници материјалног обезбеђења Центра за
социјални рад.

1.За жалбе на решења, одлуке и закључке
2. За опомену којом се обвезник позива да плати дужну
накнаду

165,00
165,00
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XIV

1. Захтев за коришћење велике сале Скупштине
општине

XV

1. Захтев за објављивање аката у Сл.листу општине
Врњачка Бања

5.000,00
по започетом часу
коришћења сале
НАПОМЕНА: Ова накнада се увећава се за 50% у случају када се користи грејање сале или клима
уређаји.
110,00
по једној страници

НАПОМЕНА: Ову накнаду не плаћају органи општине и јавна предузећа, установе и организације које
се финансирају из општинског буџета, као ни претплатници који уплате годишњу претплату.
XVI

1. Годишња претплата на Сл.лист општине Врњачка
Бања

12.000,00

НАПОМЕНА: Ову накнаду не плаћају органи општине и јавна предузећа, установе и организације које
се финансирају из општинског буџета.''
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о изменама и допунама Одлуке
о накнадама које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр 13/09) и Аутентично тумачење
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
накнадама које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр 17/09).
_________________________________________

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1952/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________

1) " површина јавне намене" јесте
изграђен, уређен или неизграђен простор који
је планским актима одређен за уређење, или
изградњу јавних објеката, или површина јавне
намене за које се утврђује општи интерес
(улице, тргови, паркови, паркинг простори,
такси стајалишта, слободне површине у општој
употреби и др.). Површина јавне намене може
бити у својини или државини Републике
ОДЛУКУ
Србије, општине Врњачка Бања и јавних
предузећа и установа чији је оснивач
О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
Република Србија или јединица локалне
самоуправе и других правних и физичких лица.
Члан 1.
2) "мањи монтажни објекат" јесте:
Овом Одлуком прописују се услови и
киоск или други објекат површине до 10м2
начин постављања и уклањања мањих монтакоји је индустријски или занатски произведен,
жних објеката и опреме, привременог карактера
компактaн, преносив у целини или је изведен
на површинама јавне намене и осталим
површинама у општој употреби на територији
од монтажно- демонтажних елемената или
општине Врњачка Бања.
путем занатских радова, тако да се могу брзо и
лако монтирати а остају одређено време на
Члан 2.
месту локације.
''Mањи
монтажни
објекти
за
Значење појединих термина у смислу ове Одлуке
културна збивања, спорт и забаву'' су:
је следеће:
257.

Скупштина општине Врњачка Бања на
17. редовној седници одржаној 27.12.2010.године,
на основу члана 146. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и
81/09) и члана 36. Статута општине Врњачка Бања
("Службени лист општине Врњачка Бања ", број
1/09,13/09 и 12/10), доноси
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монтажне бине, трибине,игралишта, балон хале
спортске намене, циркуске шатре, камп
приколице, забавни, луна и зоо-паркови.
Не сматра се мањим монтажним
објектом у смислу ове Одлуке објекат чије
извођење се врши грубим грађевинским
радовима.
3) "опрема" јесте: расхладни уређај,
столови, столице и сунцобрани ( за летња
баште), покретне тезге, разгласни уређај и
друга опрема која се поставља у сврху
одржавања одређених јавних манифестација и
приредби или у функцији објеката или мањих
монтажних објеката, приредби политичког
карактера, забавних програма и презентација,
непрофитних манифестација и приредби
(хуманитарног, едукативног, музичког, спортског карактера односно манифестација у циљу
неговања културе и културног наслеђа),
држачи за бицикле, сталци за излагање робе,
жардињере и покретни објекти за обављање
регистроване делатности (опрема за продају
прехрамбене робе - апарати за кокице,
фрижидер за индустријски паковани сладолед,
аутомати за сладолед, аутићи, играчке и друга
опрема за дечија игралишта, покретна тезга за
продају дозвољене врсте роба и друго);
4) ''остала урбана опрема'' јесте:
уметничкa фигура, уређај, апарат, мали
монтажни елемент, мањи наменски систем,
реквизит, посуда и сл. у функцији уређења
површина јавне намане.
5) "коришћење
површине јавне
намене" јесте њено привремено заузимање у
површини предвиђеној Планом и одобрењем
надлежног органа ради постављања објеката и
опреме из овог члана.
Члан 3.
Није дозвољено на територији општине Врњачка Бања. постављање објеката и
опреме из чл. 2. ове Одлуке без одобрења
надлежног органа.
Одобрења за
постављање мањих
монтажних објеката и опреме из чл. 2. ове
Одлуке доноси организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове
планирања и изградње на основу одредби ове
одлуке и Плана општег распореда места за
постављање мањих монтажних објеката и
опреме на површинама јавне намене.
Члан 4.
За привремено коришћење површина
јавне намене и постављање мањих монтажних
објеката и опреме израђују се планови.
План општег распореда места за
постављање мањих монтажних објеката и
опреме садржи локације, опште услове и

правила постављања мањих монтажних
објеката (текстуални и графички део), односно
постављања опреме, а нарочито: намену, врсту
материјала од којих се израђује, величину и
изглед објекта, површину заузећа површине
јавне намене, време на које се поставља,
распоред локација по зонама које су утврђене
одлуком о локалним комуналним таксама и др.
Нацрт Плана општег распореда места
за постављање мањих монтажних објеката и
опреме припрема Дирекција за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања ЈП, и по
прибављеном мишљењу организацине једнице
Општинске управе надлежне за послове
планирања и изградње и мишљења Комисије за
планове, доставља Општинском већу.
Општинско веће у складу са урбанистичким планом и потребама реализације
туристичке понуде општине Врњачка Бања
доноси План општег распореда места за
постављање мањих монтажних објеката и опреме на површинама јавне намене и формира
комисију која утрвђује почетни износ
закупнине.
Планом распореда места указује се
посебна пажња да објекти и опрема из
чл.2.Одлуке, обухваћени Планом, својим
положајем и естетским обликовањем, морају
бити у функцији Променаде, Трга културе, да
не угрожавају пешачку комуникацију, еколошко-урбанистички
амбијент
парковских
површина, изворишта и земљишта око изворишта, као и да садрже минимум санитарнохигијенских услова.
За просторе који су под посебним
режимом заштите (културна добра, природна
добра и сл.), Јавно предузеће из трећег става
овог члана ће приликом израде Плана
прибавити и у исти уградити и посебне услове
надлежних институција.
ДАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ
Члан 5.
Површине јавне намене за постављање монтажних објеката и опреме дају се у
закуп на локацијама и за намене предвиђене
Планом, путем јавног надметања или
прикупљања понуда и непосредном погодбом
за случајеве прописане овом Одлуком.
Председник општине Врњачка Бања
расписује јавни оглас и решењем формира
комисију која спроводи поступак јавног
надметања или прикупљања понуда за закуп
површина јавне намене.
Одлуку о давању површина јавне
намене у закуп за привремено постављање
мањих монтажних објеката
и опреме на
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предлог комисије доноси Председник општине
Врњачка Бања.
Члан 6.
Оглас о јавном надметању или прикупљању понуда садржи:
1. Опис и ближе податке о површини јавне
намене на којој се објекат поставља.
2.Услове за постављање објекта или
опреме(намена објекта, површина у м2,
габарит и др.) и рок постављања
објекта или опреме.
3. Рок трајања закупа.
4. Почетни износ закупнине и накнаде за
уређење земљишта.
5. Рок привођења површине намени.
6. Обавезу учесника да уплати депозит у
висини петоструког месечног почетног
износа закупнине из тачке 4 или
достави гаранцију о авансној уплати за
цео период закупа.
7. Место и време јавног надметања,
односно отварања понуда.
8. Рок за подношење пријава, односно
понуда.
9.Доказ о измирењу обавеза према
Општини по основу закупа за постављање
мањег монтажног објекта и опреме.
Јавно надметање или отварање понуда се
може одржати најраније 3 дана од последењег
дана објављивања огласа. Оглас се објављује у
трајању до 7 дана на огласној табли Општинске
управе, сајту Општине и локалној радиотелевизији.
Члан 7.
Учесник у јавном надметању или
прикупљању понуда јавним оглашавањем своје
учешће пријављује, односно доставља понуду,
Општинској управи служби надлежној за
послове Председника општине – комисији за
спровођење поступка најкасније један радни
дан пре почетка јавног надметања, односно
отварања понуда. Понуда учесника у поступку
прикупљања понуда јавним огласом се
доставља у затвореном омоту.
Уз пријаву, односно у понуди се
подноси доказ о уплати депозита или доставља
гаранција о авансној уплати за цео период
закупа, у складу са законом.
Пријава (понуда)учесника у јавним
надметању и поступку прикупљања понуда
садржи:
1.податке о подносиоцу пријаве (тачан назив
правног лица, његово седиште, матични број,
ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан
назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања),
односно уредно пуномоћје за лице које ће

