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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА VII – БРОЈ 16 – ВРЊАЧКА БАЊА – 27.12.2011. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
232.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној 22.12.2012.године, на
основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), чл. 6. и
чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл.

гласник РС", бр. 54/09, 73/2010 и
101/2010).), чл. 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС",
бр. 62/2006 и 47/2011) и чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања ("Службени лист
Општине
Врњачка
Бања",
бр.
13/10пречишћени текст), донела је

О
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К

У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
2012.ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет Општине Врњачка Бања за
2012.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика)
5. Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања
1.1. Примања од задуживања
1.2. Примања од продаје финансијске имовине
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година
2. Издаци за набавку финансијске имовине и
отплату главнице дуга
2.1. Издаци за отплату главнице дуга
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА

Износ
у динарима
750.840.000
811.920.000
-61.080.000
0
-61.080.000
Износ
у динарима
82.080.000
47.500.000
0
34.580.000
21.000.000
21.000.000
0
61.080.000
60.534.000
3.100.000
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Члан 2.
У сталној буџетској резерви планирају
се средства у висини од 500.000 динара.
У текућој буџетској резерви планирају
се средства у износу од 8.000.000 динара.

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

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

714

96.100.000

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

716

3.100.000
13.800.000

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

74

156.640.000

- 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

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

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

750.840.000
750.840.000
506.200.000
244.300.000
152.000.000

62.300.000
5.000.000
84.840.000
8.000.000
1.000.000
500.000
23.000.000
65.000.000
0
811.920.000
614.160.000
210.780.000
169.424.000
28.030.000
59.100.000
41.800.000
55.226.000
49.800.000
197.760.000
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1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
4. Набавка финансијске имовине

92
91
911
912

61
611
612
6211

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)

47.500.000

21.000.000

20.000.000

14.580.000

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 61.080.000 динара
финансираће се и користити на следећи начин:
Опис
1. Задуживање код домаћих кредитора
2. Вишак прихода из ранијих година
3. Отплата главнице домаћим кредиторима

Опис
1. Издаци за нефинансијску имовину
2. Зграде и грађевински објекти-путеви
3. Месни самодоприноси
4. Фонд за развој пољопривреде
5. Фонд за заштиту животне средине

Економска
класификација
911
311
611
Буџетски дефицит (1+2-3):

Износ
у динарима
47.500.000
34.580.000
21.000.000
61.080.000

Економска
класификација
500
511
494 и 495
420
424

Износ
у динарима
57.500.000
10.000.000
10.566.000
814.000
3.200.000

Укупно:
Члан 5.
Општина Врњачка Бања у 2011.г.
заклучила је Уговор о гранту са Европском
унијом коју репрезентује Европска комисија
(овлашћена за уговарање) за реализацију
пројекта „Добар дан комшија“ („Hello
Nighbour“) из IPA 2008 – Социјална инклузија
особа са посебним потребама, за кластер од
четири општине (Врњачка Бања – носилац

82.080.000

пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље –
партнер, Горњи Милановац – партнер) CRIS No
268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве
трошкове у износу од 322.095,00 EUR који се
реализује у периоду од 2 године на
територијама наведених општина.
Средства из става 1 овог члана уплаћују
се на посебан девизни рачун НБС за
реализацију овог пројекта, а динарска
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противвредност приликом употребе ових
средстава уплаћује се на одговарајући уплатни
рачун прихода буџета. У складу са напред
наведеним уговором о гранту Општина
Врњачка Бања отворила је посебан наменски
рачун за извршење расхода овог пројекта у
складу са буџетом пројекта који је саставни део
уговора о гранту. Средства уплаћена на
уплатни рачун буџета по овом пројекту
извршавају се са апропријације у разделу 1.28.
Пружање социјалних услуга особама са
посебним потребама - кластер пројекат,
функционалне класификације 090, економске
класификације 472 накнаде за социјалну
заштиту из буџета на посебан рачун у оквиру
консолидованог рачуна терезора на коме се
евидентирају сви расходи по уговору о гранту
из става 1 овог члана.
Општина Врњачка Бања у 2012.г.
очекује средства из предприступних фондова
Европске уније-развојана помоћ у делу
прекограничне сарадње за пројекат Developing
Capacities for Crossborder Active Tourism између
Општине Врњачка Бања-Србија и Општине
Жабљак-Црна Гора ради унапређења одрживог
туризма чији укупан буџет износи 457.390
ЕУР-а за део пројекта који се изводи у
општини Врњачка Бања 214.000 ЕУР-а, и то из

фодова Европске уније 182.155 ЕУР-а а из из
буџета Општине Врњачка Бања 31.845 ЕУР-а.
Такође кадидује се и пројекат „Кроз планине и
винограде“ чија је вредност 250.000 ЕУР-а.
Ова средства су у складу са Законом
изузета из принудне наплате.
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:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Ред.
Економска класификација
Буџет
бр.
Конто
Врста прихода
2012
1
2
3
4
711
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1
711110 Порез на зараде
198.000.000
2
711120 Порез на приходе од самосталне делатности
14.000.000
3
711140 Порез на приходе од имовине
11.000.000
4
711180 Самодоприноси
10.300.000
5
711190 Порез на друге приходе
11.000.000
244.300.000
Укупно 711:
713
Порез на имовину
6
713120 Порез на имовину
100.000.000
(од чега: 40.000.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
7
713310 Порез на наслеђе и поклон
4.000.000
8
713420 Порез на капиталне трансакције
48.000.000
9
713610 Порез на акције на име и уделе
152.000.000
Укупно 713:
714
Порези на добра и услуге
10
714420 Ком. такса за приређивање муз. програма
0
11
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
500.000
12
714510 Порези на моторна возила
15.000.000
13
714540 Накнада за кориш. добара од општег интер.
3.000.000
14
714552 Боравишна такса
75.000.000
(од чега: 50.000.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
15
714562 Посебна нак. за заштиту животне средине
100.000
16
714570 Општинске и градске комуналне таксе
Накнада за постављање водовода, канал.електр.тел.и
2.500.000
17
714590 телег.
водова на општинском путу ако је управљач над.орг.лок.самоуправе
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18

19

20

21
22

23
24
25
26

27
28
29
30

31
32

Укупно 714:
716
Други порези
716110 Комунална такса на фирму
(од чега: 1.300.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
Укупно 716:
732
Донације од међ.организација
732150 Текуће донације од међ.организација
Укупно 732:
730
Донације и трансфери
733151 Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.
Укупно 730:

96.100.000
13.800.000
13.800.000
23.000.000
23.000.000

65.000.000
65.000.000

741
Приходи од имовине
741150 Кмате на средства буџета општина
5.000.000
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним
18.000.000
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
...
741532 Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот
2.000.000
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
29.800.000
(од чега: 8.500.000 на име потраживања од ХТП "Фонтана")
741535 Комунална такса за заузеће јавне повр.градј.матер.
500.000
741540 Накнада за коришћење речних обала и бања
7.000.000
62.300.000
Укупно 741:
742
Приходи од продаје добара и услуга
742152 Приходи од давања у закуп
Приходи од закупнине за грађ.земљиште
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
Укупно 743:
Текући и добровољни трансфери од физичких и
прав.лица
Текући и добровољни трансфери од физичких и правних
744151 лица
у корист нивоа општина
Укупно 744:

700.000
4.500.000
75.640.000
4.000.000
84.840.000

6.000.000
2.000.000

8.000.000

744

33

1.000.000

745

34

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

1.000.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (без кредита):
35

911

Задуживање код домаћих кредитора

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

500.000
500.000
750.840.000
47.500.000
796.340.000

Страна 6

- Број 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27.12.2011.године

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
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.
Локални орган управе надлежан за
финансије-Општинска управа, односно лице
које он овласти, може сва 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 зaконом, 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
апропријација, у својим програмима пословања
за 2012.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 23 конто 4819 Дотације осталим
непрофитним институцијама;
-Културно уметничка друштва - редни
број апропријације 28 конто 4819 Дотације
осталим непрофитним институцијама;
-Верске заједнице – редни број апропријације 29 конто 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама;
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Члан 14.
Расподелу средстава са апропријације
за финансирање пројеката - Средства за
финансирање пројеката – редни број
апропријације 33 конто 420 Куповина роба и
услуга и 34 конто 500 Издаци за нефинансијску
имовину, врши Општинско веће, на основу
приоритета који су усвојени стратешким
документима општине.
Приоритет у одобравању средстава
имају пројекти који су одобрени Националним
инвестиционим планом и који ће се
реализовати у 2012.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
апропријације147 конто 425 Текуће поправке и
одржавање
-Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – путеви – редни број апропријације 148 конто 425 Текуће поправке и
одржавање
-Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – путеви – редни број апропријације 149 и
-Посл.одрж
и
инвестиц.
у
комун.делатности – уређење грађевинског
земљишта - 150 конто 511 Зграде и
грађевнински објекти.
Средства која су планирана по основу
прихода од наплаћених новчаних казни за
прекршаје
предвиђене
прописима
о
безбедности саобраћаја на путевима који су
учињени на територији општине Врњачка Бања
распоређена су у буџету у оквиру
апропријација из предходног става алинеја 3 и
4 и њихов распоред вршиће се на основу
предлога програма из става 1 овог члана кога
усваја Општинско веће.
Средства која су планирана по основу
измена и допуна Одлуке о накнади за
коришћење грађевинског земљишта за 2012.г.
распоређују се на апропријације за уређење
грађевинског земљишта из става 1 овог члана, а

корисници буџета преко којих се извршавају
наведене апропријације преузимање обавеза по
овом основу врше на основу писменог
одобрења које издаје извршни орган –
председник општине на оству стварно
остварених прихода по наведеном основу.
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 елементарне
непогоде.
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 2012.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 2012.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 за приоритетне расходе.
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.
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Месне заједнице, као индиректни
корисници, дужни су да донесу и доставе
програме рада и финансијске планове за 2012.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
апропријације за остварени износ прихода по
овом основу и корекцију приходне стране
буџета, као и корекцију апропријација
програма рада и финансијског плана у истом
износу за реализацију програма самодоприноса
у години за коју се доноси програма рада и
финансијски план.
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.
Расподелу средстава из раздела 9.04.
Месна заједница Вранеши и МЗ Вукушица
врши Oпштинско веће на основу усаглашених
предлога плана рада и финансијског плана
наведених месних заједница (средства из
буџета и средства из самодоприноса).
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 који је предивидео

употребу ових средстава у отклањању
последица ванредних околности, као што су
земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта,
снежни наноси, град, животињске и биљне
болести, еколошка катастрофа и друге
елементарне
непогоде,
односно
других
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот
и здравље људи или проузрокују штету већих
размера.
Стална буџетска резерва опредељује се
највише до 0,5% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску
годину.
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
будџетске резерве могу поднети директни и
индиректни корисници буџета и јавна
предузећа 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 резеву 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
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приликом састављања завршног рачуна буџета
за 2012.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 дана објављивања Одлуке
односно у случају измена најкасније 10 дана до
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
и друге податке од значаја за извршење
буџета.
Члан 26.
Средства распоређена за финансирање
програма пословања/рада корисника буџета,
корисницима се преносе на основу њиховог
захтева, а сразмерно оствареним приходима и у
складу са одобреним квотама.

Члан 27.
Корисници средстава буџета могу
користити средства распоређена овом Одлуком
само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 28.
Локални орган управе надлежан за
финансије обавезан је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње
информише надлежни извршни орган локалне
власти-Општинско веће, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из ст. 1. овог члана надлежни
извршни орган локалне власти –Општинско
веће усваја и доставља извештај Скупштини.
Извештаји садрже и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 29.
Ако се у току године примања буџета
смање, издаци буџета ће се извршавати по
приоритетима, и то:
- обавезе
утврђене
законским
прописима - на постојећем нивоу
- и минимални стални и текући
расходи неопходни за нормално
функционисање
корисника
буџетских средстава.
Члан 30.
Буџетски корисници који остваре
уштеде у трошењу средстава планираних за
материјалне и друге трошкове везаним за
пословање, могу те уштеде користити за
материјално стимулисање рада радника, под
условом да се наведеним уштедама не угрози
обављање основних функција корисника
средстава за делатности за које су основани.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета,
умањиће обрачунату амортизацију средстава за
рад у 2012.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.
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Члан 33.
Неутрошена средства по истеку
фисклалне 2011.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,
неискоришћена 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 средс–
тава, уз одобрење Одељења за финансије и
буџет, може извршити преусмеравање одобрених апропријација на име одређених расхода у
износу до 5% вредности апропријација која се
умањује у оквиру раздела директног односно
индиректних корисника као и између раздела
корисника који су у надлежности директног
корисника.
Члан 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
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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.

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.

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
750.840.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 60.534.000 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10) у укупном
износу од 67.500.000 динара и средства из
вишка прихохода из ранијих година (извор
финансирања 13) у укупном износу од
14.580.000 динара, распоређују се економским
класификацијама и то:

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.
Члан 42.
Плаћање на терет буџетског фонда
врши се до нивоа средстава расположивих у
I ПОСЕБАН ДЕО
Ред.

Конто

Врста расхода

бр.

Буџет
2012

1

2

1

400
410
411

2
3
4
5

412
413
414
415

6

416

7

4171

3
Текући расходи
Расходи за запослене
Плате и додаци заполених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Одборнички додатак, и др.нак. за рад
ИО,
СО и њихових радних тела

5

Средства из

Средства из
осталих
сопств.извора
извора
04
7
8

Средства
из
кредита
10
9

Укупна
Средства
10

210.780.000
169.403.000

27.817.000
21.246.000

0
0

0
0

238.597.000
190.649.000

30.227.000
440.000
1.540.000
2.840.000

3.879.000
332.000
1.159.000
874.000

0
0
0
0

0
0
0
0

34.106.000
772.000
2.699.000
3.714.000

4.830.000

327.000

0

0

5.157.000

1.500.000

0

0

0

1.500.000
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420
42
421
4212

12
13
14
15
16
17
18
19

4211
422
423
4237
424
425
426
441

20
21
22

611
450
460

23
24
25

463
470
480

26
27
28

482
483
4811

29

4819

30

484

31
32
33
34
35
36

490
494
495
499
49911
49912

37
38
39
40
41
42
43
44

510
511
512
513
515
523
540
541
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Коришћење услуга и роба
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Енергетске услуге
Трошкови платног промета и
банкарских услуга
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Репрезентација
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Субвенције
Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Социјална помоћ
Остали издаци
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
Новчане казне и пенали по реш.судова
Дотације невладиним организацијама
Дотације осталим непрофитним
институцијама
Накнаде штете за повреде или штету
насталу
услед елементарних непогода или
других природних узрока
Трансфери месним заједницама
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва

165.410.000
5.100.000
26.220.000
26.000.000

30.173.000
0
8.565.000
0

4.014.000
814.000
0
0

0
0
0
0

199.597.000
5.914.000
34.785.000
26.000.000

3.000.000
3.060.000
36.600.000
2.000.000
23.520.000
28.800.000
11.110.000
28.030.000

0
1.022.000
4.450.000
0
9.442.000
1.536.000
5.158.000
0

0
0
0
0
3.200.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3.000.000
4.082.000
41.050.000
2.000.000
36.162.000
30.336.000
16.268.000
28.030.000

21.000.000
59.100.000
49.800.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21.000.000
59.100.000
49.800.000

49.800.000
41.800.000
19.210.000

0
0
270.000

0
0
0

0
0
0

49.800.000
41.800.000
19.480.000

1.700.000
399.000
1.600.000

270.000
0
0

0
0
0

0
0
0

1.970.000
399.000
1.600.000

13.511.000

0

0

0

13.511.000

2.000.000

0

0

0

2.000.000

16.950.000
6.188.000
10.762.000
8.500.000
500.000
8.000.000

0
0
0
0
0
0

10.566.000
5.287.000
5.279.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0

27.516.000
11.475.000
16.041.000
8.500.000
500.000
8.000.000

Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Роба за даљу продају
Природна имовина
Земљиште

115.260.000
110.800.000
4.060.000
0
400.000
0
15.000.000
15.000.000

2.274.000
100.000
938.000
344.000
492.000
400.000
0
0

0 67.500.000
0 67.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

185.034.000
178.400.000
4.998.000
344.000
892.000
400.000
15.000.000
15.000.000

750.840.000

60.534.000

14.580.000 67.500.000

893.454.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Члан 45.
Средства из буџета у износу од
750.840.000 динара (извор финансирања 01),
средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 60.534.000 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих

задуживања (извор финансирања 10) у укупном
износу од 67.500.000 динара и средства из
вишка прихохода из ранијих година (извор
финансирања 13) у укупном износу од
14.580.000 динара, распоређују се по
корисницима и то:
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II ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Екон.кл.
Број
позиц.
1

клас.
2
112

1
2
3
4
5

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

19
20
110
21
22
133
23

110
24

160
25

Конто

Буџет
Врста издатака

2012

3
4
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
261.000
412
послодавца
Одборнички додатак, и др.нак. за
1.500.000
4171
рад СО
416132 Накнаде члановима комисија
550.000
422
Трошкови путовања
100.000
1.02. Средства за рад председника општине,
општинског већа и њихових рад.
тела
411
Плате и додаци запослених
3.104.000
Социјални доприноси на терет
556.000
412
послодавца
416132 Накнаде члановима комисија
550.000
416131 Накнаде члановима већа
960.000
Награде, бонуси и остали посебни
800.000
416
расходи
422
Трошкови путовања
900.000
1.03. Остали трошкови
421
Стални трошкови
13.700.000
423
Услуге по уговору
4.000.000
4237
Репрезентација
2.000.000
424
Специјализоване услуге
1.000.000
425
Текуће поправке и одржавање
8.500.000
426
Материјал
4.000.000
Порези, обавезне таксе и казне
482
1.500.000
наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по
483
реш.судова
399.000
512
Машине и опрема
3.200.000
Укупно 1.01.+1.02.+1.03.:
50.403.000
1.04. Резерва буџета
49911
Стална резерва
500.000
49912
Текућа резерва
8.000.000
Укупно 1.04.:
8.500.000
1.05. Удружења и савези
Дотације осталим непрофитним
4819
институцијама
3.000.000
Укупно 1.05.:
3.000.000
1.06. Дотације политичким
странкама
481942 Дотације политичким странкама
1.561.000
(од чега ред.рад у првој половини године
286.000,
у другој половини године 319.00, и фин.тр.изб.
956.000)
Укупно 1.06.:
1.561.000
1.07. Накнаде штете услед
елем.непог.
Накнаде штете за повреде или
штету насталу
484
2.000.000

Средства из

Средства из
осталих
сопств.извора
извора
04
7
8

Средства
из
кредита
10
9

Укупна
Средства
10

2.823.000
261.000
1.500.000
550.000
100.000

3.104.000
556.000
550.000
960.000
800.000
900.000
13.700.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000
8.500.000
4.000.000
1.500.000

0

0

0

399.000
3.200.000
50.403.000

0

0

0

500.000
8.000.000
8.500.000

0

0

0

3.000.000
3.000.000

1.561.000

0

0

0

1.561.000

2.000.000
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411
26

27

4211

130

4819

820
28

4819
840

29

4819
722

30

424
040

31

472

911
32

451

090

33

472
400

34

500

170
35

440

36

611

37
38

474
474
474

5114
541
511

310
39

472
760

40

463

услед елементарних непогода или
других
природних узрока (превенц.настанка и
откла.последица)
Укупно 1.07.:
2.000.000
1.08. Трошкови платног промета
Трошкови платног промета и
3.000.000
банкарских услуга
Укупно 1.08.:
3.000.000
1.09. Историјски архив
Дотације осталим непрофитним
институцијама
200.000
Укупно 1.09.:
200.000
1.10. Културно уметничка
друштва
Дотације осталим непрофитним
институцијама
250.000
Укупно 1.10.:
250.000
1.11. Верске заједнице
Дотације осталим непрофитним
2.500.000
институцијама
Укупно 1.11.:
2.500.000
1.12. Мртвозорство
Специјализоване услуге
720.000
Укупно 1.12.:
720.000
1.13. Помоћ новорођенчади
Накнаде за социјалну заштиту из
4.400.000
буџета
Укупно 1.13.:
4.400.000
1.14. Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег
детета
Субвенције јавним нефинансиским
5.100.000
предуз.и организац.
Укупно 1.14.:
5.100.000
1.15. Накнаде за социјалну
заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
500.000
Укупно 1.15.:
500.000
1.16. Средства за финансирање пројеката
Издаци за нефинансијску имовину
(од чега: 10.000.000 за водовод и канализацију)
Укупно 1.16.:
0
1.17. Трансакције везане за јавни
дуг
Отплате домаћих камата
28.000.000
Отплата главнице домаћим
кредиторима
21.000.000
Укупно 1.17.:
49.000.000
1.18. Пројектно планирање
Пројектно планирање
1.000.000
Земљиште
15.000.000
Зграде и грађевински објекти
Укупно 1.18.:
16.000.000
1.19. Помоћ за вантелесну
оплодњу
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
300.000
Укупно 1.19.:
300.000
1.20. Здравствена заштита
Донације и трансфери осталим
3.000.000
нивоима власти
Укупно 1.20.:
3.000.000

0

0

0

2.000.000

0

0

0

3.000.000
3.000.000

0

0

0

200.000
200.000

0

250.000
250.000

0

0

0

0

0

2.500.000
2.500.000

0

0

0

720.000
720.000

0

0

0

4.400.000
4.400.000

0

0

0

5.100.000
5.100.000

0

0

0

500.000
500.000

57.500.000

57.500.000

0 57.500.000

57.500.000

0

28.000.000

0

0

0

21.000.000
49.000.000
1.000.000
15.000.000

0

0

0

16.000.000

0

0

0

300.000
300.000

0

0

0

3.000.000
3.000.000
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130
41

481

421
42

420

830
43

423

112
44
45

424
511

040
46

472
112

47

422
423
112

48

463
090

49

472

112
50

420

1.21. Црвени крст
Дотације невладиним
организацијама
Укупно 1.21.:

1.600.000
1.600.000

1.22. Фонд за развој
пољопривреде
Коришћење роба и услуга
Укупно 1.22.:

3.000.000
3.000.000

111

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

0

0

814.000
814.000

1.23. Услуге локалног
информисања
Услуге по уговору
8.200.000
Укупно 1.23.:
8.200.000
0
0
1.24. Фонд за заштиту животне
средине
Специјализоване услуге
1.100.000
3.200.000
Зграде и грађевински објекти
0
Укупно 1.24.
1.100.000
0
3.200.000
1.25.Финансијска помоћ у
породици
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
3.150.000
Укупно 1.25.:
3.150.000
0
0
1.26. Међународна сарадња
Трошкови путовања
800.000
Услуге по уговору
400.000
Укупно 1.26.:
1.200.000
0
0
1.27. Пројекат запошљавања приправника
Трансфери осталим нивоима власти
7.000.000
Укупно 1.27.:
7.000.000
0
0
1.28. Пружање социјалних услуга особама са посебним потребама - кластер пројекат
Накнаде за социјалну заштиту из
23.000.000
буџета
Укупно 1.27.:
23.000.000

0

0

3.814.000
3.814.000

0

8.200.000
8.200.000

4.300.000
0

4.300.000

0

3.150.000
3.150.000

0

800.000
400.000
1.200.000

0

7.000.000
7.000.000

1.29. Трошкови спровођења локалних избора
Коришћење роба и услуга
2.100.000
Укупно 1.29.:
2.100.000

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

51

0

1.600.000
1.600.000

РАЗДЕО 2. Општинска управа
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
482
наметнуте

200.784.000

23.000.000
23.000.000

2.100.000
2.100.000
0

4.014.000 57.500.000

262.298.000

57.500.000

200.784.000
57.500.000
4.014.000

200.784.000
4.014.000

80.076.000

80.076.000

14.400.000
950.000
1.600.000

14.400.000
950.000
1.600.000

1.130.000
1.270.000
600.000
950.000
500.000
450.000

1.130.000
1.270.000
600.000
950.000
500.000
450.000

200.000

200.000
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512

Машине и опрема
Укупно раздео 2.:
Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2
Приходи из буџета 01
Донације од осталих нивоа власти 07

0

0

0

200.000
102.326.000

102.326.000

102.326.000

13.100.000

13.100.000

820

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

РАЗДЕО 3. - Културни центар
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
512
Машине и опрема
513
Остала основна средства
515
Нематеријална имовина
Укупно раздео 3.:
Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

200.000
102.326.000

РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан
Радић"
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
512
Машине и опрема
515
Нематеријална имовина
Укупно раздео 4.:
Извори финансирања за функцију 820 у разделу 4
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

2.358.000
50.000
80.000
0

22.000
105.000
161.000

2.358.000
72.000
185.000
161.000

0
2.100.000
0
1.800.000
1.200.000
1.000.000
100.000
80.000
0
100.000
21.968.000

127.000
465.000
372.000
350.000
3.922.000
126.000
638.000
168.000
344.000
372.000
7.172.000

127.000
2.565.000
372.000
2.150.000
5.122.000
1.126.000
738.000
248.000
344.000
472.000
29.140.000

0

0

21.968.000

21.968.000
7.172.000

7.172.000

820

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

911
91
92
93
94
95
96

РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост"
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи

6.300.000

6.300.000

1.134.000
90.000
50.000

10.000

1.134.000
100.000
50.000

0
1.000.000
50.000
300.000
300.000
110.000
150.000
100.000
300.000
9.884.000

30.000
50.000
50.000
100.000
50.000
20.000
40.000
20.000
120.000
490.000

30.000
1.050.000
100.000
400.000
350.000
130.000
190.000
120.000
420.000
10.374.000

9.884.000

0

0

490.000

9.884.000
490.000

38.400.000

15.988.000

54.388.000

6.912.000
100.000
100.000
1.000.000

2.862.000
100.000
380.000
600.000

9.774.000
200.000
480.000
1.600.000

400.000

150.000

550.000
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421
422
423
424
425
426
482
511
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези и таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно раздео 5.:
Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

1.250.000
220.000
250.000
220.000
350.000
1.380.000
100.000
100.000
200.000
24.150.000

0

0

57.172.000

5.250.000
260.000
550.000
420.000
820.000
6.530.000
100.000
100.000
300.000
81.322.000

24.150.000

57.172.000
24.150.000

4.380.000

1.700.000

6.080.000

788.000
200.000
50.000

300.000
10.000
40.000

1.088.000
210.000
90.000

240.000
1.000.000
300.000
800.000
18.000.000
300.000
500.000
30.000
50.000
26.638.000

0
1.300.000
100.000
2.400.000
4.500.000
100.000
1.500.000

240.000
2.300.000
400.000
3.200.000
22.500.000
400.000
2.000.000
30.000
100.000
38.638.000

410

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

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
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
441
Отплате домаћих камата
512
Машине и опрема
Укупно 6.:
Извори финансирања за функцију 410 у разделу 6
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

4.000.000
40.000
300.000
200.000
470.000
5.150.000
0
0
100.000
57.172.000

810
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

РАЗДЕО 7.- Физичка култура
7.01. Спортски центар
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
482
Порези обавезне таксе и казне
512
Машине и опрема
523
Роба за даљу продају
Укупно 7.:

810
133

48191

7.02. Физичка култура
Дотације спортским и
омлад.организацијама
Укупно 7.02.:
Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.):

50.000
12.000.000

0

0

26.638.000
12.000.000

26.638.000
12.000.000

8.220.000

2.111.000

10.331.000

1.478.000
60.000
190.000

377.000
44.000
73.000

1.855.000
104.000
263.000

200.000
2.350.000
200.000
650.000
800.000
800.000
600.000

15.828.000

0
5.000.000
180.000
850.000
700.000
840.000
1.500.000
170.000
400.000
400.000
12.645.000

0

0

200.000
7.350.000
380.000
1.500.000
1.500.000
1.640.000
2.100.000
170.000
680.000
400.000
28.473.000

6.000.000
6.000.000
21.828.000

0
12.645.000

0
0

0
0

6.000.000
6.000.000
34.473.000

280.000
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Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7
Приходи из буџета 01
21.828.000
Сопствени приходи буџетских корисника 04
12.645.000
620
РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи
8.01. ЈП "Дирекција за планирање и
изградњу"
411
Плате и додаци запослених
13.000.000
1.447.000
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
2.340.000
340.000
413
Накнаде у натури
200.000
200.000
414
Социјална давања запосленима
100.000
620.000
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи
0
20.000
421
Стални трошкови
800.000
500.000
422
Трошкови путовања
70.000
100.000
423
Услуге по уговору
2.200.000
500.000
424
Специјализоване услуге
200.000
50.000
425
Текуће поправке и одржавање
120.000
100.000
426
Материјал
160.000
100.000
512
Машине и опрема
50.000
100.000
Укупно 8.01.:
19.240.000
4.077.000
8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна
расвета
4212
Енергетске услуге
26.000.000
640
425
Текуће поправке и одржавање
3.000.000
640
5112
Изградња зграда и објеката
5.000.000
640
Укупно 8.02.:
34.000.000
0
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - путеви
425
Текуће поправке и одржавање
14.000.000
490
511
Зграде и грађевински објекти
5.000.000
443
511
Зграде и грађевински објекти
99.800.000
443

21.828.000
12.645.000

14.447.000
2.680.000
400.000
720.000

0

0

0

20.000
1.300.000
170.000
2.700.000
250.000
220.000
260.000
150.000
23.317.000

0

26.000.000
3.000.000
5.000.000
34.000.000

10.000.000

14.000.000
15.000.000
99.800.000

0

0 10.000.000

128.800.000

4.077.000

0 10.000.000

186.117.000

10.000.000

172.040.000
4.077.000
10.000.000

(од чега: 99.800.000 извор финасирања
очекивани приход од наплате
потраживања од ХТП "Фонтана")

151
152

153
154

155
156

Укупно 8.03.:
118.800.000
Укупно раздео
172.040.000
8.(8.01.+8.02.+8.03.):
Извори финансирања за функције у разделу 8
Приходи из буџета 01
172.040.000
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
РАЗДЕО 9. - Месне заједнице
9.01. Месна заједница Врњачка
421
Бања
494 Текући расходи
1.003.000
495 Издаци за нефинансијску имовину
6.003.000
Укупно 9.01.:
7.006.000
Извори:
буџет:
1.556.000
9.02. Месна заједница Ново Село
494 Текући расходи
406.000
421
495 Издаци за нефинансијску имовину
405.000
Укупно 9.02.:
811.000
Извори:
буџет:
811.000
421
9.03. Месна заједница Грачац
494 Текући расходи
1.243.000
495 Издаци за нефинансијску имовину
1.242.000
Укупно 9.03.:
2.485.000
Извори:
буџет:
685.000
9.04. Месна заједница Вранеши и МЗ
421
Вукушица

4.077.000

0

4.904.000
4.906.000
9.810.000

0

56.000
55.000
111.000

0

81.000
81.000
162.000

0

0

0

5.907.000
10.909.000
16.816.000
1.556.000
462.000
460.000
922.000
811.000
1.324.000
1.323.000
2.647.000
685.000
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494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.04.:
Извори:
буџет:
421
9.05. Месна заједница Врњци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.05.:
Извори:
буџет:
421
9.06. Месна заједница Руђинци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.06.:
Извори:
буџет:
421
9.07. Месна заједница Подунавци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.07.:
Извори:
буџет:
421
9.08. Месна заједница Штулац
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.08.:
Извори:
буџет:
421
9.09. Месна заједница Рсовци
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.09.:
Извори:
буџет:
9.10. Месна заједница
Станишинци
421
494 Текући расходи
495 Издаци за нефинансијску имовину
Укупно 9.10.:
Извори:
буџет:
Укупно(9.01.+...+9.10.).:
Извори:
буџет:
Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9
Приходи из буџета 01
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13
912
РАЗДЕО 10. - Основно образовање
10.01.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору
10.02. Трансфери основним школама
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти
10.03. Субвенције ученицима у
основ.образов.
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти
Укупно раздео 10.:
Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10
Приходи из буџета 01
922
РАЗДЕО 11. - Средње образовање
11.1.Субвенције за превоз ученика
423
Услуге по уговору
11.2.Трансфери средњим школама
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
463

850.000
849.000
1.699.000
559.000
303.000
302.000
605.000
605.000
378.000
377.000
755.000
605.000
886.000
886.000
1.772.000
512.000
490.000
489.000
979.000
479.000

0

66.000
66.000
132.000

0

9.000
10.000
19.000

0

69.000
70.000
139.000

0

54.000
54.000
108.000

0

37.000
37.000
74.000

210.000
209.000
419.000
419.000

419.000
0
419.000
419.000
16.950.000
6.650.000

0

0

0

0

0

11.000

10.566.000
0

312.000
312.000
624.000
605.000
447.000
447.000
894.000
605.000
940.000
940.000
1.880.000
512.000
527.000
526.000
1.053.000
479.000
221.000
209.000
430.000
419.000