заступати правно лице или предузетника на
јавном надметању односно у поступку
прикупљања понуда,
2. Извод из АПР не старији од три месеца,
3. Потпис овлашћеног лица и печат,
4. Изјава о прихватању услова из огласа,
изјаву да ће се у објекту обављати делатност
која је прописана Планом;изјаву да ће се
површина јавне намене преузети у виђеном
стању;
5. Доказ о уплати депозита или гаранцију о
авансној уплати за цео период закупа,
6. Износ понуђене закупнине који не може
бити мањи од почетног,
7. Доказ о измирењу обавеза према Општини
по основу закупа за постављање мањих
монтажних објеката и опреме из претходног
периода, ако је било закупа, са даном
достављања понуде,
8.Доказ да није прекршајно кажњаван за
прекршаје прописане одлуком о монтажним
објектима и одлуком о општем уређењу
Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће
паркова, зелених и рекреационих површина, у
претходних годину дана.
Члан 8.
Ако
пријава
учесника
за
јавно
надметање, не садржи све податке предвиђене
огласом или су они дати супротно објављеним
условима или није примљен доказ о уплати
депозита или није достављена гаранција о
авансној уплати за цео период закупа, комисија
ће затражити од учесника да недостатке
отклони пре почетка јавног надметања.
Учесник који не поступи по захтеву комисије,
губи право учешћа у јавном надметању.
Ако понуда учесника у поступку
прикупљања понуда јавним огласом, не садржи
све податке предвиђене огласом или су они
дати супротно објављеним условима или није
приложен доказ о уплати депозита или није
достављена гаранција о авансној уплати за цео
период закупа, а што комисија констатује при
отварању понуда, иста понуда се одбацује као
непотпуна.
Члан 9.
У поступку јавног надметања не могу
учествовати председник нити било који члан
или њихови заменици комисије за спровођење
јавног надметања или прикупљања понуда.
Члан 10.
Јавно надметање ће се одржати ако
истом приступи најмање два учесника за сваку
површину јавне намене која се даје у закуп, и
то лично или преко овлашћеног пуномоћника.
Уколико на јавно надметање не приступи ни
један учесник или приступи само један учесник
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поступак оглашавања ће се поновити. Уколико
се на поновљеном јавном надметању не јави
довољан број учесника, сматра се да је јавно
надметање успело и када се појави само један
учесник са уредно поднетом пријавом, уколико
прихвати потписивање изјаве да плаћа закуп
површине јавне намене по почетном износу
месечне закупнине.
Уколико се на оглас о прикупљању
понуда пријави само један или ни један
подносилац понуде или су понуде неуредне,
поступак оглашавања ће се поновити. Уколико
се на поновљеном прикупљању понуда путем
јавног оглашавања не јаве најмање два
понуђача са уредним понудама сматраће се да
је оглашавање успело и када постоји само једна
уредна понуда, уколико понуђач прихвати
потписивање изјаве да плаћа закуп површине
јавне намене по почетном износу месечне
закупнине .
У поновњеном поступку оглашавање
траје до три дана а јавно надметање односно
отварање понуда врши се истеком једног дана
од задњег радног дана када је оглашавање
завршено.
Члан 11.
Уколико на два јавна надметања не буде
поднета ниједна уредна пријава (понуда),
комисија даје предлог за доделу локације
првом
заинтересованом
понуђачу
под
условима из завршеног огласа и уз обавезу да у
моменту потписивања уговора авансно уплати
почетни месечни износ закупа за два наредна
месеца.
Члан 12.
Јавно надметање отвара председник
комисије, утврђује ко је поднео пријаве, ко је
од подносиоца присутан и објављује почетни
износ и позива учеснике да дају своје понуде,
одређујући најнижи износ за који се може
повећавати претходно понуђени износ, који не
може бити већи од 10% претходно достигнуте
цене.
Председник комисије отвара понуде по
редоследу приспећа, утврђује ко је поднео
понуду, да ли је понуда уредна и ко је од
подносилаца присутан. О раду комисије води
се записник.
Члан 13.
По обављеном јавном надметању или
окончању поступка отварања понуда, комисија
истог дана сачињава предлог за доношење
акта о давању у закуп и заједно са записником
о раду исти доставља Председнику општине
Врњачка Бања.

Члан 14.
Акт о давању површине јавне намене у
закуп садржи:
- податке о закупцу,
- опис и ближе податке о површини јавне намене,
- опис и ближе податке о објекту или опреми који се
поставља,
- обавезу регулисања закупнине и накнаде за
уређење грађевинског земљишта, и обавезу
закључења уговора са јавним предузећем.
- рок трајања закупа,
- рок привођења површине намени,
- обавезу закупца да у року до 8 дана по
одржаној лицитацији закључи са Општином
уговор о закупу и прибави одобрење за
постављање монтажног објекта или опреме на
површини јавне намене.
-обавезу закупца да ће објекат уклонити о свом
трошку и без накнаде када то захтева
реализација урбанистичког плана, односно по
истеку рока из уговора о давању површине
јавне намене у закуп и издатог одобрења за
постављање објекта и опреме,
- обавезу закупца да положи депозит или
инструмент обезбеђења уплате депозита у
висини потребној за уклањање објекта и
опреме коју одреди надлежни орган, који се
враћа уколико закупац уклони објекат о свом
трошку.
Члан 15.
Служба Општинске управе надлежна
за послове Председника општине обавештава
све учеснике у поступку јавног надметања и
прикупљања понуда јавним оглашавањем о
лицу коме је површина јавне намене дата у
закуп, истог дана након одржавања лицитације
односно отварања понуда истицањем акта о
давању површине јавне намене у закуп на
огласној табли Општинске управе и на сајту
Општине.
Члан 16.
Општина и закупац закључују уговор о
закупу који садржи:
- податке о површини јавне намене,
- податке о намени и величини објекта или
опреме који се постављају,
- висину закупнине,
- рок и начин плаћања,
- обавезу закупца, односно корисника
површине јавне намене да са надлежним
јавним предузећем закључи уговор о појачаном одржавању површине јавне намене за
период закупа,
- одредбу да даном одјављивања из АПР престаје закуп и да се раскида уговорна обавеза, и
да се оглашава ново јавно надметање или
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поступак прикупљања понуда за дату јавну
површину,
- рок трајања закупа,
- рок за привођење површине намени,
- износ накнаде за уређење грађевинског
земљишта,
- права и обавезе у случају неизвршења обавеза .
Члан 17.
Уговор о закупу закључује се у року
до 8 дана од дана одржавања јавног надметања
односно отварања понуда, при чему износ
положеног депозита улази у цену закупа.
Ако лице коме је дата површина јавне
намене својом кривицом не закључи уговор у
року из става 1. овог члана, Председник
општине Врњачка Бања на предлог Служба
Општинске управе надлежне за имовинско
правне послове, донеће акт о стављању ван
снаге акта о давању површине јавне намене у
закуп, а наведено лице нема право на повраћај
депозита.
Следећег дана од стављања ван снаге
акта о давању површине јавне намене у закуп
понавља се поступак давања у закуп површине
јавне намене по процедури утврђеној овом
Одлуком.
Члан 18.
Површина
јавне
намене
испред
пословног простора може се дати на привремено коришћење непосредном погодбом власнику односно закупцу пословног простора
ради постављања опреме, искључиво за обављање регистроване делатности у пословном
простору, у складу са овом одлуком и Планом.
Када се захтев за заузимање дела
површине јавне намене подноси ради
постављања опреме, а има више власника
односно корисника пословног простора испред
кога се површина јавне намене налази, иста ће
се дати на коришћење сразмерно површини
пословног простора коју власници односно
корисници пословног простора користе.
Члан 19.
Површина јавне намене се може дати на
коришћење непосредном погодбом у случају
када се
површина јавне намене даје на
коришћење јавним предузећима и установама
чији је оснивач општина у заштићеном делу
екстра зоне а ради постављања мањег монтажног објекта који има амбијентални значај или
поседује споменичко својство као и за постављање урбане опреме за уређење површина
јавне намене.
Одобрење локације и услове коришћења
на предлог Одељења за планирање и изградњу
доноси Општинско веће.

ОДОБРЕЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
Члан 20.
Уколико је посебним прописима за
вршење одређене делатности предвиђено поседовање одобрења за рад, одобрење за
постављање мањег монтажног објекта и опреме
из чл. 2. ове Одлуке може се издати само
правним или физичким лицима која поседују
такво важеће одобрење.
Члан 21.
Странка која тражи дозволу за постављање мањег монтажног објекта и опреме
дужна је да уз свој захтев приложи и писмену
изјаву оверену од надлежне службе Општинске
управе или суда да ће их уклонити са места
локације о свом трошку и без накнаде оног
тренутка кад то захтева реализација урбанистичког плана, односно по истеку рока из уговора о давању површине јавне намене у закуп.
Власник мањег монтажног објекта и
опреме дужан је да исти постави, користи и
одржава у складу са уговором о закупу површине јавне намене и решењем о одобрењу, у
исправном стању тако да може служити
намени за коју је постављен, а нарочито:
1) да је монтиран(а) и постављен(а) тако
да обезбеђује сигурност корисника, сопственика и пролазника, да не ремети јавни ред и
мир и безбедност саобраћаја,
2) да обезбеди несметан пролаз и прилаз
возилима за довоз робе за потребе монтажног
објектаи опреме,
3) да објекат односно опрема испуњава
естетске и хигијенско-санитарне услове за
предвиђену намену,
4) да су потребне инсталације у објекту и
опрема (електро-, водоводне и канализационе)
у исправном стању,
5) да се стара о изгледу и одржавању
чистоће у непосредној околини мањег монтажног објекта или опреме и да обезбеди одговарајућу опрему за прикупљање и одношење
отпадака,
6) да се стара о дозвољеном нивоу буке.
Члан 22.
За коришћење површине јавне намене и
постављање мањих монтажних објеката и
опреме из чл. 2. Одлуке плаћа се закупнина или
локална комунална такса и накнада за учешће
закупца у трошковима уређивања грађевинског
земљишта, у складу са посебним одлукама СО
које регулишу ову материју.
ОДОБРЕЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

МАЊИХ
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Члан 23.
Решење којим се одобрава постављање
мањег монтажног објекта доноси орган
Општинске управе надлежан.за планирање и
изградњу.
Члан 24.
Уз захтев за одобрење за постављање
мањег монтажног објекта прилаже се следећа
документација:
- уговор о закупу површине јавне
намене закљученим са Општином,
-технички услови прикључака у зависности од намене и локације мањег монтажног
објекта издате од стране надлежних јавних
предузећа, надлежног Завода за заштиту
споменика културе, Завода за заштиту природе
и Министарства унутрашњих послова,
- техничка документација у два
примерка,
- оверена изјава из чл. 21.ове одлуке,
- доказ о регулисаној обавези плаћања
накнаде за учешће у трошкова уређења грађевинског земљишта,
- одобрење за рад,
- доказ о уплати депозита или
нструмент обезбеђења уплате депозита у
висини потребној за уклањање објекта ,
- таксе на решење.
Уколико је локација за постављање
мањег монтажног објекта предвиђена Планом
распореда места, чија је намена по планском
акту предвиђена за јавно, а налази се у корисништву другог правног или физичког лица, уз
захтев за издавање одоборења за постављање
истог, надлежном органу, поред документације
из става 1. овог члана доставља се и сагласност
власника или држаоца парцеле.
Под техничком документацијом у
смислу овог члана одлуке сматра се пројекат
који садржи фотографије објекта, ситуацију са
диспозицијом објекта и мерама које дефинишу
тип, величину и положај објекта у складу са
Планом, основу објекта, карактеристичне
пресеке и изглед објекта, технички опис, предмер и предрачун радова и пројекат потребних
инсталација, у одговарајућој размери.
Техничку документацију из претходног става овог члана израђује одговорни
пројектант са одговарајућом лиценцом.
Члан 25.
Решење којим се одобрава постављање мањег монтажног објекта обавезно садржи
констатацију да ће власник објекта уклонити
исти о свом трошку и без накнаде када то
захтева реализација урбанистичког плана,
односно истеком рока из уговора о закупу као
и обавезу примене прописа у делу који се

односи на комунални ред, дозвољени ниво
буке, одржавање чистоће и друге прописе.
Члан 26.
Одобрење за постављање мањег
монтажног објекта престаје да важи уколико их
закупац у уговореном року, не постави или не
отпочне са обављањем делатности за коју је
објекат намењен.
Члан 27.
Без одобрења органа из чл. 3. ст.2. ове
Одлуке забрањено је:
1. Померати или премештати објекат са
локације која је одређена у одобрењу.
2. Заменити објекат другим објектом.
3. Изменити изглед, конструкцију или боју
објекта.
4. Променити врсту делатности за коју је
објекат намењен.
5.Постављање додатне опреме, сталака и
витрина за излагање и продају робе,као и
продаја робе за коју не поседује одобрење
из мањих монтажних објеката
6. Коришћење површине јавне намене веће од
површине дефинисане одобрењем.
Члан 28.
Одељење надлежно за послове
планирања и изградње води посебан регистар
о издатим решењима којима се одобрава
привремено постављање мањих монтажних
објеката са именом и презименом власника,
адресом, бројем решења и датумом издавања
истог, датумом почетка важења и датумом
престанка важења решења.
ОДОБРЕЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЛЕТЊИХ
БАШТИ
Члан 29.
Летње баште формирају се испред
пословних објеката у складу са овом одлуком
и Планом, водећи рачуна о могућностима
простора, естетском обликовању и визуелном
изгледу, тако да формирана летња башта не
омета кретање пролазника и корисника услуга,
као и коришћење суседних објеката.
Летње баште могу формирати правна
лица и предузетници који обављају угоститељску, посластичарсаку и делатност исхране и
смештаја гостију.
Летње баште се формирају од гарнитура за седење, сунцобрана, тенди за поједине
летње баште које буду предвиђене Планом
распореда места за постављање монтажних
објеката и опреме, у зависности од локације и
амбијенталне целине у оквиру које се иста
поставља и жардињера са цвећем на означеној
подлози на површини јавне намене, и то:
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- на делу тротоара, под условом да се остави
слободан пролаз од најмање 2м;
- на улицама где је забрањен саобраћај за
моторна возила,
- на другим површинама јавне намене, под
условом да се обезбеди слободан пролаз од
најмање 3м ширине.
Тенде и сунцобрани не смеју прела-зити
замишљену вертикалну раван одобреног
простора баште. Надлежна организациона јединица за послове планирања општинске управе
Општине Врњачка Бања по прибављеном
мишљењу Комисије за планове одређује тип и
боју тенди и сунцобрана на одређеним
локацијама.
Обележавање површине јавне намене за
формирање баште извршиће се у присуству
комуналне инспекције у складу са овом
одлуком и издатим одобрењем.
Члан 30.
За објекте који обављају угоститељску,
посластичарсаку и делатност исхране и
смештаја гостију који су удаљени од улице или
друге површине јавне намене а имају прилаз
тим површинама, може се одобрити формирање летње баште, ако удаљеност није већа од
30м, под условом да се не омета прилаз другим
објектима, не заклањају излоге и не угрожавају
нормално коришћење и обављање делатности
других корисника.
Члан 31.
Летње баште се могу формирати у
периоду од 15.03. до 31.10. текуће године.
Подносилац захтева је дужан да у захтеву определи период коришћења површине
јавне намене у оквиру термина из става 1. овог
члана, као и да наведе јединствену површину
заузећа за ову намену, без могућности промене
површине летње баште и временског периода.
По истеку рока који је опредељен у
захтеву странке за коришћење површине јавне
намене, летње баште се морају уклонити са
исте.
Уколико временски услови дозвољавају, баште се могу формирати и ван периода
утврђеног у ставу 1. овог члана, без накнаде, са
закупцима који су измирили своје обавезе
према Општини за предходни период о чему
подносе доказ уз захтев за издавање одобрења
продужење важности решења којим је
одобрено постављање летње баште.
Одељење надлежно за послове планирања и изградње решењем одобрава продужење рока из претходног става овог члана
најдуже до првог марта. када су закупци у
обавези да уклоне баште или поднесу захтев за
наступјућу сезону.

Члан 32.
Летње баште се формирају на основу
одобрења органа Општинске управе надлежног
за планирање и изградњу.
За коришћење
површине јавне
намене, закупац површине јавне намене на
којој је формирана летња башта, плаћа локалну
комуналну таксу сходно Одлуци о локалним
комуналним таксама.
Члан 33.
Уз захтев за издавање одобрења за
коришћење површине јавне намене ради
формирања летњих башти подноси се:
- назив и адресу правног лица или
предузетника који подноси захтев;
- извод из АПР-а, не старији од три месеца,
- доказ о власништву или закупу пословног
простора испред кога се тражи формирање
баште,
- техничка документација у два примерка –
скица која садржи димензије, волумен и
положај у односу на: елементе површине јавне
намене (коловоз, паркинг, пешачки прелаз,
стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему
површине јавне намене (клупа, жардињера,
канта за отпатке), привремене и сталне објекте
у непосредној близини (киоск, телефонска
говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у
зграду, колски улаз, елементи фасаде над
јавном површином).Техничку документацију
израђује
пројектант
са
одговарајућом
лиценцом.
.- време коришћења површине јавне намене из
чл.31.ове Одлуке,
- уговор о регулисању појачаног одржавања
површине
јавне
намене
закључен
са
надлежним јавним предузећима,
- уговор о регулисању начина плаћања и
измиривања обавеза сходно Одлуци о
локалним комуналним таксама и другим
одлукама СО Врњачка Бања, са инструментима
обезбеђења плаћања,
- доказ о уплати депозита или инструмент
обезбеђења уплате депозита у висини
потребној за уклањање летње баште коју
одреди надлежни орган, који се враћа уколико
закупац уклони летњу башту о свом трошку.
- доказ да није прекршајно кажњаван за
прекршаје прописане одлуком о монтажним
објектима и одлуком о општем уређењу
Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће
паркова, зелених и рекреационих површина, у
претходних годину дана.
- доказ о уплати такси.
Захтев за добијање одобрења за
постављање баште подноси се насловљен на
Одељење надлежно за послове планирања и
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изградњу најмање 5 дана пре почетка периода
за који се тражи постављање баште.
Члан 34.
Одобрењем за заузеће површине јавне
намене ради формирања летње баште нарочито
се дефинише:
- правно лице или предузетника коме се
одобрава ,са подацима из АПР-а,
- место и површина која се заузима,
- време коришћења површине јавне намене,
- уговорне обавезе о регулисању начина
плаћања и измиривања обавеза сходно Одлуци
о локалним комуналним таксама и другим
одлукама СО Врњачка Бања, са инструментима
обезбеђења плаћања и
- обавеза подносиоца захтева да након истека
рока уклонити формирану летњу башту и
површину јавне намене вратити у првобитно
стање.
Одобрење за заузеће површине јавне
намене ради формирања летње баште садржи
и обавезу да ће је власник уклонити исту о
свом трошку и без накнаде када то захтева
реализација урбанистичког плана, односно
истеком рока из решења којим је одобрено
заузимању површине јавне намене као и
обавезу примене прописа у делу који се односи
на комунални ред прописан у ближе уређен
Одлуком о општем уређењу и другим
одлукама, дозвољени ниво буке, одржавање
чистоће и друге прописе.
Члан 35.
Формиране летње баште морају се
уклонити пре истека рока у случају потребе
уређења улице и остале површине јавне намене, организовања манифестација, у хитним и
другим случајевима по процени одељења
надлежног за послове планирања и изградње.
За дане у којима је корисник
површине јавне намене спречен применом става 1.овог члана да обавља своје пословне активности не плаћа закуп за њихово коришћење.
Уклањање летњих башти из претходног става врши се на терет корисника
површине јавне намене, по налогу надлежне
општинске инспекције из уплаћеног депозита а
у случају да корисник површине јавне намене
исту сам не уклони.
Члан 36.
У циљу несметаног коришћења
површина јавне намене забрањено је
формирање летње баште:
- на уличним шахтама изграђене инфраструктуре и јавним хидрантима,
- на уређеним зеленим површнама, површинама јавне намене без услова и сагласности

надлежног јавног предузећа и завода за
заштиту природе,
- на тротоару и другим површинама јавне
намене где се не може обезбедити слободана
пролаз од најмање 2м ширине,
- на другим површинама јавне намене где по
оцени стружне службе надлежног органа СО
Врњачка Бања се омета нормално коришћење
површина јавне намене, пролаз пешака,
прилаз излозима, пролаз
возилима за
комунално уређење града и другим возилима
за хитне интервенције.
- у површини већој од површине дефинисане
одобрењем.
Члан 37.
Уз захтев за издавање одобрења за
постављање опреме из члана 2 тачка 3) и 4).
наводи се период на који се постављају,
садржај и локације за постављање уз прилагање техничке документације у два примерка
која садржи: графички и фотографски приказ
површине коју опрема заузима, њене
димензије, волумен и положај у односу на:
елементе површине јавне намене (коловоз,
паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног
градског превоза, електростуб, шахт, степеник,
дрворед и сл.), опрему површине јавне намене
(клупа, жардињера, канта за отпатке),
привремене и сталне објекте у непосредној
близини (киоск, телефонска говорница,
рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски
улаз, елементи фасаде над јавном површином).Техничку
документацију
израђује
пројектант са одговарајућом лиценцом.
Локација за постављање опреме из
става 1. овог члана утврђују се према положају
у односу на објекте са јавним и другим
садржајима, тако да се њиховим постављањем
не омета функционисање тих објеката и
саобраћаја.
Постављање опреме врши се у складу
са условима за постављање летњих башта
утврђеним овом одлуком.
Није дозвољено затварати и ограђивати
опрему из члана 2 тачка 3) и 4). тако да добије
изглед мањег монтажног објекта.
Није дозвољено постављати опрему из
члана 2 тачка 3) и 4) на површини јавне намене
у површини већој од површине дефинисане
одобрењем.
УКЛАЊАЊЕ
МАЊИХ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ

МОНТАЖНИХ

Члан 38.
Објекти и опрема из члана 2. ове
Одлуке који се постављају и користе супротно
одредбама ове Одлуке биће уклоњени по
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налогу Општинске инспекције о трошку
корисника површине јавне намене.
Мера из става 1. овог члана се
примењује и на сопственике објеката и опреме
који користе површину јавне намене без
правног основа.
Комунални инспектор ће у вршењу
инспекцијског надзора донети решење којим
налаже власнику објекта односно опреме,
уколико је присутан, да одмах уклони објекат,
односно опрему који је постављен на јавној
површини без уговора односно одобрења, или
који је постављен, односно не користи се у
складу са уговором, односно одобрењем,
односно Планом општег распореда места. под
претњом принудног извршења.
Када се власник објекта, односно
опреме не налази на лицу места, комунални
инспектор ће, без саслушања власника, донети
решење којим се налаже да се објекат, односно
опрема, укључујући и друге предмете који се
налазе на или у њима, уклони у одређеном
року који се може одредити и на сате, под
претњом принудног извршења. Ово решење се
прибија на објекат, односно опрему, уз
назначење дана и часа када је прибијено и тиме
се сматра да је достављање извршено. Касније
оштећење, уништење или уклањање овог
решења не утиче на ваљаност достављања.
Жалба против решења из става 3. и 4.
овог члана не одлаже његово извршење.
Када власник објекта, односно опреме
не поступи по датом налогу, комунални
инспектор, по донетом закључку о дозволи
извршења, спроводи принудно извршење.
Предмете који се налазе на или у
објекту, односно опреми који - која се
принудно уклања, комунални инспектор ће
привремено одузети и уз решење издати
потврду са назначењем одузетих предмета.
Трошкови
принудног извршења
намирују се из депозита чију висину за
поједине објекте и опрему одређује извршни
орган општине посебним актом, а полаже се
приликом закључења уговара о закупу
површине јавне намене.
Принудно
извршење
уклањања
објеката и опреме на површинама јавне намене
коју самовласно заузме физичко или правно
лице без одобрења надлежног органа Општинске управе врши се по поступку и од стране
Комуналне инспекције општине Врњачка Бања
из средстава буџета Општине, а на терет лица
које је самовласно заузело површину јавне
намене.
Члан 39.
Смештај и чување принудно уклоњених објеката, односно опреме, односно других