11.000

0
0

916.000
915.000
1.831.000
559.000

0
0

16.950.000

419.000
0
419.000
419.000
27.516.000
6.650.000
16.950.000
10.566.000

10.566.000

9.000.000

9.000.000

24.000.000

24.000.000

4.200.000
37.200.000

0

0

0

4.200.000
37.200.000

37.200.000

37.200.000

8.000.000

8.000.000

10.500.000

10.500.000
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Укупно раздео 11.:
Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11
Приходи из буџета 01

176

177

178

179

180

181

182

183

18.500.000

0

0

18.500.000

13.02. ЈП "Борјак"
Текуће субвенције јавним
4511
нефинанс.организ.
23.000.000
Укупно 13.02.:
23.000.000
13.03. Зимско одржавање путева и
одржавање атмосферске
канализације
Текуће субвенције јавним
4511
нефинанс.организ.
7.000.000
Укупно 13.03.:
7.000.000
13.04. Капиталне субвенције
Капиталне субвенције јавним
4512
нефинанс.организ.
5.000.000
(отпремнине за вишак запосл.у јавн.предуз.)
Укупно 13.04.:
5.000.000
Укупно раздео
54.000.000
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.):
Извори финансирања за функције у разделу 13
Приходи из буџета 01
54.000.000
Приходи из буџета 01
750.840.000
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
13
750.840.000

18.500.000
18.500.000

РАЗДЕО 12. - Социјална заштита
Центар за социјални рад (а и б)
12.01. Општи расх.везани за
070
изврш.општин.одлука
Донације и трансфери осталим
463
нивоима власти
1.100.000
Укупно 12.01.:
1.100.000
040
12.02. Накнаде за социјалну заштиту из буџета општине
Накнаде за социјалну заштиту из
6.300.000
472
буџета
Укупно 12.02.:
6.300.000
Укупно(12.01.+12.02.).:
7.400.000
12.03. Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и
010
инвал.заш.
Накнаде за социјалну заштиту из
550.000
472
буџета
Укупно 12.03.:
550.000
12.04. Кредити за ученике и
090
студенте
47271
Накнаде из буџета за образовање
3.600.000
Укупно 12.04.:
3.600.000
Укупно раздео 12.
11.550.000
(12.01.+12.02.+12.03.+12.04.):
Извори финансирања за функције у разделу 12
Приходи из буџета 01
11.550.000
410
РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи
13.01. ЈП "Бели Извор"
Текуће субвенције јавним
4511
нефинанс.организ.
19.000.000
Укупно 13.01.:
19.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

0

0

0

0

1.100.000
1.100.000

0
0

0
0

0
0

6.300.000
6.300.000
7.400.000

0

0

0

550.000
550.000

0

0

0

3.600.000
3.600.000

0

0

0

11.550.000
11.550.000

0

0

0

19.000.000
19.000.000

0

0

0

23.000.000
23.000.000

0

0

0

7.000.000
7.000.000

5.000.000
0

0

0

5.000.000

0

0

0

54.000.000

67.500.000

54.000.000
750.840.000
60.534.000
67.500.000

60.534.000

14.580.000
60.534.000

14.580.000 67.500.000

14.580.000
893.454.000
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од
01.01.2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1954/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________
233.
Скупштина општине Врњачка Бања на 25.
редовној
седници
одржаној
дана
22.12.2011.године, на основу чл.7., 11. и 18. Закона
о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр.62/06 и 47/11), 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, 7/10-др.одлука и 15/10), 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
104.643,00 дин.
1. б
86.674,00 дин.
1. ц
58.135,00 дин.
1. д
51.793,00 дин.
2. Прва зона
2. а
46.508,00 дин.
2. б
40.166,00 дин.
2. ц
34.881,00 дин.
2. д
28.539,00 дин.
3. Друга зона
23.254,00 дин.
4. Трећа зона
16.912,00 дин.
5. Четврта зона
11.627,00 дин.
6. Остала насељена места
5.285,00 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
2.325.400,00 дин.
2. За делатност трговине нафтом и нафтним
дериватима и гасом
232.540,00 дин.
3. За делатност производње
минералне воде
232.540,00 дин.
4.За делатност банкарских и других
финансијских послова, осигурање имовине и
лица (осим мењачница)
232.540,00 дин.
5. За делатност из поштанских, мобилних и
елефонских услуга
232.540,00 дин.
6. За делатност коцкарница
и казина
232.540,00 дин.
7. За делатност ноћних барова 232.540,00 дин.
8. За делатност трговине на велико и мало
у пословним објектима површине преко
500m2 .
174.405,00 дин.
9.За делатност грађевинарства 116.270,00 дин.
10.За делатност инжињеринга,
планирања, пројектовања
116.270,00 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
1.512,00 дин.
-од 3 тоне до 8 тона носивости 3.023,00 дин.
-од 8 тона до 10 тона носивости 3.488,00 дин.
-преко 10 тона носивости
3.953,00 дин.
-тегљач са приколицом
6.046,00 дин.
- за аутобусе
3.721,00 дин.
б. За комби – бус
1.860,00 дин.
ц. За прикључна теретна возила:
- до 3 тоне носивости
407,00 дин.
- од 3 тоне до 8 тона
1.279,00 дин.
- преко 8 тона
2.558,00 дин.
д. За путничке аутомобиле и комби возила
према радној запремини мотора и то:
- до 900 цм3
233,00 дин.
3
3
- преко 900 цм до 1350 цм
523,00 дин.
-преко 1350 цм3 до 1800 цм3 1.279,00 дин.
- преко 1800 цм3 до 2500 цм3 2.558,00 дин.
- преко 2500 цм3 до 3000 цм3 4.651,00 дин.
- преко 3000 цм3
5.814,00 дин.
е. За моторцикле према радној запремини
мотора и то:
- до 125цм3
116,00 дин.
- преко 125цм3 до 250цм3
233,00 дин.
- преко 250цм3 до 500 цм3
581,00 дин.
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-преко 500 до 1000 цм3
- преко 1000 цм3
ф. За машине
- радне машине

1.163,00 дин.
2.907,00 дин.

остале игре
- за билијар, флипере и сл.

1.586,00 дин.''

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)
444,00 дин.
Немањина улица
402,00 дин.
Остали делови екстра зоне
307,00 дин.
- Прва зона
174,00 дин.
- Друга зона
116,00 дин.
- Трећа зона
58,00 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 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
6.976,00 дин.
Прва зона
4.651,00 дин.
Друга зона
3.488,00 дин.
Трећа зона
2.907,00 дин.
Четврта зона
2.325,00 дин.
Остала насељна места
529,00 дин.''
Члан 5.
У Тарифном бр.5. који се односи на
држање кућних животиња (кућних љубимаца),
у ставу 1. број: ''300,00'', се мења у број:
317,00''.
Члан 6.
У Тарифном бр.6.који 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)
58,00 дин.
Немањина улица
48,00 дин.
Остали делови
екстразоне
37,00 дин.
- Прва зона
29,00 дин.
- Друга зона
23,00 дин.
- Трећа зона
17,00 дин.
- Четврта зона
12,00 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
4.651,00 дин./m2.''
У тачки 5.-Напомене овог Тарифног броја,
текст: ''до 5-ог'', мења се у текст: ''до 15-ог''.
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

95,00дин.
63,00дин.''

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
58,00 дин.
Прва зона
47,00 дин.
Друга зона
35,00 дин.
Трећа зона
23,00 дин.
Четврта зона
12,00 дин.
На сеоском подручју
5,00 дин.''
Члан 10.
У Тарифном броју 10 мења се став 1
тако да гласи: “За коришћење простора јавних
паркиралишта за обављање комуналне делатности и пружање комуналне услуге корисницима
паркинг места предузеће односно предузетник
обвезник је комуналне таксе за коришћење
јавних паркиралишта и то:
1. по сату коришћења простора од
стране корисника услуга за путничке аутомобиле и комбије 10,00 динара
2. по сату коришћења простора од
стране корисника услуга за аутобусе и теретна
моторна возила 80,00 динара,
3. за дневно коришћење паркинг
простора од стране корисника услуга за
путничке аутомобиле и комбије 35,00 динара,
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4. за двадесетчетворочасовно коришћење
паркинг простора од стране корисника услуга за
путничке аутомобиле и комбије 65,00 динара,
5. за месечно коришћење паркинг
простора на било којем паркиралишту од
стране корисника услуга за путничке аутомобиле и комбије 350,00 динара,
6. за месечно коришћење паркинг
простора од стране корисника услуга за путничке
на
одређеном
аутомобиле
и
комбије
паркиралишту:
а. за правна лица 250,00 динара,
б. за физичка лица 200,00 динара,
7. за месечно коришћење простора од
стране корисника услуга за путничке аутомо-биле
и комбије за паркирање на одређеном месту и
одређеном јавном паркиралишту 1.830,00 динара,
8.за коришћење простора од стране
корисника услуга за путничке аутомобиле и
комбије којима је издат паркинг налог 400,00
динара.
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:
''3.300,00'', се мења у број: ''3.488,00''.
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
48,00 дин.
- за теретна моторна возила 180,00 дин.''
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
223,00 дин.
- за теретна моторна
возила
1.163,00 дин.''
У ставу 5. број: ''60,00'', се мења у број:
''63,00''.
Члан 11.
У Тарифном бр. 11. који се односи
на коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора и других објеката
привременог коришћења, у ставу 1. број:
''20.00'', се мења у број: ''21,00''.
Члан 12.
У Тарифном бр.12. који се односи на
коришћење обале у пословне и било које друге

сврхе, у ставу 1. број: ''25,00'', се мења и гласи:
''26.00''.
Тачка 1 Напомене мења се и гласи:
''Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или
физичко лице на основу решења о задужењу за
коришћење обале у пословне и друге
комерцијалне сврхе од стране Општинске управе
– Одељења за локалне јавне приходе.
Тачка 2 Напомене мења се и гласи
''Општинска управа – Одељење за инспекцијске
послове ( комунална инспекција) у поступку
контроле коришћења обале у пословне и друге
комерцијалне сврхе, дужно је да достави
извештај Општинској управи-Одељењу за
локалне јавне приходе ради доношења решења
о задужењу таксом из ове таксене тарифе са
следећим подацима:
за правна лица: назив, одговорно лице у
правном лицу, ПИБ, матични број правног лица,
текући рачун, тачна адреса седишта правног лица,
за физичка лица: име и презиме, ПИБ,
матични број, број личне карте, текући рачун,
назив радње са тачном адресом, делатност.''
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
233,00 дин.
- при извођењу радова који
изискују раскопавање коловоза и
тротоара по m2
233,00 дин.''
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања'', а примењиваће се од 1.1.2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2035/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_______________________________________
234.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
25. редовној седници одржаној дана 22.12.2011.
године, на основу чл. 220. Закона о планирању
и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09испр., 64/10- одлука УС и 24/11), а у вези са чл.
77.
Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), чл.
6. и 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Сл.гласник РС'' бр. 62/06 и 47/11)
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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 (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.10/07, 13/09, 7/10-др одлука
и 15/10), у чл.2. став 3. се мења и гласи:
''Накнаду за коришћење грађевинског
земљишта не плаћају корисници објеката за
потребе обављања послова из надлежности
државних органа, органа и јавних предузећа
чији је оснивач
општина Врњачка Бања,
објеката за обављање верских обреда,
традиционалних цркви и верских заједница,
сходно чл. 10. Закона о цркавама и верским
заједницама (''Сл.гласник РС'' бр. 36/06) и
објеката социјалног становања, као и органи и
и организације које обављају јавну службу које
послују средствима у јавној својини (школе,
дечје установе, здравствени објекти, објекти
културе, објекти спорта).''
Члан 2.
У чл.3. ставу 2 иза речи: ''утврђене'',
преостали текст се мења и гласи: ''чл.8.Одлуке
о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за отуђење, давање у закуп и
уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.7/11-пречишћен
текст)''.
Члан 3.
У чл.3.додаје се став 4. који гласи:
''Накнада се плаћа у складу са наменом објекта,
који може бити: пословни, стамбени и објекти
комуналне инфраструктуре за пренос и
дистрибуцију електричене енергије, воде и
гаса, као и инсталације за пренос телефонског
и телевизијског сигнала.''
Члан 4.
Члан .5. став 1. се мења и гласи:
''1.екстра зона
- за пословне објекте 70 динара по м2,
- за стамбене објекте 21 динара по м2
- објекти комуналне инфраструктуре за
пренос и дистрибуцију електричене енергије,
воде и гаса, као и инсталације за пренос
телефонског
и телевизијског сигнала 11
динара по м2
2. Прва грађевинска зона
- за пословне објекте 41 динара по м2,

- за стамбене објекте 14 динара по м2
- објекти комуналне инфраструктуре за
пренос и дистрибуцију електричене енергије,
воде и гаса, као и инсталације за пренос
телефонског
и телевизијског сигнала 10
динара по м2
3. Друга грађевинска зона
- за пословне објекте 34 динара по м2,
- за стамбене објекте 7 динара по м2
- објекти комуналне инфраструктуре за
пренос и дистрибуцију електричене енергије,
воде и гаса, као и инсталације за пренос
телефонског и телевизијског сигнала 9 динара
по м2
4. Трећа и четврта грађевинска зона
- за пословне објекте 20 динара по м2,
- за стамбене објекте 2 динара по м2,
- објекти комуналне инфраструктуре за
пренос и дистрибуцију електричене енергије,
воде и гаса, као и инсталације за пренос
телефонског и телевизијског сигнала 8 динара
по м2''.
Члан 5.
У чл.5. ставу 4. мења се текст у загради
и гласи: ''(''Сл.гласник РС'', бр.38/01, 45/04 и
27/11)'', ставља се зарез и додаје текст:
''односно, површина објеката за пренос и
дистрибуцију електричене енергије, гаса, воде
и инсталације за пренос телефонског
и
телевизијског сигнала, сматра се земљишни
појас ширине једног метра трасе објекта''.
Члан 6.
У чл.8. ст.5. се мења и гласи: ''На
решења и друга акта Одељења из става 2. овог
члана, жалба се подноси Општинском већу
општине Врњачка Бања''.
Члан 7.
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 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.јануара 2012. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2034/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
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235.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 22.12.2011.године,
на основу чл. 7., 11. и 18. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС,
бр.62/06 и 47/11), чл. 93. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и
81/2009 - испр., 64/10- одлука УС и 24/11), а у
вези чл 12. Одлуке о критеријумима и мерилима
за утврђивање накнаде за отуђење, давање у
закуп и уређивање грађевинског земљишта
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр. 15/10 и
6/11), и чл. 36. Статута ОпштинеВрњачка Бања
("Службени лист ОпштинеВрњачка Бања" број
13/10-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење,
давање у закуп и уређивање
грађевинског земљишта
Члан 1.
У чл. 9. став 1. Одлуке о критеријумима
и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење,
давање у закуп и уређивање грађевинског
земљишта ("Службени лист Општине Врњачка
Бања", број 15/10 и 6/11), износ 13.650,00
динара по метру квадратном нето површине
објекта замењује се износом 14.430,00 динара.
Члан 2.
У чл. 11. став 2., текст:
„- 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“,
мења се и гласи:
„- екстра зона........630,00 динара
- прва зона...........510,00 динара
- друга зона.........380,00 динара
- трећа зона.........250,00 динара
- четврта зона.....130,00 динара
- зона Гоча..........510,00 динара“.
Члан 3.
У чл. 12. став 1. мења се и гласи:“
Јединични износ накнаде утврђен у чл. 9. став
1. и јединична цена дужног метра из чл.11.став
2. ове Одлуке усклађују се годишње, са
оствареном инфлацијом у текућој односно
пројектованом
инфлацијом
у
наредној
буџетској години, према објављеном Извештају
о фискалној стратегији Владе Републике
Србије за наредну буџетску годину, при чему
се заокруживање врши тако да се износ до 5

динара не узима у обзир, а износ преко 5
динара заокружује на 10 динара“.
Члан 4.
Само на захтеве поднете до ступања на
снагу ове Одлуке 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 накнаде који
није старији од 15 дана,
као и остала
прописана
и
потпуна
документација,
примењују се одредбе Одлуке која је важила у
моменту подношења захтева за закључење
уговора, уз обавезу да инвеститори закључе
уговор до дана истека важности обрачуна.
На све остале непотпуне захтеве
поднете до дана ступања на снагу ове Одлуке
примењују се одредбе ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2032/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
236.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 22.12.2012.године,
на основу чл.6. тачка 12. и чл.10. Закона о
финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник
РС бр.62/06 и 47/11) 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 и 15/10), се мења и гласи: ''
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За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске
ако овом Одлуком другачије није предвиђено

26,00

За сва решења ако овом Одлуком није

410,00

другачије предвиђено
III

За уверења и потврде коју издаје орган

53,00

ако није другачије прописано

IV

V

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

174,00

2.За уверења и потврде из области приватног

200,00

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

870,00

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

95,00
1.745,00
530,00
530,00

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

425,00

8.Решење за редовну употребу објекта

580,00

9. За доношење решења о престанку права коришћења

410,00

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

7,00

б) За објекте преко 100м2

18,00

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

63,00

б) за стамбене објекте

740,00

в) за пословне објекте

1.745,00

г) за помоћне објекте

317,00

д) за објекте правног лица

3.595,00

ђ) за санацију

635,00

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

1.270,00
32,00
317,00

складу са чл.154. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09 и 81/09испр. 64/10-одлука УС и 24/11), 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.
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Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник
РС бр.72/09 и 81/09-испр.64/10-одлука УС и

24/11).