предмета који су се налазили на или у истима,
обезбеђује надлежно
јавно предузеће за
обављање комуналне делатности које се
ангажује за уклањање монтажних објеката
постављених без одобрења које је у обавези да
обезбеди простор за њихово депоновање и
чување.
Приликом
преузимања
објекта,
односно опреме, односно других предмета који
су се налазили на или у истима, уклоњених са
јавне површине, власник објекта, односно
опреме дужан је да плати трошкове принудног
уклањања и чувања.
Ако власник објекта, односно
опреме не преузме принудно уклоњени објекат,
односно опрему у року од 60 дана од дана
принудног уклањања, надлежно јавно предузеће за обављање комуналних делатности ће га
продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве продаје користе се за подмирење
трошкова чувања, а уколико нису довољна,
разлика се наплаћује од власника објекта,
односно опреме, по поступку прописаном за
принудну наплату.
Када власник објекта, односно опреме не преузме лако кварљиву робу затечену на
или у објекту, односно опреми који је принудно уклоњен у року утврђеном у решењу
комуналног инспектора, надлежно јавно
предузеће за обављање комуналних делатности, ће их предати предузећу регистрованом
за њихов промет, а на основу закљученог
уговора.
Трошкови и чувања мањих монтажних објеката и опреме наплаћују се по
важећем ценовнику надлежног јавног предузећа за обављање комуналних делатности.
Надлежно јавно предузеће за обављање
комуналних делатности, не сноси одговорност
за оштећење предмета који се налазе на или у
објекту, односно опреми који - која се уклања,
као ни ризик од њихове евентуалне пропасти.
НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 40.
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши надлежни орган Општинске управе за
послове инспекције.
Надлежна
инспекција
наредиће
решењем имаоцу објекта уклањање истог о
његовом трошку и без накнаде:
1. Ако је објекат или опрему поставио без
одобрења,
2. Ако објекат или опрему није постављен
сагласно условима у одобрењу,
3. Ако поступи противно одредбама члана
27,30,36 и 37.став 4 и 5 ове одлуке,
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4. Ако у објекту или опреми не обавља
делатност у складу са издатим одобрењем,
5. Ако објекат или опрему са локацијом
пренесе на друго лице,
6. Ако корисник површине јавне намене касни
са измирењем обавеза по уговору више од
једне месечне рате,
7. Ако правно лице или предузетник буде
брисано из АПР-а
8.Ако не уклони објекат или опрему о свом
трошку и без накнаде по истеку рока из
уговора о прибављању површине јавне намене
у закуп, односно рока одређеног у решењу
органа управе или то захтева реализација
урбанистичког плана.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Новчаном казном од 50.000 до
1.000.000 динара, казниће се за прекршај
правно лице, а у износу од 5.000 до 250.000
динара казниће се предузетник:
1. Ако без одобрења постави објекат или
опрему (чл. 3.) или га постави противно
издатом одобрењу, односно формира летњу
башту без одобрења надлежног органа, или
противно издатом одобрењу, ако је брисан из
АПР-а
(чл.21,27,29,30,31,32.став1.,чл.35.ст.3,чл.36,
чл.37.став 4. и 5. чл.40.сем тач.6)
2. Ако објекат или опрему са локацијом
пренесе на друго лице (чл. 40.тач.5. ),
3. Ако не уклони објекат или опрему о свом
трошку и без накнаде ако то захтева
реализација урбанистичког плана, односно
истеком рока из уговора о прибављању
површине јавне намене у закуп, односно у року
одређеном у решењу органа управе, односно не
уклони летњу башту сходно чл. 35. ове Одлуке
и поступи противно чл. 40.тач.8.ове Одлуке.
4. Ако поступи противно одредби чл.
27,29,30,31,35.ст.3.36 и 37.став 4 и 5 и
чл.40.сем тач.6. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
(тачке 1., 2., 3. и 4.), казниће се за прекршај
корисник објекта (физичко лице) и одговорно
лице у правном лицу у износу од 2.500 динара
до 75.000 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Одредбе ове одлуке које прописују
услове, висину закупа и одређивање локације
не односе се на мање монтажне објекте и
опрему који се постављају на местима где се
одржавају вашари и други слични скупови, као
и на површине јавне намене које се издају за
продају ручних радова личне израде

(хекланих, штриканих, вежених, ручно тканих)
о чему ће у сваком појединачном случају у
погледу локације и висине закупнине одлучивати Председник Општине Врњачка Бања, уз
претходно мишљење органа Општинске управе
надлежног за планирање и изградњу и
Комисије Општинског већа за одређивање
почетног износа закупа.
Члан 43.
За монтажне објекте за које је донето
решење којим се одобрава њихово постављање
на одређеној површини јавне намене, Председник општине Врњачка Бања на образложени предлог Општинске управе, може
донети акт о давању у закуп друге површине
јавне намене, ако је потребно да се површина
јавне намене на којој се ти монтажни објекти
налазе приведе планираној урбанистичкој
намени, или је потребно да се такви монтажни
објекти изместе из других оправданих разлога.
Члан 44.
Ради рационализације поступка у
спровођењу ове Одлуке утврђује се принцип
једношалтерског
пословања
(предаја
и
преузимање документације на једном месту) и
задужује се начелник Општинске управе да
организује рад по наведеном принципу.
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о
монтажним
објектима - пречишћен текст (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.5/09) и чл.135а 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'', бр5/07, 13/09, 1709др.одлука, 5/10 и 8/10).
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-816/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
___________________________________________
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258.
Скупштина општине Врњачка Бања на
17. редовној седници, одржаној дана
27.12.2010.године, на основу чланова 15, 33, 34,
35. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.
гласник РС", број 111/09), члана 20. став 1.
тачка 19. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број 129/2007) и члана 14. ст.1
тачке 20. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/10пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У циљу координације и руковођења
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
на територији општине Врњачка Бања образује
се Општински Штаб за ванредне ситуације за
територију општине Врњачка Бања (У даљем
тексту: Штаб).
Члан 2.
У Штаб за ванредне ситуације у
сталном саставу именују се:
1. Председник општине- командант Штаба,
2. Заменик председника општине или члан
Општинског већа - заменик команданта Штаба,
3.
МУП- Сектор за ванредне ситуацијеначелник Штаба
4. Начелник Општинске управе –заменик
начелник Штаба,
5. Члан Општинског већа - члан,
6. Директор ЈП "Бели извор" - члан,
7. Директор ЈП ''Борјак''-члан,
8. Директор ЈП Дирекција за планирање и
изградњу - члан,
9. Директор Дома здравља - члан,
10. Командир Полицијске станице - члан,
11. Командир ватрогасне станице - члан,
12. Секретар Црвеног крста - члан,
13. Начелник организационе јединице Општинске управе надлежне за инспекцијске послове,
14. Начелник организационе јединице Општинске управе надлежне за послове заштите од
елементарних и других непогода,
15. Начелник организационе јединице Општинске управе надлежне за послове планирања и
изградње,
16. Референт за односе са јавношћу – члан.
Ради обављања послова из своје надлежности Штаб за ванредне ситуације може ангажовати оспособљена лица и друге организације
од значаја за јединицу локалне самоуправе.

Члан 3.
Начелника, заменика и чланове Штаба
поставља и разрешава Скупштина општине на
предлог председника општине.
Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације обавља
следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката
система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите;
3) разматра и даје мишљење на предлог
Процене угрожености и предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама;
4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага заштите и
спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7) разматра организацију опремање и
обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;
8) сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама;
9) процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
10) доноси наредбе, закључке и препоруке.
Члан 5.
Штаб за ванредне ситуације поред
послова из члана 4. ове Одлуке обавља и
следеће послове:
1) сарађује са штабовима суседних јединица
локалне самоуправе;
2) именује менаџера заштите и заменика
менаџера у насељеним местима;
3) разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на
територији јединице локалне самоуправе,
односно града;
4) ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе;
5) поставља поверенике и заменике повереника
ради обављања послова заштите и спасавања у
насељеним местима.
Члан 6.
Штаб за ванредне ситуације предлаже
доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације, коју доноси председник општине.
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Члан 7.
По потреби Штаб за ванредне ситуације
може формирати помоћне стручне оперативне
тимове за специфичне задатке заштите и
спасавања.
Члан 8.
Финансирање активности штаба се
обезбеђује из буџета општине Врњачка Бања,
фондација, других донатора и буџета
Републике Србије.
Члан 9.
Стручне и организационо-административне послове за потребе Штаба обавља
Општинска управа-надлежна организациона
јединица.
Члан 10.
Доношењем ове Одлуке, престаје да
важи Одлука Привременог органа општине
Врњачка Бања о саставу Штаба за заштиту од
елементарних и других већих непогода и
оперативних
штабова
бр.020-131/08
од
17.9.2008.године, као и друга акта о

распоређивању лица у састав Штаба, која
су донета на основу ове Одлуке.
Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објављиће се у "Службеном
листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр: 9-869/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_______________________________________
259.
Скупштина општине Врњачка Бања на
17.
редовној
седници
одржаној
27.12.2010.године, на основу чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст),
чл. 41. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености (''Сл. гласник РС'', бр.
36/09), уз прибављено мишљење Локалног
савета за запошљавање бр. 1/10 од
22.12.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана
запошљавања
општине Врњачка Бања за 2011. годину

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план
запошљавања општине Врњачка Бања за 2011.
годину.
Члан2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр. 9-657/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________
260.
Скупштина општине Врњачка Бања на
17.
редовној
седници,
одржаној
27.12.2010.године, на основу чл.21. став 1.
Одлуке о оснивању Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'',
бр. 8/92 и 24/04) и чл.36. ст.1.тачка 11.Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Установе за
предшколско васпитање, образовање и исхрану
деце ''Радост'' Врњачка Бања и Одлуку
о изменама и допунама Статута Установе
''Радост'' Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Статут Установе
за предшколско васпитање, образовање и
исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања, који је
донео Управни одбор ове установе Одлуком
бр.140 од 25.2.2010.године.
II.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Установе за
предшколско васпитање, образовање и исхрану
деце ''Радост'' Врњачка Бања, коју је донео
Управни одбор ове установе на седници од
30.11.2010.године, под бр.1307.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
“Сл.листу општине Врњчка Бања”.
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262.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-118/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
____________________________________
261.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 17. редовној седници одржаној дана
27.12.2010.године, а на основу чл.54. ст.2.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и чл.36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''БАНЕ
МИЛЕНКОВИЋ'' НОВО СЕЛО

I.
Разрешава се Игор Дрманац, дужности
члана
Школског
одбора
ОШ
''Бане
Миленковић'' Ново Село, због наступања
услова из чл.54.ст.10.тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања,
обзиром да је именован за директора школе, а
та функција је неспојива са обављањем послова
у Школском одбору
II.