4. За уверење о етажирању
300,00
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

2.325,00
530,00

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

48,00

60,00

в) Издавање локацијске дозволе за изградњу
колективних стамбених и стамбено-пословних објеката
(објекти са 3 и више станова, на основу урб.планова)
-по 1м2 нето површине објекта

85,00

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

35,00
23,00
58,00
35,00

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

34.880,00

8. Потврђивање урбанистичког пројекта

5.815,00

НАПОМЕНА:
За акт којим се одобрава реконструкција постојећих објеката плаћа се 50% од
одговарајуће накнаде за одобрење за изградњу.
1. За доношење решења за одлучивање о потреби
VII
израде процене утицаја
2. За доношење решења за одређивање обима и
садржаја студија о процени утицаја

805,00
805,00

3. За промену намене пољопривредног земљишта

805,00

4. За одобрење за извођење музичког програма

635,00

5. За издавање одобрења за сечу стабала

210,00

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

580,00

7. За издавање водних услова и сагласности
210,00
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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

350,00
350,00

475,00

превоза
б) за преглед возила

1.160,00

в) за издавање потврде погодности моторног возила за
такси превоз и њеног продужетка
г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси
превоза,

580,00

д) за одјаву обављања такси превоза
11. За регистрацију и оверу реда вожње превозника у
градском и приградском саобраћају

233,00

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
НАПОМЕНА: У вези издавања акта о
испуњености услова за обављање такси превоза
(тачка 10, под а), превозник сноси стварне
трошкове издавања такси дозволе, идентифиVIII

233,00

1.165,00

233,00
210,00

кационе картице, картона, ветробранске
налепнице и кровне ознаке са грбом општине.
Накнада из тачке 11.- односи се за
регистрацију и оверу реда вожње једне линије.

1. Издавање информације о локацији
а) за правна лица
б) за физичка лица

500,00
350,00

2. 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
г) за објекте од 201 до 500м2
д) за објекте од 501 до 1000м2
ђ) за објекте преко 1000м2, на сваки 1м2
3. 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
3. Доношење решења о накнадном упису у матичне
књиге

235,00
350,00
465,00
930,00
2.325,00
3,50
580,00
1.160,00
20,00
190,00
175,00
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4. Издавање уверења о држављанству

95,00

5. Доношење решења о промени личног имена

370,00

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

180,00
370,00
7.400,00
10.570,00

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
рукописа (од сваког полутабака оригинала)

X

2. За оверу пуномоћја

95,00

3. За излазак на терен ради овере потписа или аутентичности рукописа
НАПОМЕНА: Полутабаком се сматра лист
хартије од 2 стране нормалног канцеларијског
формата или мање.
XI

1. За препис службених аката или докумената од
полутабака оригинала

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

175,00
425,00
48,00
175,00
350,00

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

XIV

235,00

Ако је рукопис, односно препис, чија се овера
врши писан на страном језику, плаћа се
двострука накнада.

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

XII

45,00

1. Захтев за коришћење велике сале Скупштине
општине

НАПОМЕНА: Ова накнада се увећава се за
50% у случају када се користи грејање сале или
клима уређаји.
1. Захтев за објављивање аката у Сл.листу општине
XV
Врњачка Бања

175,00
175,00
5.285,00
по започетом часу
коришћења сале

115,00
по једној страници
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НАПОМЕНА: Ову накнаду не плаћају органи
општине и јавна предузећа, установе и
организације
које
се
финансирају
из
XVI

општинског буџета, као ни претплатници који
уплате годишњу претплату.

1. Годишња претплата на Сл.лист општине Врњачка
Бања

НАПОМЕНА: Ову накнаду не плаћају органи
општине и јавна предузећа, установе и
Члан 2.
Ступањем на снагу Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о накнадама и другим
примањима које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 15/10), престала је 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''.

12.685,00

организације које се финансирају из општинског буџета.''
___________________________________________
акредитованих студијских програма Основних
струкових студија.
Члан 2.
Овлашћује се Општинско веће општине
Врњачка Бања да са Медицинским факултетом
Универзитета у Крагујевцу у циљу реализације
активности из чл.1 ове Одлуке заједнички
приступе изради Елабората о оснивању
Одељења који ће обухватити све релевантне
факторе као доказ о његовој оправданости
(просторни, технички, кадровски, финансијски), а све у складу са Законом о високом
образовању и општим актима Универзитета и
Факултета.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2033/11 од 22.12.2011.године

Члан 3.
Овлашћује се Председник општине да
доноси и потписује сва акта потребна за
реализацију ове Одлуке и да по окончању свих
активности достави извештај Скупштини
општине.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.

237.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-846/11 од 22.12.2011.године

Скупштина општине Врњачка Бања
на

25.
седници
одржаној
дана
22.12.2011.године, на основу чл.32. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр.129/07) и чл.36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр
13/10-пречишћен текст) доноси
ОДЛУКУ
о заједничким активностима на отварању
Одељења Медицинског факултета
Универзитета у Крагујевцу у Врњачкој Бањи
Члан 1.
Општина Врњачка Бања и Медицински
факултет Универзитета у Крагујевцу приступају заједничким активностима на формирању
Одељења у Врњачкој Бањи за реализацију

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
238.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 22.12.2011.године,
на основу чл.2. Уговора о оснивању
Регионалне Агенције за просторни економски
развој Рашког и Моравичког округа, чл. 13.
став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и чл. 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Службени
лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/10пречишћен текст), донела је
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ОДЛУКУ
о усвајању Стратегије регионалног развоја
Рашког и Моравичког округа
Члан 1.
Усваја се Стратегије регионалног
развоја Рашког и Моравичког округа до
2015.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-845/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
239.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 25. редовној седници одржаној дана
22.12.2011.године, на основу члана 20. и 22.
Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник
РС» број 129/07), члана 4. став 2. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС»
број 16/97 и 42/98) и чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања ("Сл . лист општине Врњачка
Бања ", бр 13/10 и 1/11) донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се прописују услови и
начин обављања комуналне делатности
уређења и одржавања јавних паркиралишта,
као и услови и начин вршења контроле
коришћења и наплате коришћења јавних
паркиралишта на подручју општине Врњачка
Бања, уклањање и одвожење до места чувања
возила паркираних супротно прописима о
безбедности саобраћаја.
Члан 2.
Делатност
уређења, одржавања и
коришћења јавних паркиралишта је комунална
делатност од општeг интереса и обавља се у
складу са законским прописима, општинским
актима и пројектом о техничком регулисању
јавних паркиралишта који је
одобрен од
стране надлежаног одељења Општинске управе
за послове саобраћаја.

Обављање послова из чл.1. ове Одлуке,
на подручју општине, може се организовати
оснивањем јавног предузећа, поверавањем
обављање
послова
постојећем
јавном
предузећу, или поверавањем обављања послова
предузећу или предузетнику, на период до 5
година на начин и под условима које прописује
ова одлука.
Пројекат техничког регулисања јавних
паркиралишта обавезно садржи: анализу
постојећег стања, идентификацију паркиралишта јавне намене, карактеристике и капацитет
паркирања на површинама јавне намене (начин
паркирања, димензије и број паркинг места,
техничке стандарде обележавања паркинг
места – хоризонтална и вертикална сигнализација), предлог паркинг места за инвалидна
лица и лица са посебним потребама, идентификацију и предлог паркирања ван јавних
површина (начин паркирања, димензије и број
паркинг места, техничке стандарде обележавања паркинг места – хоризонтална и
вертикална сигнализација), предлог зонирања
јавних паркиралишта,потенцијалне могућности
за организовање паркирања и предлог локације
и начин уређења депоа за уклањање возила.
Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба
ове одлуке су намењени и уређени простори и
површине који су посебном одлуком Скупштине
одређени за паркирање друмских моторних и
прикључних возила, обележени саобраћајном
сигнализацијом у складу са прописима о основама
безбедности саобраћаја и другим прописима и
стандардима који уређују ову област.
Јавним паркиралиштем, у смислу
одредаба ове одлуке, не сматрају се простори
за паркирање возила који припадају одређеном
објекту (предузећа, хотели, установе и др.) и
који се користе као паркиралишта у складу са
одобреном документацијом за изградњу и
употребу тог објекта.
Општина може прибавити просторе за
паркирање возила из претходног става овог
члана за организовање јавних паркиралишта
о чему одлуку доноси Скупштина на предлог
надлежаног одељења Општинске управе за
послове саобраћаја.
ОРГАНИЗОВАЊЕ
НОСТИ

И

РАЗВОЈ

ДЕЛАТ-

Члан 4.
Скупштина општине доноси одлуку о
начину организовања и средствима за
финансирање организовања и развоја комуналне делатности уређења, одржавања и
коришћења јавних паркиралишта.
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Скупштина
општине
доноси
нормативна и планска акта у циљу организовања и развоја делатности из става 1 овог члана
на постојећим просторима и површинама као и
акта о прибављању нових у складу са
усвојеним Планом и програмом
који је
саставни део Програма уређења грађевинског
земљишта.
Средства за финансирање организовања и развоја комуналне делатности уређења,
одржавања и коришћења јавних паркиралишта
обезбеђују се у буџету општине из средстава
накнаде за уређење грађевинског земљишта из
средстава комуналне таксе наплаћене по овом
основу и других извора у складу са законом.
Врсте паркиралишта
Члан 5.
Комунална
делатност
уређења,
одржавања и коришћења јавних паркиралишта
организује се и обавља на јавним паркиралиштима која у зависности од начина, услова и
утврђеног режима коришћења
могу бити
организована и уређена као општа и посебна,
као стална, повремена или привремена и могу
се користити за паркирање: путничких аутомобила, аутобуса, теретних моторних возила и
прикључних возила.
Јавна паркиралишта могу бити уређена
као комбинована за паркирање више врста
возила што се регулише постављањем
саобраћајне сигнализације.
Јавна паркиралишта се могу привремено користити за друге намене (за потребе
ауто-школе, организовање приредби и манифестација, одржавања вашара и сл.), на основу
посебног акта надлежног органа општине
којим се ближе уређују услови у погледу
начина, времена коришћења и др.
Члан 6.
Стална паркиралишта су у складу са
планским актима уређени простори и површине намењени за паркирање друмских моторних и прикључних возила.
Привремена паркиралишта су привремено уређени простори и површине које се
користе за паркирање возила до привођења
локације намени у склади са важећим
планским актима.
Повремена паркиралишта су простори
и површине које могу бити одређене за
паркирање моторних возила за време одржавања јавних скупова, спортских, културних,
уметничких и других манифестација и
приредби и одређују се решењем надлежног
органа за послове саобраћаја на основу акта

којим се одређује локација за одржавање
одређене манифестације.
Општа паркиралишта су уређени и
саобраћајном
сигнализацијом
обележени
делови простора и површина за паркирање
моторних и прикључних возила у складу са
одобреном техничком документацијом од
стране надлежаног одељења Општинске управе
за послове саобраћаја. на којима се врши
наплата паркирања.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине уређени и изграђени за паркирање
моторних и прикључних возила са контролисаним уласком и изласком возила и наплатом
паркирања.
Контрола уласка и изласка возила и
наплата паркирања на посебном паркиралишту
врши се у складу са одобреном техничком
документацијом
за
изградњу
односно
постављање посебног паркиралишта од стране
надлежаног одељења Општинске управе за
послове саобраћаја.
Одобрење о испуњавању услова за
организовање и уређење простора и површина за
јавна паркиралишта издаје надлежано одељења
Општинске управе за послове саобраћаја.
Паркинг зоне
Члан 7.
Скупштина општине посебном одлуком
одређује просторе и површине на којима се
организује комуална делатност из чл.1. ове
одлуке и утврђује режим и временска
ограничења пружања комуналне услуге
паркирања на јавним паркиралиштима
паркинг зона, на предлог надлежаног одељења
Општинске управе за послове саобраћаја.
Јавна
паркиралишта
у
оквиру
саобраћајне сигнализације имају на видном
месту истакнуто обавештење које садржи: зону
паркирања, категорију возила која се могу
паркирати, начин паркирања, начин наплате
паркирања, цену паркирања, временско
ограничење коришћења паркиралишта, радно
време и обавештење о последици пропуштања
плаћања паркинг карте, односно упозорење на
услове издавања паркинг налога.
Члан 8.
Увођењем, односно изградњом или
уређењем нових јавних паркиралишта којима
се повећава капацитет односно број паркинг
места за 5 и више процената стичу се услови за
измену зона и режима коришћења јавних
паркиралишта.
Опште одредбе

Члан 9.
Предузеће, односно предузетник коме
је поверено обављање делатности из чл. 1. ове

Страна 33

- Број 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27.12.2011.године

одлуке врши наплату комуналне услуге паркирања возила на јавним паркиралиштима која су
му предата актом о поверавању обављања
делатности.
Предузеће, односно предузетник коме
је поверено обављање делатности из чл. 1. ове
одлуке нема обавезу чувања возила и не сноси
одговорност за оштећење или крађу возила на
јавним паркиралиштима.
Предузеће, односно предузетник коме
је поверено обављање делатности из чл. 1 ове
одлуке има обавезу да без накнаде штете и
изгубљене добити омогући општини привођење намени површина јавне намене које су
уређене као привремена паркиралишта.
Поступак поверавања послова
Члан 10.
Поверавање послова уређења, одржавања и коришћења јавних паркиралишта, као
комуналне делатности од локалног интереса
врши се путем јавног оглашавања по поступку
прописаном Законом о комуналним делатностима на период до пет година.
Јавни конкурс расписује Скупштина
општине.
Јавни конкурс објављује се у локалним
средствима јавног информисања, најмање у
једном дневном листу на територији Републике
Србије и на интерент сајту Општине Врњачка
Бања.
Конкурс је отворен 30 дана.
Јавни конкурс садржи одредбе о јавним
и осталим паркиралиштима која се поверавају
на уређење, одржавање и коришћење,
условима које је учесник дужан да испуни,
документацији која се прилаже, висину
депозита за озбиљност понуде, времену
трајања конкурса и друго.
Члан 11.
Учесник јавног конкурса дужан је да на
основу књиговодствено – финансијске, персоналне и правно-нормативне документације
докаже своју техничку, организациону и кадровску оспособљеност за обављање комуналне
делатности за коју се пријављује на конкурс.
Члан 12.
Поступак јавног оглашавања спроводи
Комисија од пет чланова састављена од стручних
лица.
Комисију из претходног става образује
Скупштина општине.
Комисија спроводи јавни конкурс и
утврђује предлог за избор најповољнијег
понуђача.

Критеријуми за избор најповољнијег
понуђача су одређени конкурсном документацијом.
Члан 13.
Скупштина општина Врњачка Бања
може донети одлуку у било којој фази поступка
до закључења уговора о поверавању послова да
одустане од спровођења поступка по
расписаном јавном конкурсу за поверавање
обављања комуналне делатности уређења,
одржавања контроле и наплате коришћења
паркинг места на јавним паркиралиштима, на
територији општине Врњачка Бања, без права
понуђача на накнаду трошкова и штете.
Члан 14.
Скупштина општине на предлог
Комисије доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача, која се објављује се у
„Службеном листу Општине Врњачка Бања“.
Са најповољнијим понуђачем извршни
орган закључује уговор о поверавању обављања послова на уређењу, одржавању и
коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Врњачка Бања.
Уговором о правима и обавезама у
обављању комуналне делатности уређења,
одржавања и коришћења јавних паркиралишта
регулишу се:
- непосредне обавезе у извршавању послова,
- одговорност за случај неквалитетног
обављања поверених послова,
- правне и економске последице неизвршавања
или лошег извршавања послова,
- утицај више силе или наступања разлога који
су већ предвиђени законом,
- права и обавезе општине у погледу
обезбеђивања услова за обављање поверених
делатности,
- обавезе у погледу обезбеђивања услова за
континуирано, уредно и квалитетно вршење
поверених послова ,
- права и обавезе у случају поремећаја у
вршењу поверених послова,
- услови и поступак раскида уговора пре
уговореног рока, као и права и обавезе које из
тога проистекну,
- инструменти обезбеђења потраживања
општине,
- начин и рокове примопредаје јавних
паркиралишта, материјално техничих средстава за обављање ове комуналне делатности
при закључењу уговора и при престанку
уговорног односа и
- и друга питања која су од значаја за уредно
обављање поверених послова.
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Члан 15.
У случају поремећаја у вршењу
поверених послова из чл.10.ове одлуке
примењују се одредбе важећих законских
прописа и одлуке о одређивању минимума
процеса рада у комуналним делатностима у
случају штрајка.
Члан 16.
Сви учесници у поступку спровођења
ове одлуке дужни су да се придржавају
прописа из области заштите животне средине.
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ПАРКИРАЛИШТА

ЈАВНИХ

Члан 17.
Послове
уређења,
одржавања
и
коришћења
јавних
паркиралишта,
као
комуналне делатности обавља јавно предузеће,
предузеће или предузетник коме је актом
Скупштине општине по поступку који је
прописан овом одлуком поверено обављање
наведене делатности, по закљученом уговору
са општином у складу са законским
прописима, општинским актима и пројектом о
техничком регулисању јавних паркиралишта
који је одобрен од стране надлежаног одељења
Општинске управе за послове саобраћаја.
Члан 18.
Уређење, одржавање и коришћење
јавних паркиралишта, као комуналне делатност
у смислу одредаба ове одлуке обухвата следеће
послове:
-организовење
система
уређења,
одржавања и коришћења јавних паркиралишта
као комуналне делатности од локалног
интереса у складу са Законом о комуналним
делатностима, Законом о финансирању
локалне самоуправе, Статутом, и важећим
актима општине Врњачка Бања.
- одржавање и уређење јавних
паркиралишта и простора за
депоновање
возила, у складу са пројектом техничког
регулисања јавних паркиралишта који је
усвојен од стране надлежног органа локалне
самоуправе којим се ближе дефинише начин
паркирања по зонама из наведених аката
општине Врњачка Бања, у складу са важећим
прописима и стандардима, на основу које се
врши формирање паркинг зона, обележавање
паркинг места и постављање вертикалне и
хоризонталне сигнализације и одржавање у
уредном стању,
- успостављање система наплате и
контроле коришћења паркинг места на јавним
паркиралиштима
по прописаном режиму
паркирања и тарифном систему електронским

путем који омогућава надлежним органима
општине стални приступ, а на основу
успостављања
пословног
односа
са
проваједером,
- наплата цене пружене комуналне
услуге (која у структури садржи комуналну
таксу) паркирања на паркинг местима на
јавним паркиралиштима, путем продаје талона
паркинг карте или електронским путем СМС,
картицом и сл.
- предлагање програма и плана за
унапређење организовања рада и развоја ове
комуналне делатности.,
обављање без накнаде посебних
послова из области саобраћаја по захтеву или
налогу надлежних органа локалне самоуправе
Приликом
обављања
поверене
делатности предузеће или предузетник је
обавезан да јавна паркиралишта одржава у
чистом и уредном стању, а у зимском периоду
дужно је да са истих уклони снег и лед.
Члан 19.
Предузеће или предузетник коме су
поверени послови уређења, одржавања и
коришћења
јавних
паркиралишта,
као
комуналне делатности дужни су да у складу са
пројектом о техничком регулисању јавних
паркиралишта посебно означе паркинг места за
инвалидна лица и лица са посебним потребама.
Члан 20.
Предузеће или предузетник коме су
поверени послови из претходног члана ове
одлуке је у обавези да без накнаде штете и
изгубљене добити омогући општини и јавним
предузећима чији је оснивач општина извођење
радова на изградњи, реконструкцији или
одржавању површина јавне намене којем је
обухваћен простор на којим се налазе јавна
паркиралишта уз обавезу инвеститора да исте
доведу у стање погодно за коришћење у року
до пет дана по окончању радова..
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 21.
Корисником јавних паркиралишта као
простора и површина за паркирање друмских
моторних и прикључних возила
у смислу
одредаба ове одлуке сматра се предузеће,
односно предузетник коме је поверено
обављање делатности уређења, одржавања и
коришћења
јавних
паркиралишта
као
комуналне делатности. Предузеће обављањем
ове комуналне делатности пружа комуналну
услугу кориснику паркинг места на јавном
паркиралишту.
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Корисником услуге паркирања на
паркинг месту на јавним паркиралиштима у
смислу одредаба ове одлуке сматра се возач
или власник возила, ако возач није идентификован.
Коришћења јавних паркиралишта
пружање комуналне услуге

–

Члан 22.
Предузеће, односно предузетник за
коришћење јавних паркиралишта за обављање
комуналне делатности и пружање комуналне
услуге корисницима паркинг места, обвезник је
комуналне таксе за коришћење јавних
паркиралишта, у складу са Одлуком о
локалним комуналним таксама.
Предузеће, односно предузетник коме
је поверена наведена делатност дужно је да
седмодневно врши уплату комуналне таксе
буџету општине од сваке издате паркинг карте,
издатог паркинг налога и друге услуге пружене
у оквиру обављања ове делатности, на бази
дневног обрачуна износа по свакој издатој
паркинг карти, издатом паркинг налогу и
другој пруженој паркинг услузи, односно
обавези у складу са овом одлуком.
Предузеће, односно предузетник коме
је поверена наведена делатност дужно је да
устроји посебне евиденције за сваки вид
комуналне услуге коју пружа у складу са овом
одлуком, програмски и на сваки други начин
омогући да надлежни органи који контролишу
обављање ове комуналне делатности, као и
органи који врше утврђивање, контролу и
наплату комуналне таксе, имају приступ и увид
у наведену евиденцију.
Члан 23.
Предузеће, односно предузетник за
пружену комуналну услугу на уређењу,
одржавању, контроли и наплати коришћења
услуге паркирања на паркинг местима на
јавним паркиралиштима у складу са законом о
комуналним делатносима доношењем ценовника утврђује цену комуналне услуге која се
паркинг картом наплаћује од корисника услуге
паркирања на паркинг месту на јавном
паркиралишту.
Предузеће, односно предузетник из
претходног става овог члана, је дужно да на
сваком јавном паркиралишту обезбеди кориснику
услуге паркирања куповину паркинг карте.
Ценовник за пружање комуналне
услуге ступа на снагу по добијању сагласности
од стране Скупштине општине и објављује се у
Службеном листу општине Врњачка Бања.

Коришћење комуналне услуге паркирања
на паркинг месту на јавним
паркиралиштима
Члан 24.
Право коришћења комуналне услуге
паркирања на паркинг месту на јавном
паркиралишту физичка и правна лица
остварују куповином и плаћањем паркинг
карте.
Заустављањем возила на паркиралишту
корисник прихвата прописане услове за
коришћење јавног паркиралишта, односно
заустављањем моторног возила на паркинг
месту корисник ступа у уговорни однос са
предузећем, односно предузетником, и стиче
право да користи паркинг место без накнаде у
року од 10 минута од момента заустављања
возила на паркинг месту.
При коришћењу комуналне услуге
паркирања на паркинг месту на јавном
паркиралишту корисник је дужан да се
придржава утврђеног режима који је истакнут
на саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији паркиралишта и
обавезан је да:
а) плати
паркинг карту према времену
задржавања на прописан начин, односно
најкасније након 10 минута од момента
заустављања возила на паркинг месту има
обавезу да плати коришћење паркинг места
према времену задржавања на прописан начин
и према важећем ценовнику по започетом часу,
или да уклони возило са паркинг места,
б) поступа у складу са ограничењем времена
коришћења комуналне услуге паркирања на
паркинг месту,
в) једним возилом користи услугу на једном
паркинг месту,
г) по истеку времена за које је платио услугу
паркирања има обавезу да уклони возило са
паркинг места.
Члан 25.
Физичка лица (станари, инвалиди)
предузетници и правна лица (корисници
пословног простора) могу услугу паркирања на
паркинг месту на јавни паркиралиштаима
користити куповином паркинг карте.
Паркинг карту корисник услуге
паркирања купује при доласку на паркинг
место и важи за један термин коришћења
услуге паркирања означен на паркинг карти и
сигнализацији паркиралишта.
Предузеће, односно предузетник може
одобрити коришћење услуге паркирања на
паркинг месту на јавном паркиралишту у виду
претплате куповином дневне паркинг карте и
двадесетчетворочасовне паркинг карте, месечне
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паркинг карте, месечне карте за одређено
паркиралиште и
месечне паркинг карте за
одређено паркинг место на одређеном јавном
паркиралишту.
Физичком лицу (станару и инвалидном
лицу) паркинг карта може се издати за једно
возило, а правном лицу (кориснику пословног
простора) за највише три возила у власништву.
Возила хитне медицинске помоћи,
полиције, војске Србије, ватрогасне службе и
Општинске управе општине Врњачка Бања не
плаћају услугу паркирања, као и возила која имају
посебно одобрење за паркирање издато од стране
надлежне организационе јединице Општинске
управе општине Врњачка Бања.
Дневна паркинг карта важи за датум
коришћења услуге паркирања означен на паркинг
карти.
Двадесетчетворочасовна паркинг карта
важи за наредна двадесет четири часа од момента времена започињања
коришћења услуге
паркирања које је означено на паркинг карти.
Месечну паркинг карту
корисник
услуге паркирања може користити искључиво
за возило за које је карта издата.
Месечна паркинг карта за коришћење
услуге паркирања на јавним паркиралиштима
важи без временског ограничења у току дана за
физичка лица (инвалиди, станари), осим за
предузетнике и правна лица која важи у
трајању дужине радног времена истих увећано
за 60 минута, и то 30 минута пре почетка
радног времена и 30 минута по завршетку
радног времена.
Одобрење за паркинг карту за
коришћење услуге паркирања на одређеном
паркинг месту издаје надлежно предузеће, а на
основу претходног поднетог захтева и исто
важи за једну годину од дана издавања, осим за
инвалидна и лица са посебним потребама
којима одобрење важи три године, а паркинг
карту за коришћење услуге паркирања на
одређеном паркинг месту се купује месечно.
Члан 26.
Комуналну услугу паркирања на
паркинг месту из чл. 19. ове одлуке могу
користити само инвалидна лица која имају
признат статус у складу са законом и овом
одлуком и чије возило је прописно обележено.
Паркинг места за инвалидна лица могу
да користе инвалиди којима су оштећени
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.
За категорије лица са посебним
потребама и инвалидних лица из претходног
става овог члана, на основу медицинске и друге
документације, право на коришћење услуге
паркирања на означеном паркинг месту својим
актом утврђује орган општинске управе
надлежан за послове социјалне заштите.
НАПЛАТА И КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА
УСЛУГЕ ПАРКИРАЊА
Члан 27.
Предузеће,
односно
предузетник
организује и врши наплату коришћења
комуналне услуге паркирања возила у складу
са одредбама ове Одлуке.
За коришћење услуге паркирања на
јавним паркиралиштима корисник је дужан, да
у зависности од утврђеног режима паркирања,
поседује важећу паркинг карту или услугу
паркирања плати електронским путем што се
евидентира од стране Предузећа, односно
предузетника и општине. На посебним
паркиралиштима услуга паркирања се плаћа
путем талона или магнетне картице у
зависности од врсте инсталираних уређаја.
Корисник услуге паркирања на јавном
паркиралишту дужан је да:
а) истакне купљену паркинг карту на видном
месту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила или плати паркирање
путем мобилног телефона слањем СМС поруке,
б) користи исправно паркинг карту и уколико
се иста попуњава у њу унесе тачне податке.
Корисник услуге паркирања се може
определити да услугу користи на један од
понуђених начина плаћања услуге паркирања који
је истакнут на саобраћајној сигнализацији
истицањем купљене паркинг карте у складу са
ставом 3. тачка а овог члана.
Кориснику услуге који је паркирао возило
а није платио паркинг карту према времену
задржавања на прописан начин, односно
најкасније након 3 минута од момента
заустављања возила на паркинг месту није
извршио обавезу плаћања за коришћење
паркинг места према времену задржавања на
прописан начин и према важећем ценовнику по
започетом часу, а није уклоно возило са
паркинг места, као и у случају да по истеку
времена за које је платио услугу паркирања
није извршио обавезу уклањања возила са
паркинг места, издаје се паркинг налог.
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Члан 28.
Наплата услуге паркирања за паркинг
место на јавним паркиралиштима врши се у
временском интервалу од 7 до 20 часова, а у
периоду од 01.05. до 31.08. у временском
интервалу од 7 до 22 часа.
Члан 29.
Наплату и контролу исправности
коришћења услуге паркирања на паркинг месту
на јавним паркиралиштима обављају овлашћена лица Предузећа, односно предузетника уз
издавање одговарајуће паркинг карте, односно
паркинг налога.
Овлашћена лица и контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.
Предузеће, односно предузетник прописује правилником изглед службеног одела и
службене легитимације и издаје службену
легитимацију.
Члан 30.
Корисник услуге паркирања из члана 27. ст.
5. ове одлуке дужан је да плати паркинг налог
према важећем ценовнику Предузећа.
Паркинг налог има правну природу
уговорне казне за неизвршење неновчаних
обавеза корисника услуге паркирања које су
прописане чланом 24. ове Одлуке и то:
-неновчана обавеза у виду уклањања возила
са паркинг места након истека 3 минута од
момента заустављања возила на паркинг месту
уколико корисник није платио услугу на име
коришћења паркинг места,
-неновчане обавезе у виду уклањања возила
са паркинг места по истеку плаћеног времена
паркирања.
Паркинг налог се издаје кориснику
искључиво због непоступања у складу са
преузетим обавезама из члана 24. ове одлуке
које се односе на неизвршавање обавеза
неновчаног карактера.
Када контролор није у могућности да
уручи налог кориснику, причвршћује га на
возилу, на предњем ветробранском стаклу.
Достављање паркинг налога на начин
из става 4. овог члана сматра се уредним и
доцније оштећење или уништење налога нема
утицај на ваљаност достављања и не одлаже
плаћање паркинг налога.
Сматра се да је корисник услуге
паркирања поступио по примљеном налогу ако
је платио паркинг налог у року од осам дана од
дана издавања, на начин назначен у налогу.
Ако корисник услуге паркирања не
плати паркинг налог, у року из става 6. овог
члана, дужан је осим износа са карте, у
наредних осам дана, плати и стварне трошкове