27.12.2010.године, а на основу чл.54.
ст.2. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и чл.36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ПОПИНСКИ
БОРЦИ'' ВРЊАЧКА БАЊА
I.
Разрешава
се Радослав Видаковић
дужности члана
Школског одбора ОШ
''Попински борци'' Врњачка Бања, испред
запослених, на лични захтев, односно
наступања услова из чл.55.ст.3. Закона о
основама система образовања и васпитања.
II.
Именује
се
Сања
Тошић,
проф.разредне наставе у Школски одбор ОШ
''Попински борци'' Врњачка Бања,
као
представник запослених.
III.
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Школског одбора.
IV.
Ово решење је коначно у управном
поступку.

Именује
се
Драгана
Петровић,
проф.педагогије и психологије у Школски
одбор ОШ ''Бане Миленковић'' Ново Село, као
представник запослених.

V.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.

III.
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Школског одбора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-122/10 од 27.12.2010. године

IV.
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-101/10 од 27.12.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________
263.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 17. редовној седници одржаној дана
27.12.2010.године, а на основу чл.54. ст.2.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и чл.36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

I.
Разрешава
се Славиша Марковић,
дужности члана Школског одбора Гимназије
Врњачка Бања, због наступања услова из
чл.55.ст.3.тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања, јер је престао основ
по којем је именован.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. годину
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 17/09 и
11/10) у оквиру раздела 1.16 Средства за
финансирање
пројеката,
функционална
класификација 400, ек.класификација 49912,
назив позиције Текућа резерва – пројекти,
одобравају се финансијска средства у укупном
износу од 2.000.000,00 динара, у корист
следеће апропријације у у разделу 13.04. –
Капиталне субвениције – функц.класификација
410, ек.класификација 4512, назив позиције
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа општине
Врњачка Бања бр. 400-1943/10 од 25.12.2010.
год, а у циљу обезбеђења средстава по захтеву
ЈП „Борјак“ из Врњачке Бање за израду
Посебних основа газдовања шумама за
газдинску јединицу Грачац.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“

II.
Именује се Анђелка Митић у Школски
одбор Гимназије Врњачка Бања,
као
представник Савета родитеља.
III.
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Школског одбора.
IV.
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-124/10 од 27.12.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1943/10 од 25.12.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић, с.р.
_________________________________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
265.
264.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на редовној 50. седници одржаној дана
25.12.2010. године, на основу члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09 и 73/10) чл. 16. став 2. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. године
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр. 17/09 и
11/10), закључка Општинског већа општине
Врњачка Бања бр. 400-1943/10 од 25.12.2010.
године, члана 59. Статута општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр
13/10 – пречишћен текст), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/09),
донело је

Општинско веће општине Врњачка
Бања, на редовној 50. седници одржаној дана
25.12.2010. године, на основу члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09 и 73/10) чл. 16. став 2. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. године
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр. 17/09 и
11/10), закључка Општинског већа општине
Врњачка Бања бр. 400-1398/09 од 25.12.2010.
године, члана 59. Статута општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр
13/10 – пречишћен текст), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/09),
донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
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БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. годину
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 17/09 и
11/10) у оквиру раздела 1.16 Средства за
финансирање
пројеката,
функционална
класификација 400, ек.класификација 49912,
назив позиције Текућа резерва – пројекти,
одобравају се финансијска средства у укупном
износу од 4.000.000,00 динара, у корист
следеће апропријације у у разделу 8.03. –
Посл.одрж. и инвестиц.у ком.делатности –
путеви –Текуће поправке и одржавање –
функц.класификација 490, ек.класификација
425 – Текуће поправке и одржавање у износу
од 4.000.000,00 динара.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа општине
Врњачка Бања бр. 400-1398/10 од 25.12.2010.
год, на који начин се реализују закључци овог
органа бр. 400-1398/10 од 06.10.2010. год, и бр.
400-136/10 од 25.10.2010. год.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1398/10 од 25.12.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
266.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на редовној 49. седници одржаној дана
17.12.2010. године, на основу члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09 и 73/10) чл. 16. став 2.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. године
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр. 17/09 и
11/10), закључка Општинског већа општине
Врњачка Бања бр. 400-1841/09 од 17.12.2010.
године, члана 59. Статута општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр
13/10 – пречишћен текст), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/09),
донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. годину
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 17/09 и
11/10) у оквиру раздела 1.16 Средства за
финансирање пројеката, функционална класииација 400, ек.класификација 49912, назив
позиције Текућа резерва – пројекти, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од
894.407,00
динара,
у
корист
следеће
апропријације у у разделу 10.03. –Субвенције
ученицима у основном образовању –
функц.класификација 912, ек.класификација
463 у износу од 894.407,00 динара.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу поднетог захтева Општинске управе
општине Врњачка Бања – Одељења за финансије и буџет и закључка Општинског већа
општине Врњачка Бања бр. 400-1841/10 од
17.12.2010. године, на који начин се обезбеђују
финансијска средства за реализацију пројекта
„Нека деца увек буду наша садашњост“ –
ужина и екскурзија за треће и свако наредно
дете.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
5. Доношењем овог Решења реализује се
закључак Општинског већа бр. 400-1841/10 од
17.12.2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1841/10 од 17.12.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
267.
На основу чл. 69. Закона о буџетском
систему („Сл. Гласник РС“ број 54/09 и 73/10),
чл.59 Статута општине Врњачка Бања –
пречишћен
текст
(„Сл.лист
општине
Врњ.Бања“, бр. 13/10), чл. 23. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. („Сл. лист
општине Врњачка Бања“ број 17/09 и 11/10) и
чл. 33 Пословника о раду Општинског већа
(„Сл. лист општина Врњачка Бања“ број 7/09)
Општинско веће општине Врњачка Бања је на
својој редовној 49. седници одржаној дана
17.12.2010. године донело,
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњ.Бања за 2010. годину („Сл.лист
општине Врњ.Бања“, бр. 17/09 и 11/10) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, ек.класификација 49912, назив
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од
50.000,00 динара у корист следеће апропријације у разделу 1.10. – Културно уметничка
друштва; функционална класификација 820, ек.
класификација 4819, назив позиције Културно
уметничка друштва – Дотације осталим непрофитним институцијама износу од 50.000,00
динара.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће резерве и увећати планирана
позиција 1.10.-. Културно уметничка друштва.
2. Средства из претходне тачке одобравају на
основу поднетог захтева КУД „Абрашевић“ из
Врњачке Бања бр. 400-1523/10 под 20.10.2010.
год. и закључка Општинског већа Општине
Врњачка Бања број 400-1523/10 од 17.12.2010.
године, којим је прихваћен захтев овог
Удружења за доделу финансијских средстава у
висини од 50.000,00 дин, на име учешћа
општине Врњачка Бања у финансирању дела
путних трошкова учесника овог Удружења на
такмичењу у дечијем фолклору које је одржано
13.11.2010. у Matersburg-у код Беча..
3. О реазлизацији овог Решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1523/10 од 17.12.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
268.
На основу чл. 69. Закона о буџетском
систему („Сл. Гласник РС“ број 54/09 и 73/10),
чл.59 Статута општине Врњачка Бања –
пречишћен
текст
(„Сл.лист
општине
Врњ.Бања“, бр. 13/10), чл. 23. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. („Сл. лист
општине Врњачка Бања“ број 17/09 и 11/10) и
чл. 33 Пословника о раду Општинског већа
(„Сл. лист општина Врњачка Бања“ број 7/09)
Општинско веће општине Врњачка Бања је на
својој редовној 49. седници одржаној дана
17.12.2010. године донело,
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњ.Бања за 2010. годину („Сл.лист
општине Врњ.Бања“, бр. 17/09 и 11/10) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, ек.класификација 49912, назив
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од
80.000,00
динара
у
корист
следеће
апропријације у разделу 1.15 – Накнаде за
социјалну заштиту и помоћ у решавању
стамбених проблема; функционална класификација 090, ек. класификација 472, назив
позиције Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема износу
од 80.000,00 динара.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће резерве и увећати планирана
позиција 472-. Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема.
2. Средства из претходне тачке одобравају на
основу поднетог захтева Општинске управе
општине Врњачка Бања – Одељења за заштиту
животне средине и локални развој и закључка
Општинског већа Општине Врњачка Бања број
400-86/10 од 17.12.2010. године, а на име
обезбеђења додатних финасијских средстава на
назначеној позицији, Накнаде за социјлну
заштиту и помоћ у решавању стамбених
проблема, а у циљу поступања по захтевима
социјално угрожених грађана са територије
општине Врњачка Бања.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-86/10 од 17.12.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
269.