предузећа и законску затезну камату, на шта ће
у налогу бити упозорен.
Ако корисник паркиралишта не
поступи у складу са ставом 7. овог члана,
предузеће ће покренути поступак наплате
потраживања.
Предузеће је дужно да при издавању налога
за плаћање:
-утврди и документује чињенично стање,
-да кориснику омогући увид у документацију и евиденцију,
-да чува фото и електронску документацију
и евиденцију једну годину.
ЗАБРАНЕ
Члан 31.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
а) коришћење услуге паркирање возила
супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији (паркирање на
претплатном
паркинг
месту,
ометање
коришћења паркиралишта и др.),
б) коришћење услуге паркирања нерегистрованим
возилом, односно на чијој регистрационој
налепници је истекао рок важења и паркирање
возила на којима су регистарске таблице, односно
регистрационе
налепнице
постављене
на
непрописан начин,
в) остављање неисправног или хаварисаног
возила, односно прикључног возила без
сопственог погона,
г) заузимање паркинг места путем ограђивања
или на други начин ометање паркирања других
возила,
д) пружање услуге паркирања на паркинг месту
у друге комерцијалне или промотивне сврхе,
ђ) коришћење услуге паркирања на паркинг
месту у комерцијалне и промотивне сврхе.
УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА ЗБОГ НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА
Члан 32.
Возила непрописно паркирана према
члану 31. ове Одлуке, као и паркирана на
зеленим и другим јавним површинама ван
саобраћајница уклања и одвози до места
чувања Предузеће по налогу комуналног или
саобраћајног инспектора.
Возила паркирана и заустављена на
саобраћајним површинама супротно прописима
о безбедности саобраћаја, или на месту на
којем представљају опасност или сметњу у
саобраћају или кретању пешака, уклања и
одвози до места чувања Предузеће по налогу
радника
органа
унутрашњих
послова
(саобраћајне полиције).
Уклањање моторних и прикључних
возила због непрописног паркирања обухвата:
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- уклањање возила са јавних паркиралишта
која су паркирана супротно законским
прописима и општинским одлукама;
- уклањање хаварисаних, остављених и
паркираних возила са осталих јавних површина
по позиву и налозима надлежних органа
Општине, а у складу са важећим законским
приписима и одлукама општине;
уклањање возила са коловоза, тротоара,
скверова и других саобраћајних површина по
налогу овлашћених радника полиције у
Врњачкој Бањи.
Уклањање, чување и враћање возила
врши се на начин и по поступку који је
прописан законским прописима који уређују
ову област, подзаконским актима о начину
одузимања, чувања и поступања са привремено
одузетим возилом које је употребљено за
извршење прекршаја или привредног преступа
и одредбама ове одлуке.
Члан 33.
Предузеће одговара за сва оштећења
која настане у поступку уклањања и
депоновања возила из претходног члана ове
одлуке као и за нестанак ствари из возила, као
и самог возила са посебног простора за чување.
Предузеће је у обавези да обезбеди
документацију којом се доказује стање возила
пре предузимања мера уклањања (фото и видео
снимак, записник службеног лица предузећа), и
стање возила у моменту депоновања.
Предузеће је дужно да приликом
уклањања
непрописно
паркираних
и
заустављених возила и њиховог одвожења до
места чувања, поступа са пажњом доброг
домаћина, да возила чува од оштећења,
брижљиво са њима рукује и обезбеди чување
возила у депоу.
Члан 34.
Власник уклоњеног односно носилац
права коришћења возила које је уклоњено и
одвежено до места чувања, дужан је да накнади
Предузећу трошкове одвожења и чувања
возила.
Уклоњено и одвежено возило чији
власник или носилац права коришћења не дође
да преузме возило у року од 6 месеци од дана
његовог одвожења, чуваће се до момента док
трошкови чувања не достигну његову
процењену вредност, односно до правоснажног
окончања прекршајног односно поступка за
привредне преступе. Процену вредности
возила извршиће трочлана комисија предузећа,
према Правилнику Предузећа. Сагласност на
процењену вредност возила у сваком
појединачном случају даје Општинско веће.

По истеку времена, до кога је дужно
чувати возило, Предузеће може возило продати
јавним надметањем и од продајне цене
наплатити трошкове одвожења, чувања и
продаје возила.
Уколико
власник
непрописно
паркираног и заустављеног возила или носилац
права коришћења возила дође до тренутка
одвожења возила, возило ће се вратити истом
уз плаћање накнаде коју Ценовником одређује
Предузеће на који сагласност даје Скупштина
општине.
Члан 35.
Висина накнаде за одвожење и чување
непрописно паркираних возила из члана 31.и
32. ове Одлуке, одређује се Ценовником
предузећа
или
предузетника
на
који
Скупштина општине даје сагласност и који
мора бити усаглашен са одлуком Владе о
одређивању накнаде за уклањање возила
односно општиском одлуком о локалним
комуналним таксама.
НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке врше организационе јединице Општинске управе надлежне за послове саобраћаја и
локалне јавне приходе.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и аката донетих на
основу ове одлуке, као и над обављањем
комуналне делатности врши организациона
јединица Општинске управе општине Врњачка
Бања надлежна за инспекцијске послове.
Члан 37.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални или саобраћајни инспектор је овлашћен да:
1. нареди извршење утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање недостатака;
2. нареди уклањање возила и других ствари;
3. предузме друге мере у складу са законом и
прописима општине Врњачка Бања.
Када је на јавном паркиралишту возило
паркирано,
односно
остављено
супротно
забранама из члана 31. ове одлуке, инспектор ће
наложити кориснику да возило одмах уклони.
Уколико се корисник не налази на лицу
места, или одбије да уклони возило из става 2.
овог члана, инспектор ће донети решење којим
ће наложити да се возило уклони у најкраћем
могућем року, који се може одредити и на
минуте, под претњом принудног извршења.
Ово решење се уручује или на погодан начин
причвршћује на возило, уз назначење дана и
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часа када је причвршћено и тиме се сматра да
је достављање уредно извршено.
Ако лице из става 2. овог члана не
поступи по датом налогу,
инспектор ће
одредити да се возило или друга ствар уклони о
трошку корисника, односно власника, на место
које је за то одређено.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 50.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај
Предузеће коме је поврено обављање
комуналне делатности уређења, одржавања и
коришћења јавних паркиралишта уколико:
¾ на комбинованом паркинг простору не
изврши
постављање
саобраћајне
сигнализације (члан 5.став 2. Одлуке),
¾ јавна паркиралишта користи у друге
сврхе, а не поседује одобрење надлежног органа (члан 5.став 3.Одлуке)
¾ јавна паркиралишта не обележи-означи
у складу са чланом 7.ставом 2.Одлуке,
¾ врши наплату комуналне услуге
паркирања возила на јавном паркиралиштима која му нису предата актом о
поверавању обављања делатности (члан
9.став 1.Одлуке),
¾ поверену делатност уређења, одржавања и коришћења јавних паркиралишта обавља супротно закљученом
Уговору (члан 14.став 3. Одлуке),
¾ дође до поремећаја у вршењу поверене
делатности, а не обезбеди минимум
процеса рада (члан 15. Одлуке),
¾ се не придржава прописа из области
заштите животне средине (члан
16.одлуке),
¾ ако послове уређења, одржавања и
коришћења
јавних
паркиралишта
обавља супротно члану 17. и члану 18.
став 1. Одлуке,
¾ јавна паркиралишта не одржава у
чистом, уредном стању а у зимском
периоду са истих не уклони снег и лед
(члан 18.став 2.Одлуке),
¾ ако поступи супротно члану 19. одлуке,
односно прописно не бележи паркинг
места за инвалидна лица и лица са
посебним потребама,
не
изврши
уплату
¾ седмодневно
комуналне таксе буџету општине (члан
22.Одлуке),
¾ ако не обезбеди куповину паркинг
карте на јавном паркиралишту и ако
наплату комуналне услуге врши
супротно донетом ценовнику Скупштине Општине (члан 23. Одлуке),

¾ ако паркинг карту изда супротно члану
25. ставу 4. Одлуке,
¾ ако одобрење за паркинг карту изда
супротно члану 25. ставу 9. Одлуке,
¾ ако организује и врши наплату коришћења комуналне услуге паркирања
супротно одредбама члана 27. став 1.
Одлуке,
¾ кориснику паркирања не изда паркинг
налог (члан 27. став 5. Одлуке),
¾ ако услугу наплате паркирања не врши
у складу са временским интервалима
предвиђеним чланом 28. Одлуке,
¾ не врши наплату и контролу исправности коришћења услуге паркирања
(члан 29. став 1. Одлуке),
¾ овлашћена лица и контролори предузећа немају службену легитимацију и не
носе службена одела (члан 29. став 2.
Одлуке),
¾ не донесе правилник прописан чланом
29.став 3.Одлуке,
¾ овлашћени контролор не изда налог у
складу са чланом 30. став. 1. Одлуке
или га не уручи кориснику односно не
причврсти за возило (члан 30. став 4.
Одлуке),
¾ паркинг место користи у комерцијалне
или промотивне сврхе (члан 31. став 1.
тачка д. Одлуке),
¾ не изврши уклањање возила по налогу
надлежне инспекције ила налогу
саобраћајне полиције (члан 32.),
¾ ако
не
обезбеди
одговарајућу
документацију прописану чланом 33.
став 2 или поступа супротно члану 33.
ставу 3. Одлуке,
¾ ако поступи супротно члану 34.ставу 2,
3. и 4. Одлуке,
¾ ако поступа супротно члану 35. Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.500 до
25.000 динара казниће се за прекршаје из става
1. овог члана одговорно лице у Предузећу.
Члан 39.
Новчаном казном у износу од 25.000 до
250.000 динара казниће се предузетник коме је
поверено обављање обављање комуналне
делатности уређења, одржавања и коришћења
јавних паркиралишта уколико :
¾ на комбинованом паркинг простору не
изврши
постављање
саобраћајне
сигнализације (члан 5. став 2. Одлуке),
¾ јавна паркиралишта користи у друге
сврхе, а не поседује одобрење надлежног органа (члан 5. став 3. Одлуке),
¾ јавна паркиралишта не обележи-означи
у складу са чланом 7. ставом 2. Одлуке,
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¾ врши наплату комуналне услуге паркирања возила на јавном паркиралиштима која му нису предата актом о
поверавању обављања делатности (члан
9. став 1. Одлуке),
¾ поверену делатност уређења, одржавања и коришћења јавних паркиралишта обавља супротно закљученом
Уговору (члан 14.став 3.Одлуке),
¾ дође до поремећаја у вршењу поверене
делатности, а не обезбеди минимум
процеса рада (члан 15. Одлуке),
¾ се не придржава прописа из области
заштите животне средине (члан 16.
Одлуке),
¾ ако послове уређења, одржавања и
коришћења
јавних
паркиралишта
обавља супротно члану 17. и члану
18.став 1. Одлуке,
¾ јавна паркиралишта не одржава у
чистом, уредном стању, а у зимском
периоду са истих не уклони снег и
лед(члан 18. став 2. Одлуке),
¾ ако поступи супротно члану 19. одлуке,
односно прописно не обележи паркинг
места за инвалидна лица и лица са
посебним потребама,
¾ седмодневно не изврши уплату комуналне таксе буџету општине (члан 22.
Одлуке),
¾ ако не обезбеди куповину паркинг
карте на јавном паркиралишту и ако
наплату комуналне услуге врши супротно донетом ценовнику Скупштине
Општине (члан 23. Одлуке),
¾ ако паркинг карту изда супротно члану
25. ставу 4. Одлуке,
¾ ако одобрење за паркинг карту изда
супротно члану 25.ставу 9.Одлуке,
¾ ако организује и врши наплату коришћења комуналне услуге паркирања
супротно одредбама члана 27. став
1.Одлуке,
¾ кориснику паркирања не изда паркинг
налог (члан 27. став 5. Одлуке),
¾ ако услугу наплате паркирања не врши
у складу са временским интервалима
предвиђеним чланом 28.Одлуке,
¾ не врши наплату и контролу исправности коришћења услуге паркирања (члан
29.став 1.Одлуке),
¾ овлашћена
лица
и
контролори
предузећа немају службену легитимацију и не носе службена одела (члан
29.став 2.Одлуке),
¾ не донесе правилник прописан чланом
29. став 3. Одлуке,
¾ овлашћени контролор не изда налог у
складу са чланом 30. став. 1. Одлуке,

¾
¾
¾

¾
¾

или га не уручи кориснику односно не
причврсти за возило (члан 30.став
2.Одлуке),
паркинг место користи у комерцијалне
или промотивне сврхе (члан 31. став 1.
тачка д. Одлуке),
не изврши уклањање возила по налогу
надлежне инспекције ила налогу
саобраћајне полиције (члан 32.Одлуке),
ако не обезбеди одговарајућу документацију прописану чланом 33.став 2,
или поступа супротно члану 33.ставу 3.
Одлуке,
ако поступи супротно члану 34.ставу 2,
3 и 4. Одлуке,
ако поступа супротно члану 35. Одлуке.

Члан 40.
Новчаном казном у износу од 50.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај правно
лице – као корисник паркинг места уколико:
¾ Паркинг место користи супротно постављеној саобраћајној сигнализацији
(члан 5.став 2. Одлуке),
¾ Не поступи по примљеном налогу члан
30. став 4. и 5.одлуке,
¾ Паркинг место користи супротно члану
31. Одлуке, став 1. тачке б, в, г, ђ.
Новчаном казном у износу од 2.500 до
25.000 динара казниће се за прекршаје из става
1. овог члана одговорно лице у правном лицу.
Члан 41.
Новчаном казном у износу од 50.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај предузетник - као корисник паркинг места уколико:
¾ Паркинг место користи супротно постављеној саобраћајној сигнализацији
(члан 5. став 2. Одлуке),
¾ Користи паркинг место за инвалидно
лице и лице са посебнм потребама а за
то нема признат статус у складу са
законом и Одлуком (члан 26. став 1.
Одлуке),
¾ Паркинг место користи супротно члану
31. Одлуке, став 1. тачке б, в, г, ђ.
Члан 42.
Новчаном казном у износу од 2.500 до
25.000 динара казниће се физичко лице као
корисник паркинг места уколико:
¾ Паркинг место користи супротно постављеној саобраћајној сигнализацији
(члан 5. став 2. Одлуке),
¾ Користи паркинг место за инвалидно
лице и лице са посебнм потребама а за
то нема признат статус у складу са
законом и Одлуком (члан 26. став 1.
Одлуке),
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¾ Паркинг место користи супротно члану
31. Одлуке, став 1. тачке б, в, г, ђ.

услуге у социјалној заштити за чије је
остваривање надлежна општина Врњачка Бања,
у складу са Законом.

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлукa о јавним паркиралиштима
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.2/07 и
1/08) и Одлука о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој
Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
3/09 и 15/10).
Надлежни органи ће у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке
усагласити и донети акта за сповођење ове
одлуке.
Одлука о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој
Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
3/09 и 15/10) остаје на снази до доношења
посебне одлуке из чл.7. ове одлуке у делу који
није у супротности са одредбама ове одлуке.
Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-649/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
240.
Скупштина Општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 21.12.2011.године,
на основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр.129/07), члана 44-46, 55. 110. 111. и 122.
Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник РС", бр.24/11) и члана 36.ст.1. тачка 7.
Статута Општине Врњачка Бања ("Службени
лист општине Врњачка Бања" бр.13/10пречишћен текст), доноси
О Д Л У К У
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком
о
социјалној
заштити
Општине Врњачка Бања (у даљем тексту:
Одлука) утврђују се материјална подршка и

Члан 2.
Материјалну подршку и услуге у
социјалној заштити, утврђене овом одлуком,
могу да остваре лица са пребивалиштем,
односно боравиштем на територији општине
Врњачка Бања, а изузетно и лица која се
затекну на територији општине у стању
социјалне потребе.
Поједине услуге могу се пружати и
лицима са територије других општина, односно
градова на основу потписаног Споразума о
сарадњи.
Члан 3.
Материјалну подршку и услуге у
области социјалне заштите утврђене овом
Одлуком остварују појединац и породица.
Породицом у смислу ове Одлуке
сматрају се брачни и ванбрачни партнери, деца
(брачна, ванбрачна, усвојена, узета на
издржавање) сродници у правој линији, а у
побочној до другог степена сродства, под
условом да живе у заједничком домаћинству.
II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 4.
Право на различите врсте материјалне
подршке остварује се у циљу обезбеђивања
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице.
Права
на
материјалну
подршку
утврђена овом одлуком су:
1. Једнократна помоћ;
2. Опрема корисника за смештај у установу
или другу породицу;
3. Путни трошкови и исхрана пролазника;
4. Накнада трошкова сахране;
5. Ужина у ђачкој кухињи;
6. Изузетне новчане помоћи.
Члан 5.
Услуге у социјалној заштити су
активности пружања подршке и помоћи
грађанима и њиховим породицама ради
побољшања, односно очувања квалитета живота,
отклањања или ублажавања ризика, неповољних
животних околности, као и развоја потенцијала
корисника за самосталан живот.
Услуге које се утврђују овом одлуком су:
1. Помоћ у кући за одрасла и стара лица;
2. Дневни боравак за децу из породица у ризику;
3. Дневни боравак за одрасла лица са сметњама
у развоју;
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4. Услуге Клуба за децу и младе са сметњама у
развоју и особа са инвалидитетом;
5. Дневни боравак за децу и младе са сметњама
у развоју;
6. Предах смештај за децу и младе са сметњама у
развоју;
7. Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју;
8. Дневни боравак за стара лица;
9. Услуге Клуба за стара лица;
10. Услуге Oрганизација за децу и младе;
11. Прихватилиште за децу и младе;
12. Прихватилиште за жртве насиља у породици;
13. Прихватилиште за одрасла и стара лица;
14. Саветовалиште за брак и породицу;
15. Социјално становање у заштићеним условима;
16. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују.
III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1.ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

Члан 6.
Право на једнократну помоћ може се
признати појединцу или породици који се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне
потребе, коју не могу сами превазићи. Право на
једнократну помоћ се признаје у:
1. натури;
2. новчаном износу и
3. новчаној накнади за добровољно радно
ангажовање.
Члан 7.
Једнократна помоћ у натури и
новчаном износу може се признати у следећим
случајевима:
-прибављања личне документације ради
остваривања права у области социјалне
заштите;
-задовољавања основних животних потреба
(набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);
- набавке лекова, медицинских помагала и
помоћи у лечењу
- набавке уџбеника и школског прибора за децу
која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне заштите;
- изласка жртава насиља у породици из
Прихватилишта;
- других ванредних ситуација, када се не може
превазићи стање социјалне потребе;
- плаћање комуналних рачуна.
Члан 8.
Право на једнократну новчану помоћ
може се признати појединцу или породици:
ако приходи, у месецу који претходи месецу
подношења захтева, не прелазе износ нето

минималне зараде у Републици Србији, познате
у моменту подношења захтева.
Изузетно, ово право се може признати
појединцу или породици који не испуњавају
услове из става 1. овог члана, по процени
Центра за социјални рад.
Износ једнократне новчане помоћи не
може бити већи од износа просечне нето зараде
остварене по запосленом у општини Врњачка
Бања, познатог у моменту одлучивања о праву.
Члан 9.
Новчана накнада за добровољно радно
ангажовање у локалној заједници припада
радно способним лицима, која се налазе у
стању социјалне потребе.
Ако лице упућено на добровољно радно
ангажовање неоправдано одбије ангажовање
не може остварити право на једнократну
новчану помоћ.
Члан 10.
Појединац или породица могу право на
једнократну помоћ остварити највише три пута у
току календарске године, осим једнократне
новчане помоћи за добровољно радно ангажовање.
О праву на једнократну помоћ одлучује
Центар за социјални рад.
2. ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У
УСТАНОВУ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 11.
Право на опрему корисника за смештај
у установу или другу породицу се признаје
лицу које се смешта:
- у установу социјалне заштите;
- у другу породицу,
под условом да нема опрему, нити је може
обезбедити, а не могу му је обезбедити ни
сродници који су, према прописима о
породичним односима, дужни да учествују у
његовом издржавању.
Члан 12.
Опрема корисника обухвата набавку
најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за
превоз
корисника до установе, односно
породице и друге нужне трошкове по процени
Центра за социјални рад.
Право на опрему корисника може се
признати у износу стварних трошкова, а
највише до износа просечне месечне нето
зараде по запосленом, остварене у општини
Врњачка Бања познате у моменту одлучивања
о праву.
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О праву на опрему за смештај корисника у
установу социјалне заштите или другу породицу,
одлучује Центар за социјални рад.

покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за
гробно место.
О праву на трошкове сахране одлучује
Центар за социјални рад.

3. ПУТНИ ТРОШКОВИ И ИСХРАНА
ПРОЛАЗНИКА

Члан 13.
Право на путне трошкове и исхрану
пролазника признаје се лицу које се нађе на
територији Општине Врњачка Бања, ван свог
пребивалишта/боравишта, у стању социјалне
потребе, за повратак у место пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати
у место пребивалишта/боравишта одређује се
пратилац.
Новчани износ за реализацију овог
права одређује се:
-за превоз, у висини стварних трошкова;
-за исхрану, до 10% од основице за утврђивање
новчане социјалне помоћи.
Центар за социјални рад потражује
средства за остварено право од центара за
социјални рад са подручја на коме лице има
пребивалиште/ боравиште.
4.

ТРОШКОВИ САХРАНЕ

Члан 14.
Право на трошкове сахране може се
признати:
-за лица без прихода смештена у установу
социјалне заштите или другу породицу за чији
смештај трошкове сноси буџет Републике Србије;
-за кориснике права на новчану социјалну помоћ у
складу са Законом;
-за лица неутврђеног идентитета;
-за лица која немају сроднике који су по закону
обавезни на издржавање;
-за лица која имају сроднике за које је Центар за
социјални рад утврдио да нису у могућности да
сносе трошкове сахрањивања;
-за лица непознатог пребивалишта/боравишта,
која се у тренутку смрти нађу на подручју
општине Врњачка Бања;
-изузетно за лица која нису у систему социјалне
заштите, а налазила су се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад.
Члан 15.
Право на трошкове сахране може се
признати, уз приложене доказе о стварним
трошковима, лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у
висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже
вредности, покров, крст са натписом) превоз

5. УЖИНА У ЂАЧКОЈ КУХИЊИ

Члан 16.
Право на ужину у ђачкој кухињи признаје
се ученицима основних школа из социјално
угрожених породица.
Корисници овог права могу бити деца :
- без родитељског старања
- самохраних родитеља
- из вишечланих породица
- са инвалидитетом
- из породица које остварују право на
новчану социјалну помоћ
Сагласност на предлог школе, који је
донет у консултацији са Центром за социјални рад
о корисницима овога права, даје Општинска
управа.
6. ИЗУЗЕТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

Изузетну

Члан 17.
новчану помоћ могу оства-

рити:
- појединац или породица којима је у
пожару, поплави, земљотресу или у другим
непогодама потпуно или знатно оштећен
стамбени простор који користе по основу
власништва или по основу закупа, без обзира на
висину прихода појединца или породице - у
износу од једне до три просечне нето зараде по
запосленом у општини Врњачка Бања у
претходном месецу;
- породица у којој је несрећним случајем
наступила смрт једног или више чланова, а чији
просечни месечни приход за претходна три месеца
не прелази једну просечну нето зараду по
запосленом у општини Врњачка Бања исплаћену у
претходном месецу - у износу од једне до три
просечне нето зараде по запосленом у општини
Врњачка Бања у претходном месецу;
- породице у којима је члан породице
оболео од тешке болести, а чији просечни месечни
приход за претходна три месеца не прелази једну
просечну нето зараду по запосленом у општини
Врњачка Бања исплаћену у претходном месецу - у
износу од једне до три просечне нето зараде по
запосленом у општини Врњачка Бања у
претходном месецу, под условом да оболели члан
породице није стекао својство осигураног лица,
односно да трошкови његовог лечења не падају на
терет средстава обавезног осигурања;
- појединац или породица која је стамбено
угрожена и то за побољшање услова становања
или плаћања закупнине чији просечни месечни
приход за претходна три месеца не прелазе једну
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просечну нето зараду у општини Врњачка Бања
исплаћену у претходном месецу - у износу до
највише три просечне нето зараде по запосленом у
општини Врњачка Бања у претходном месецу;
- појединцима који су изашли из система
социјалне заштите, напустили установу социјалне
заштитие или хранитељску породицу, без обзира
на примања, у трајању од 12 месеци у месечном
износу половине
просечне нето зараде по
запосленом у општини Врњачка Бања у
претходном месецу.
Члан 18.
Старачким самачким домаћинствима и
појединцима без сталних прихода и сродника
обавезних на издржавање, који располажу
имовином у већем обиму од законом
прописаног за новчану социјалну помоћ,
признаје се изузетна новчана помоћ у месечном
износу одговарајуће двоструке новчане
социјалне помоћи предвиђеме Законом о
социјалној заштити, уз услов да се имовине
одрекну у корист општине Врњачка Бања.
Члан 19.
Под приходима појединца и породице
из члана 15. ове Одлуке подразумевају се
приходи остварени у претходна три месеца по
свим основима, изузев прихода по основу
дечијег додатка, родитељског додатка, додатка
за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка
за негу и помоћ другог лица, посебне новчан
накнаде, накнаде за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак
у пензију и примања по основу ученичког и
студентског стандарда.
Тешком болешћу сматрају се малигна
обољења, шећерна болест, хемофилија, душевна болест и поремећаји, прогресивна нервномишићна обољења, церебрална парализа,
мултипле склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске
аутоимуне болести, хроничне бубрежне
инсуфицијенције и цистичне фиброзе.
Члан 20.
Стамбено угроженим сматра се појединац
или породица под условом да нема стан или кућу
у власништву на територији Републике Србије, да
не користи друштвени стан по основу закупа на
територији општине Врњачка Бања, да нема
могућности да реши стамбено питање на други
начин, да не испуњава услове за смештај у
установу социјалне заштите или другу породицу и
да је он или члан његове породице потпуно
неспособан за рад и привређивање.
Стамбено угроженим сматрају се
појединац или породица под условом да као
власник односно закупац живи у неусловном

стану, у подрумским или таванским просторијама,
влажним, без струје, водоводне и канализационе
инсталације и да је он или члан његове породице
потпуно неспособан за рад и привређивање.
Члан 21.
Висину износа изузетне новчане помоћи
утврђује Центар за социјални рад на основу
процене стручног тима.
У поступку решавања о праву на изузетну
новчану помоћ Центар за социјални рад је дужан
да цени да ли се пружањем и других облика
социјалне заштите може ефикасније постићи
задовољавање потребе корисника.
О праву на изузетну новчану помоћ
одлучује Центар за социјални рад решењем.
IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1.

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА
ЛИЦА

Члан 22.
Услуга Помоћи у кући за одрасла и
стара лица обезбеђује подршку у задовољавању
свакодневних животних потреба у стану
корисника, како би се унапредио квалитет
живота старих лица и спречио одлазак у
институцију. Помоћ у кући пружа се када је
породична подршка недовољна или није
расположива, у складу са идентификованим
индивидуалним потребама старих лица која
услед немоћи или смањених функционалних
способности нису у стању да живе без помоћи
других лица.
Члан 23.
Корисници услуге могу бити лица
старија од 60 година која имају ограничења
физичких и психичких способности, живе сама
и нису у стању да се старају о себи или живе са
сродницима који нису у стању да им пруже
адекватну помоћ.
Изузетно, услугу Помоћи у кући могу
остварити и лица млађа од 60 година која не
испуњавају услове из става 2. овог члана и то:
- особе са инвалидитетом;
- лица која имају закључен уговор о
доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене
услуге;
- друга лица по процени Центра за социјални
рад, уз плаћање пуне цене услуге.
Члан 24.
Помоћ у кући обезбеђује ангажовање
геронтодомаћица ради одржавања
личне
хигијене корисника и хигијене стана, набавке
намирница, припремања оброка, плаћања
рачуна, помоћи при кретању и обављања
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других послова у зависности од потреба
корисника.
Критеријуме и мерила за учешће
корисника у трошковима услуге Помоћи и неге
у кући, утврђује надлежни орган Општине
Врњачка Бања.
О коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
2.

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ ИЗ
ПОРОДИЦА У РИЗИКУ

Члан 25.
Услуга Дневног боравка за децу из
породица у ризику обезбеђује организовање
слободног времена у виду забавних, спортских,
рекреативних
активности,
креативних
радионица, помоћ у учењу и друге садржаје у
складу са способностима, склоностима и
испољеним интересовањима корисника.
Услуга се обезбеђује деци од 7 до 15
година из породица које нису у стању да на
адекватан начин задовоље развојне потребе
детета.
Овом услугом обезбеђује се превенција
асоцијалног понашања, помоћ и подршка
породици и деци која су изложена ризику од
занемаривања и смештаја у установу социјалне
заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
3.

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Члан 26.
Дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју обезбеђује структуриране
активности усмерене на стицање практичних
вештина, подстицање развоја и одржавања
социјалних, когнитивних и физичких функција
корисника, у складу са њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима.
У оквиру услуге пружају се социјалне,
здравствене, едукативне и услуге подршке и
помоћи у активностима свакодневног живота.
Члан 27.
Корисници услуге могу бити деца и
млади са сметњама у развоју (телесним,
интелектуалним,
менталним,
сензорним,
говорно-језичким, социо-емоционалним, вишеструким).
Услуга се обезбеђује:
- деци предшколског узраста;
- деци и младима узраста до 18 година;
- младима узраста од 18 до 30 година.

Дневни боравак се може реализовати у
предшколској установи, школама и другим
адекватним просторима.
О коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
4. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛА
ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 28.
Услуга Дневног боравка за одрасла
лица са сметњама у развоју обезбеђује помоћ и
подршку у обављању активности свакодневног
живота, радно-окупациону терапију, социјалноедукативне, спортско-рекреативне активности,
исхрану, здравствени надзор и друге
активности у складу са способностима,
склоностима и испољеним интересовањима
корисника.
Услуга Дневног боравака за одрасла
лица са сметњама у развоју, обезбеђује се
лицима старости преко 30 година.
Критеријуме и мерила за учешће
корисника у трошковима услуге утврђује
надлежни Општински орган.
О коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
5.УСЛУГЕ КЛУБА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 29.
Клуб за децу и младе са сметњама у
развоју и особе са инвалидитетом реализује:
креативне и едукативне радионице; информативне активности; развијање практичних
вештина за самостални живот; социјалну
комуникацију; рекреативне и радне активности; рехабилитациони терапеутски третман;
подршку при запошљавању; повезивање са
другим службама; помоћ и подршку породици
и друге активности у складу са способностима,
склоностима и испољеним интересовањима
корисника.
Услуге Клуба могу користити деца и
млади са сметњама у развоју и младе особе са
инвалидитетом старости од 15 до 30 година, на
основу препоруке/упута Центра за социјални
рад, препоруком других социјалних актера и
по личном избору особа са инвалидитетом.
6.ПРЕДАХ СМЕШТАЈ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Члан 30.
Предах смештај је услуга која
подразумева привремени и повремени смештај,
до 48 сати, деце и младих са сметњама у
развоју. Овом услугом обезбеђује
се

Страна 46

- Број 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27.12.2011.године

краткотрајни смештај и третман деце и младих
са сметњама у развоју кроз адекватне и
планиране активности у циљу социјализације,
стицања и унапређења дневне рутине, изградњу нових односа, подстицања осамостаљивања, смањења социјалне изолације и помоћ и
подршку породици.
Критеријуме и мерила за учешће
корисника у трошковима услуге утврђује
Општинско веће.
Услугу Предах могу користити деца и
млади са сметњама у развоју на основу
препоруке/упута Центра за социјални рад,
препоруком других социјалних актера и по
личном избору особа са инвалидитетом.
7. ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Члан 31.
Помоћ у кући за децу са сметњама у
развоју је услуга која подразумева подршку у
задовољавању свакодневних животних потреба
у сопственим домовима, како би се унапредио
и одржао квалитет живота и спречио или
одложио смештај у институције.
Помоћ у кући за децу са сметњама у
развоју пружа се када је породици потребна
подршка а у складу са идентификованим
индивидуалним потребама деце са смањеним
функционалним способностима изазваних
инвалидитетом/болешћу, а у циљу побољшања
психофизичких способности деце са сметњама
у развоју.
Услуга помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју обухвата чување, анимацију и индивидуални рад са дететом, односно
провођење структурисаног слободног времена
са дететом (игра, стимулација, једноставне
вежбе, шетња, учење и др.).
Услугу помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју могу користити деца и
млади са сметњама у развоју на основу
препоруке/упута Центра за социјални рад или
препоруке других социјалних актера.
8. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА СТАРА ЛИЦА

Члан 32.
Услугом Дневног боравка за стара лица
обезбеђује се боравак, превоз, исхрана, здравствени надзор, окупациона терапија, физиотерапија, креативно-рекреативне активности и
друге услуге у зависности од потреба корисника.
Услуга Дневног боравка за стара лица
обезбеђује се лицима старијим од 60 година,
ментално очуваним или у почетним фазама
деменције која су:
- оболела од хроничних болести;

- полупокретна или полузависна од неге и
помоћи других лица;
- у одређеном степену инвалидности.
Критеријуме и мерила за учешће
корисника у трошковима услуге Дневног боравка
за старе, утврђује надлежни орган Општине.
О коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
9.