На основу чл. 69. Закона о буџетском
систему („Сл. Гласник РС“ број 54/09), чл.59
Статута општине В. Бања – пречишћен текст
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр. 13/10), чл.
23. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010. („Сл. лист општине В. Бања“ број 17/09 и
11/10) и чл. 33 Пословника о раду Општинског
већа („Сл. лист општина Врњачка Бања“ број
7/09) Општинско веће општине Врњачка Бања
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је на својој редовној 48. седници одржаној дана
13.12.2010. године донело,

Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист
општине Врњачка Бања“,бр.07/09 ), донело је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПАРКИНГ ЗОНАМА И РЕЖИМУ
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА У
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњ.Бања за 2010. годину („Сл.лист
општине Врњ.Бања“, бр. 17/09 и 11/10) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, ек.класификација 49912, назив
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од
28.011,00 динара у корист следеће апропријације у разделу 6 Туристичке организације,
функционална
класификација
410,
ек.
класификација 412, назив позиције Социјални
доприноси на терет послодавца у износу од
28.011,00 динара.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција 412-Социјални доприноси на терет
послодавца.
2. Средства из претходне тачке одобравају на
основу
поднетог
захтева
Туристичке
организације Врњачка Бања и закључка
Општи-нског већа Општине Врњачка Бања
број 400-1757/10 од 13.12.2010. године, а на
име доплате доприноса за ПИО осигурање за
радника ове установе Стрменичанин Андријану
и то за период 01.06.1999. па до 31.12.2000.
године, обзиром да је именована испунила
законске услове за одлазак у пензију.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1757/10 од 13.12.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
270.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој 49 седници одржаној дана
17.12.2010.год. године, на основу чл. 13. Закона
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,
бр. 16/97 и 42/98), чл. 4.Одлуке о јавним
паркиралиштима („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр.2/07 и 1/08), чл. 59. Статута општине
Врњачка Бања – пречишћен текст(„Сл. лист
општине Врњачка Бања, бр.13/10) и чл.33.

Члан 1.
У Одлуци о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој
Бањи („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.
3/09), иза чл. 4, додаје се чл.4а тако да гласи:
„Паркинг места могу користити само
инвалидна лица и лица са посебним потребама
која имају пребивалиште, односно боравиште
на територији општине Врњачка Бања.“
Члан 2.
Мења се чл. 6 став 3. тако да гласи:
„Паркинг места за инвалидна лица могу
да користе инвалиди којима су оштећени доњи
екстремитети битни за управљање возилом,
лица оболела од дистрофије, параплегије,
квадриплегије и церебралне парализе, која за
кретање користе инвалидска колица, лица која
имају оштећење вида најмање 90%, лица, ратни
и мирнодопски војни инвалиди, цивилни
инвалиди рата од I до X групе инвалидности,
лица на дијализи, родитељи, односно стараоци
инвалидне деце са оштећењима доњих
екстремитета и карлице, као и слепе деце која
имају оштећење вида најмање 90% под
условом да похађају специјалну школу или
факултет.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-507/10 од 17.12.2010 године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
271.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 50. седници одржаној
дана 25.12.2010.год., чл.59. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09,13/09 и 12/10 ), и чл.33.
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је
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ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
Ценовником изнајмљивања опреме- алуминијумских баријера Установе Спортски центар
Врњачка Бања, који је усвојио Управни
одборУстанове Одлуком бр. 01-1071/10 од
4.11.2010.године.
2. Даје се сагласност на Ценовник изнајмљивања опреме- алуминијумских баријера
који је усвојио Управни одбор ове установе
Одлуком бр. 01-1071/10 од 4.11.2010.године.
3.Саставни део овог закључка чини:Ценовник изнајмљивања опреме- алуминијумских баријера Установе Спортски центар
који је усвојио Управни одбор ове установе
Одлуком бр. 01-1074/10 од 4.11.2010.године.
4. Ценовник услуга ступа на снагу и
примењује се од дана давања ове сагласности
од стране оснивача.
5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 38-18/10 од 25.12.2010.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
272.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 50. седници одржаној
дана 25.12.2010.год., чл.59. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09,13/09 и 12/10), и чл.33.
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
Ценовником коришћења ски-стазе на Гочу
Установе Спортски центар Врњачка Бања, који
је усвојио Управни одборУстанове Одлуком
бр. 01-1150/10 од 26.11.2010.године.
2. Даје се сагласност на Ценовник коришћења ски-стазе на Гочу који је усвојио
Управни одбор ове установе Одлуком бр. 011150/10 од 26.11.2010.године.
3.Саставни део овог закључка чини:Ценовник коришћења ски-стазе на Гочу
Установе Спортски центар који је усвојио
Управни одбор ове установе Одлуком бр. 011074/10 од 4.11.2010.године.
4. Ценовник ступа на снагу и
примењује се од дана давања ове сагласности
од стране оснивача.

5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 38-17/10 од 25.12.2010.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
273.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.17/09) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 45.500,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 2. Општинска управа,функционална
класификација 111, економске класификације
414, назив позиције Социјална давања
запосленима. Наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 414 – Социјална давања
запосленима.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу решења начелника Општинске
управе бр.400-1907/10, на име помоћи запосленом Пфићер Ивици због смрти мајке.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1907/10 од 15.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

274.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 73/10),
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка
Бања„ бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/09 и 13/09), од
председник општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 547.201,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 01.27. Пројекат запошљавања приправника, функционална класификација 112,
економске класификације 463, назив позиције
Трансфери осталим нивоима власти. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
текуће резерве и увећати планирана позиција
463 – Трансфери осталим нивоима власти.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу закљученог уговора између Опшине
Врњачка Бања и Националне службе за
запошљавање, бр.110-156/10 од 06.07.2010.год.
као и Захтева за уплату средстава по обрачунуАктивних мера Националне службе за запошљавање бр.400-1909-/10 од 15.12.2010.год.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1909/10 од 16.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
275.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/09 и 13/09), председник општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.17/09) у
оквиру
раздела
1.04.,
функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 10.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 01.15. Накнада за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема,
функционална класификација 090, економске
класификације 472, назив позиције Накнаде за
социјалну заштиту из буџета. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 472Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на име недостајућих средстава, а сходно
Решењу бр.400-1357/10 од 25.12.2010.год. на
име помоћи Витковић Славици у
циљу
превазилажења тешке материјалне ситуације.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1357/10 од 25.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
276.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 73/10),
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка
Бања„ бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/09 и 13/09 и 12/10),
председник општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и
11/10) у оквиру раздела 1.04., функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
30.000,00
динара
у
корист
следеће
апропријације у разделу 1.21.Црвени крст,
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функционална класификација 130, економске
класификације 481, назив позиције Дотације
невладиним организацијама. За наведени износ
умањиће се планирана позиција текуће резерве
и увећати планирана позиција 481 Дотације
невладиним организацијама.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу поднетог захтева директног буџетског корисника Општинске управе Општине
Врњачка Бања, сходно захтеву Црвеног крста
бр.400-1473/10 а на име недостајућих средстава
за исплату помоћи Удружењу пензионера
општине Врњачка Бања.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1473/10 од 10.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________

3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1076/10 од 1.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
278.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

277.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.17/09) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 19.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 1.03. Остали трошкови, функционална
класификација 112, економске класификације
424,
назив
позиције
Специјализоване
услуге.Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција 424 – Специјализоване услуге.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу решења председника општине
бр.400-1076/10 од 1.11.2010.године, на име
исплате награде за најбољу фотографију
снимљену на подручју општине Врњачка Бања.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 35.400,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 1.03. Oстали трошкови, функционална
класификација 112, економске класификације
423, назив позиције Услуге по уговору.
Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција 423 – Услуге по уговору.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу захтева Техничог факултета Чачак
из Чачка бр.403-1664/10 од 23.11.2010.год., на
име недостајућих средстава за израду студијског програма за мастер студије и др.пратећих
аката неопходних за акредитацију Факултета за
туризам и хотелијерство.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1672/10 од 23.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
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279.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.17/09) у
оквиру
раздела
1.04.,
функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 11.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 1.15. Накнада за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема,
функционална класификација 090, економске
класификације 472, назив позиције Накнада за
социјалну заштиту из буџета.Наведени износ
умањиће се планирана позиција текуће резерве
и увећати планирана позиција 472 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу захтева Цветановић Мирослава из
Врњачке
Бање
бр.400-1947/10
од
27.12.2010.год., на име једнократне новчане
помоћи у циљу покривања трошкова сахране
сина Цветановић Васиља.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1947/10 од 27.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
ОПШТИНСКА УПРАВА
280.
Начелник Општинске управе општине
Врњачка Бања, на основу члана члана 9. Закона
о платама у државним органима и јавним
службама („Сл.гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 др. закон и 63/2006 -испр. др. закона), члана 4.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и

запослених у државним органима (''Службени
гласник РС'', бр. 44/08 - пречишћен текст),
чл.41.Статута
општине
Врњачка
Бања
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',
бр.1/09,13/10,12/10), чл.41.Пословника
Скупштине општине
(''Службени
лист
општине Врњачка Бања'', бр.1/09 и 12/10),
члана 26.Одлуке о Општинској управи
општине Врњачка Бања (''Службени лист
општине Врњачка Бања'', бр 4/09), и Одлуке
Одбора за административно мандатна питања
СО
Врњачка
Бања,
бр.120-51/10
од
03.12.2010.године, доноси следећу
ОДЛУКУ
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених
у Општинској управи општине Врњачка Бања
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата запосленима у Општинској управи општине Врњачка
Бања.
Члан 2.
Запослени у Општинској управи за свој
рад примају плату.
Плате

Члан 3.
запослених,

утврђује

се

на

основу:
1. основице за обрачун плата
2. коефицијента који се множи основицом,
3. додатка на плату,
4. обавеза које запослени плаћа по
основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са
законом.
Члан 4.
Коефицијент
изражава
сложеност
послова, одговорност, услове рада и стручну
спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име
накнаде за исхрану у току рада и регреса за
коришћење годишњег одмора.
Члан 5.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу
(минули рад),
2. дежурство и други случајеви рада
дужег од пуног радног времена, одређени
прописима (прековремени рад),
3. рад на дан државног и верског
празника,
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4. рад ноћу (између 22,00 - 6,00 часова
наредног дана) ако такав рад није вреднован
при утврђивању коефицијента,
5. рад у сменама,
Накнада зараде се исплаћује у висини
утврђеној посебним колективним уговором и
Правилником о раду.

Члан 8.
Основицу за обрачун и исплату плата
запослених лица утврђује начелник Општинске
управе, на основу смерница макроекономске
политике и аката Владе Републике Србије, у
складу са расположивим средствима буџета
планираним за ове намене.

Члан 6.
Коефицијенти за обрачун и исплату
плата запослених у Општинској управи износе:

Члан 9.
Запослени има право на накнаду зараде
за време одсуствовања са рада због привремене
спречености за рад до 30 дана, у време
празника, плаћеног одсуства, и у другим
случајевима под условима и у висини предвиђеним законом, колективним уговором и
Правилником о раду овог органа.
Запосленик има право на накнаду
трошкова превоза на рад и са рада, дневнице за
сл. путовања, коришћење сопственог аутомобила и др., у висини и начин утврђен законом,
подзаконским актима, колективним уговором и
Правилником о раду.
Запослени има право на додатак за
додатно оптерећење на раду у висини до 10%.
Запосленик има право на награђивање –
стимулацију, по основу квалитета и резултата
рада под условима и начин утврђен
Правилником о награђивању, односно Правилником о раду и Посебним колективним уговором.
Члан 10.
Приправник који је примљен ради
обављања приправничког стажа сходно акту о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Општинској управи oпштине
Врњачка Бања, има право на накнаду и то:
- приправник који је примљен по огласу
на одређено време-у висини од 80% од
основице радног места за које се оспособљава.
Приправник има право на осигурање у
случају повреде на раду и професионалне
болести.

Платна група Послови, звања и Коефицијент
занимања која
припадају тој
платној групи
_________________________________________
1
2
3
_________________________________________
1. Самостални стручни сарадник
12,05
2. Виши стручни сарадник
10,77
3. Стручни сарадник
10,45
4. Виши сарадник
9,91
5.Сарадник
8,95
6. ВКВ радник и виши референт
8,85
7.Референт и дактилограф
8,74
8.Квалификован радник
8,00
9.Неквалификовани радник
6,40
_________________________________________
Члан 7.
Коефицијенти утврђени за звање,
односно занимање из члана 6. одлуке,
увећавају се и то:
- запосленом одговорном за припрему и
извршење буџета или финансијског плана,
вођење пословних књига и састављање
рачуноводствених извештаја и запосленом на
пословима интерне контроле у смислу Закона о
буџетском систему, запосленима на пословима
локланих јавних прихода као и руководиоцима
унутрашњих орг.јединица за финансије, буџет
и локалне јавне приходе, за 1,00.
- запосленима на инспекцијским
пословима највише до 15%,
запосленом
који
руководи
унутрашњом орг. јед. највише до 20%,
- запосленом који руководи одсекомшеф одсека , највише до 15%,
- за интерног ревизора највише до 20%
Запосленом који има право на увећање
коефицијента по основима из става 1. алинеја
2.,3 и 4 овог члана укупно увећање
коефицијента не може бити веће од 30%.

Члан 11.
Запосленом, који је привремено
распоређен на друге послове за чије се
обављање захтева нижи степен стручне спреме
одређене врсте занимања од оне коју он има,
припада право на разлику у заради до висине
зараде коју би остварио на радном месту са
којег је распоређен.
Члан 12.
Начелник Општинске управе донеће
решења о утврђивању коефицијента за обрачун
и исплату плата запослених у складу са
важећим прописима.
Приликом одређивања коефицијената
за обрачун и исплату плата, надлежни орган,
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односно лице које доноси решење, ће у
зависности од сложености и обима послова, као
и одговорности, утврђивати и висину увећања
коефицијента у складу са овом одлуком .

Напомена: Присутност минимум 10 скијаша на
стази

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

МИНИБУС

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у органима општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр.10/09) и Одлука о првим изменама и
допунама одлуке о коефицијентома за обрачун
и исплату плата запослених у органима
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.12/09)
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8
дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Врњачка Бања“, а примењиваће се од
01.01.2011.год.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број 120-52/10 од 29.12.2010.год.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Бранислав Миковић,с.р.
_________________________________________
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ
281.
На основу Одлуке Управног одбора
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања бр.
01-917/10 од 09.11.2009. године, Закључка
Општинског већа Општине Врњачка Бања бр.
38-26/09 од 20.11.2009. год. и Одлуке Управног
одбора Установе „Спортски центар“ Врњачка
Бања бр. 01-1150/10 од 26.11.2010. године,
директро Установе „Спортски центар“ доноси
ИЗМЕЊЕН ЦЕНОВНИК ЗА СКИ СТАЗУ
„КРСТ“ НА ГОЧУ
Цена ски паса
ДНЕВНО

НОЋНО

400 РСД

500 РСД

ДЕЦА ДО 10 150 РСД
ГОДИНА

200 РСД

ОДРАСЛИ

Цена превоза
ЈЕДАН
ПРАВАЦ

100 РСД

РАДНО ВРЕМЕ СКИ СТАЗЕ „КРСТ“ НА
ГОЧУ
РАДНО ВРЕМЕ
ПРЕ ПОДНЕ

10 – 16 ЧАСОВА

ПО ПОДНЕ

18:00 – 22:00 ЧАСОВА

Установа „Спортски центар“
Директор
Андрија Боћанин,с.р.
_________________________________________
282.
На основу Одлуке Управног одбора
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања бр.
01-1071/10 од 04.11.2010. године, директор
Установе „Спортски центар“ доноси
ЦЕНОВНИК
ИЗДАВАЊА АЛУМИНИЈУМСКИХ БАРИЈЕРА
Алуминијумска баријера

Цена по дану

Комада -1

80 дин. са ПДВ-ом

Напомена: Ценовник важи за коринике ван
територије Општине Врњачка Бања
Напомена: Даје се овлашћење директору да
може кориговати цену издавања уколико се
ради о већем броју и вишедневном издавању
баријера.
Установа „Спортски центар“
Директор
Андрија Боћанин,с.р.
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