УСЛУГЕ КЛУБА ЗА СТАРА ЛИЦА

Члан 33.
Клуб за стара лица омогућује дружење,
културно-забавне
активности,
социјалну
интеграцију, рекреацију, развијање солидарно-сти,
самопомоћи и потенцијала старих лица, чиме се
спречава социјална изолација и подстичу стара
лица на заједничке активности унутар Клуба.
Услуге Клуба могу користити сва стара
лица са територије Општине на препоруку Центра
за социјални рад, других социјалних актера и по
личном избору.
10. УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Члан 34.
Организације за децу и младе
реализују: активности едукативног карактера
(курсеви страних језика, обука за рад на
рачунару), креативне и културно-забавне
радионице, спортско-рекреативне активности,
психо-социјалну
подршку,
помоћ
у
савладавању школског градива, информативне
активности, дружења, социјалну интеграцију и
задовоља-вање других потреба деце и младих у
складу са способностима, склоностима и
испољеним интересовањима.
Пружањем услуга Организација за децу
и младе омогућава се квалитетно коришћење
слободног времена, развој вештина, креативних
способности, талената, и превенција социјалних ризика код деце и младих.
Услуге Организације за децу и младе се
пружају
континуирано,
у
складу
са
индивидуалним потребама и интересовањима
корисника.
Корисници услуга Организације
за
децу и младе могу бити деца и млади до 30
година.
Услуге Организације за децу и младе се
могу користити на основу препоруке/упута
Центра за социјални рад, препоруке других
социјалних актера и по личном избору деце и
младих.
11. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Члан 35.
Прихватилиште за децу и младе
обезбеђује привремени смештај деци и младима
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чији је развој ометен породичним приликама, или
се налазе у другим социјалним ризицима у којима
је потребан хитан краткотрајни прихват или
смештај до обезбеђивања адекватног облика
заштите.
Ова услуга обезбеђује смештај, исхрану
корисника, процену актуелних потреба,
здравствену заштиту корисника, образовноваспитне,
културно
забавне
и
друге
активности.
Корисници услуге могу бити:
- деца и млади напуштени од родитеља или
старатеља;
- деца и млади који се нађу у скитњи,
просјачењу;
- деца и млади жртве насиља, злостављања,
занемаривања, трговине људима;
- деца и млади изложени другим социјалним
ризицима.
Члан 36.
Смештај у Прихватилиште за децу и
младе реализује се издавањем упута од стране
Центра за социјални рад, довођењем од стране
службеног лица Полицијске управе и
самоиницијативним доласком.
Услуга смештаја у Прихватилиште се
пружа до успостављања другог одговарајућег
облика заштите најдуже до 30 дана а изузетно
може се продужити за још 30 дана када за то
постоје оправдани разлози, по процени Центра
за социјални рад.
Корисници услуга Прихватилишта за
децу и младе могу бити и лица из других
општина/градова ако просторни капацитети
нису попуњени, на основу посебног уговора
који закључују Општина, Центар за социјални
рад и упутни орган.
12. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА
ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Члан 37.
Прихватилиште за жртве насиља у
породици обезбеђује привремени смештај
лицима у случајевима акутног стања насиља у
породици, којима су по сопственој процени или
по процени надлежних државних органа
угрожени безбедност, здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици
обухвата наношење или покушај наношења
телесних повреда, изазивање страха претњом,
присиљавање или навођење на сексуални
однос, ограничавање слободе кретања или
комуницирања са трећим лицима, вређање, као
и свако друго безобзирно понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај,
исхрана, здравствена заштита, правна помоћ,
саветовање и консултације, психосоцијална
подршка, упућивање на оспособљавање за рад,

повезивање са другим надлежним институцијама.
Члан 38.
Смештај у прихватилиште реализује се
издавањем упута од стране Центра за
социјални рад, довођењем од стране службеног
лица Полицијске управе и самоиницијативним
доласком .
Услуга се пружа до успостављања
другог одговарајућег облика заштите или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот
и укључивање у заједницу, а најдуже до 90
дана. Изузетно боравак у Прихватилишту за
децу и младе може се продужити за још 30
дана када за то постоје оправдани разлози, по
процени Центра за социјални рад.
Корисници услуга Прихватилишта за
жртве насиља у породици могу бити и лица из
других општина/градова ако просторни
капацитети нису попуњени а на основу
посебног уговора који закључују Општина,
Центар за социјални рад и упутни орган.
13. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА
ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Члан 39.
Прихватилиште за одрасла и стара лица
обезбеђује привремени смештај, задовољавање
основних потреба, приступ другим услугама у
заједници и временски ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и стара
лица.
Овом услугом обезбеђују се смештај,
исхрана, здравствена заштита, саветовање и
консултације,
психосоцијална
подршка,
повезивање са другим службама у заједници.
Корисници услуге могу бити:
бескућници, лица затечена у скитњи и
просјачењу;
- егзистенцијално угрожена лица без личних
докумената, дезоријентисана, без утврђеног
идентитета;
- жртве трговине људима;
- лица са подручја других општина/градова
затечена без средстава за основне животне потребе до враћања у место пребивалишта/боравишта;
- лица којима је из других разлога неопходан
привремени смештај.
Члан 40.
Смештај у Прихватилиште за одрасла и
стара лица реализује се издавањем упута од
стране Центра за социјални рад, довођењем од
стране службеног лица Полицијске управе и
самоиницијативним доласком.
Услуга се пружа до успостављања
другог одговарајућег облика заштите или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот
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и укључивање у заједницу, а најдуже до 30
дана. Изузетно боравак у Прихватилишту за
одрасла и стара лица може се продужити за
још 30 дана када за то постоје оправдани
разлози, по процени Центра за социјални рад.
Корисници услуга Прихватилишта за
одрасла и стара лица могу бити и лица из
других општина/градова ако просторни
капацитети нису попуњени, на основу посебног
уговора који закључују Општина, Центар за
социјални рад и упутни орган.
14. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И
ПОРОДИЦУ

Члан 41.
Саветовалиште за брак и породицу
обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и породицама у кризи, кроз саветодавно
терапијски рад, социјално едукативне и
информативне услуге у циљу унапређења
породичних односа, решавања животних
тешкоћа, како би се спречили социјални
проблеми и ублажиле последице.
Корисници услуге Саветовалишта могу
бити лица са пребивалиштем/боравиштем на
подручју Општине.
Услуге
Саветовалишта
могу
се
користити по препоруци/упуту Центра за
социјални рад, институција образовања,
здравствене и социјалне заштите, правосудних
органа и самоиницјативним доласком.
Услуге Саветовалишта могу користити
и лица са пребивалиштем/боравиштем ван
подручја Општине, по упуту надлежног Центра
за социјални рад. Међусобна права и обавезе
Општине, пружаоца услуге и упутног центра
регулишу се посебним уговором.
15. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 42.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и
породици у стању социјалне потребе, који немају
решено питање становања и пружа се у наменски
изграђеним објектима, без могућности откупа.
Кориснику социјалног становања у
заштићеним условима обезбеђује се:
- становање у наменски изграђеним објектима;
- стручна подршка и одговарајући облици
помоћи у самосталном живљењу.
Корисници социјалног становања у
заштићеним условима могу бити:
- корисници новчане социјалне помоћи;
- самохрани родитељи;
- стара лица;
- лица која су као малолетна била под посебном
заштитом државе (старатељство, хранитељство,

смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу;
- особе са инвалидитетом;
- избегла и интерно расељена лица;
- друга лица по стручној процени Центра за
социјални рад.
Члан 43.
О објекту социјалног становања у
заштићеним условима се стара домаћин социјалног становања који се бира из реда корисника
социјалног становања по критеријумима за избор
хранитељске породице. Домаћин се стара о
поштовању кућног реда, о одржавању заједничких
просторија, очувању имовине у објекту и пружа
помоћ и подршку корисницима у вези са правима
и обавезама везаним за становање.
Члан 44.
Корисници права чији су приходи већи
од износа новчане социјалне помоћи породице
у складу са Законом, учествују у плаћању
комуналних услуга и других трошкова
социјалног становања, осим ако посебним
актом није другачије утврђено.
Општина сноси трошкове текућег
одржавања објеката социјалног становања у
заштићеним условима.
Сва
питања у вези социјалног
становања у заштићеним условима која нису
дефинисана овом Одлуком, биће дефинисана
Правилником о критеријумима и мерилима за
избор корисника социјалног становања у
заштићеним условима.
16. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ
КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ

Члан 45.
Услугом Становања уз подршку за
младе који се осамостаљују обезбеђује се
временски ограничено становање и стручна
подршка у развијању вештина неопходних за
потпуно осамостаљивање и укључивање у
заједницу.
Ова услуга се обезбеђује, у наменски
опредељеним просторима, младима који се
осамостаљују по престанку смештаја у установи
социјалне заштите или у хранитељској породици,
под условом да не могу да се врате у биолошку
или сродничку породицу нити су у могућности да
започну самосталан живот, али је извесно да уз
подршку могу да преузму одговорност и живе
самостално.
Члан 46.
Услуга становања уз подршку признаје
се младима са подручја Општине, а изузетно
се може признати и корисницима ван
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територије Општине ако просторни капацитети
нису попуњени, на основу посебног уговора
који закључују Центар за социјални рад,
пружалац услуге и упутни орган.
Ова услуга се обезбеђује у трајању до
једне године, а у изузетним случајевима у
трајању до 15 месеци, према процени Центра
за социјални рад који прати корисника.
Члан 47.
Средства за трошкове текућег одржавања
стамбених јединица обезбеђује Општина.
Средства за покриће трошкова становања
(електрична енергија, вода и канализација,
грејање, чистоћа, грађевинско земљиште) обезбеђују сразмерно корисници услуге становања.
Висину учешћа корисника у трошковима становања утврђује Центар за социјални
рад на основу стварних трошкова и броја
корисника. За непопуњен капацитет трошкове
обезбеђује Општина.
Међусобна права и обавезе корисника и
Центра за социјални рад, Општине и упутног
органа уређују се посебним уговором.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И
УСЛУГА
Члан 48.
Поступак за остваривање права на
материјалну подршку и услуга из ове Одлуке
покреће се на захтев странке, односно њеног
законског заступника или старатеља и по
службеној дужности.
Пружање услуга врше пружаоци услуга
социјалне заштите у складу са законом.
Центар за социјални рад покреће
поступак по службеној дужности на своју
иницијативу или поводом иницијативе грађана
или овлашћених органа и других правних и
физичких лица када је то у интересу лица или
друштвене заједнице или када постоји интерес
трећих лица.
Када се као корисник права и услуга
појављује породица за носиоца права одређује
се један пунолетан, пословно способан члан
породице.
Члан 49.
О захтевима за остваривање права и
услуга из ове Одлуке одлучује у првом степену
Центар за социјални рад Врњачка Бања.
Поступак за остваривање и заштиту
права и услуга из ове Одлуке води се по
одредбама Закона о социјалној заштити и
Закона у општем управном поступку.
Ради
потпунијег
сагледавања
социјалних потреба и стања корисника Центар

за социјални рад када решава у првом степену
може тражити мишљење месне канцеларије,
удружења грађана и других лица и установа.
Члан 50.
О захтевима за остваривање права из ове
одлуке Центар за социјални рад одлучује
решењем.
У случају када странка подноси захтев за
коришћење услуге, ако Центар за социјални рад
процени да постоји потреба за пружањем услуге,
издаје упут за коришћење услуге у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити.
Уколико Центар за социјални рад
процени да не постоји потреба за коришћењем
услуге захтев странке одбија решењем.
Члан 51.
Против решења којим се одлучује о
праву странке из ове одлуке као и против
решења којим се одбија захтев странке за
коришћење услуге из ове одлуке може се
изјавити жалба Општинској управи, надлежној
Организационој јединици за послове из
области социјалне заштите. Одлуку о жалби
надлежна Организациона јединица доноси у
року од 30 дана.
Члан 52.
Исплату новчаних износа остварених
по основу права утврђених овом Одлуком
врши Центар за социјални рад.
Услуге социјалне заштите : помоћ у
кући, клуб за старе, организације за децу и
младе, клуб за децу и младе са сметњама у
развоју у обиму и под условима утврђеним
овом Одлуком обезбеђују се на територији
општине Врњачка Бања.
Услуге социјалне заштите : дневни
боравак за децу из породица у ризику, дневни
боравак за децу са сметњама у развоју, услуга
предах, дневни боравак за старе, саветовалиште за
брак и породицу у обиму и под условима
утврђених овом Одлуком биће обезбеђене на
територији општине Врњачка Бања, по
обезбеђењу објекта и додатних средстава у буџету
општине Врњачка Бања, а социјално становање у
заштићеним условима и становање уз подршку по
обезбеђивању стамбеног објекта и материјалних
средстава.
Члан 53.
Услуге предвиђене овом одлуком, за
којима постоји потреба, а не могу их обезбедити у
потребном обиму установе социјалне заштите које
је основала општина набављају се од пружаоца
услуга социјалне заштите који је лиценциран, кроз
поступак јавне набавке, у складу са Законом о
социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
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Уговор о јавној набавци из става 1. овог
члана закључује се између наручиоца услуге,
односно општине и одабраног пружаоца услуге.
Члан 54.
Центар за социјални рад је дужан да
води посебну евиденцију о признатим правима
и услугама, а на захтев, Општинске управе,
дужан је да достави извештај о признатим
правима и услугама и утрошеним средствима.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 55.
Средства за финансирање права и
пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се у
буџету Општине Врњачка Бања у складу са
Одлуком о буџету за текућу годину.
Средства за остваривање ових права и
услуга обезбеђују се и од донатора, спонзора,
фондова намењених смањењу сиромаштва, као и
учешћем корисника и лица која су у складу са
законом дужна да учествују у њиховом
издржавању и из других извора у складу са
законом.
Члан 56.
Општина врши финансирање права и
пружање услуга из ове Одлуке, у складу са
уговорима о финансирању које закључује
Општина са Центром за социјални рад и
пружаоцима услуга.
Средства за остваривање права и пружање
услуга по овој Одлуци обезбеђују се Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за фискалну
годину и наменски се преносе на жиро рачун
Центра за социјални рад Врњачка Бања према
врстама права и облика социјалне заштите и
другим пружаоцима услуга, а у складу са
Програмом унапређења социјалне заштите који
предлаже Цeнтар за социјални рад на који
сагласност даје надлежни орган општине.
Члан 57.
У буџету општине Врњачка Бања
опредељују се потребна средства за финансирање
радника на обављању послова социјалног рада из
надлежности локалне самоуправе.
Члан 58.
На број и структуру стручних радника
потребних за извршење послова из ове Одлуке
сагласност даје Општинско веће.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59
За остваривање услуге неодложног
смештаја у Прихватилиште за децу, омладину,
одрасла и стара лица и жртве насиља у

породици, те смештај у Прихватну станицу, а
за чије остваривање у општини Врњачка Бања
не постоје услови, до стварања услова за
њихову реализацију, корисници тих услуга
упућиваће се у друге општине где такве
институције постоје, на терет средстава
намењених за финансирање социјалне заштите
у општини Врњачка Бања.
Члан 60.
Општинско веће на предлог Општинске
управе, донеће посебне Правилнике потребне
за примену ове Одлуке.
Члан 61.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о правима у
социјалној заштити општине Врњачка Бања
("Службени лист општине Врњачка Бања", бр.
9/06).
Члан 62.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2036/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
241.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 22.12.2011.године,
на основу члана 20.став 1. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр.129/07), чл.7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају
(''Сл.гласник РС'',
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), чл.
27. Правилника о регистрацији моторних и
прикључних возила (''Сл.гласник РС'', бр.69/10
и 101/10), чл.130. Правилника о подели
моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима
(''Сл.гласник РС'', бр. 64/10) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.11/11), члан 7а.
мења се и гласи:
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'' Такси превоз може обављати
предузетник који је власник најмање једног
регистрованог путничког возила за које му је
одређен евиденциони број и издата такси
дозвола.
Предузетник може поднети захтев за
обављање ауто-такси превоза са више возила
ако постоји слободно место за такси возило у
складу са програмом потреба за такси превозом
из члана 5. став 1. ове одлуке. Уколико нема
слободних места, формира се листа чекања и
након стварања слободног места издаје се
одобрење за обављање делатности.
Уколико предузетник обавља ауто-такси
превоз са већим бројем возила, за свако од њих
мора имати пријављеног у радном односу
најмање по једног такси возача, који испуњава
услове из члана 7. став 2. одлуке.''
Члан 2.
У чл. 10. после става 6. додају се ставови
7. и 8. који гласе:
'' Изузетно, такси превозници који су у
ранијем периоду имали одобрење надлежног
органа за обављање делатности такси превоза и
који су једном годишње, најкасније даном
истека важности потврде о погодности возила
вршили испитивање погодности за возило,
могу обављати делатност а да не испуњавају
услов из става 1. тачка 15. овог члана.
Такси превозници који подносе захтев за
прво издавање такси дозволе морају испунити
опште услове прописане законом, као и услове
утврђене овом одлуком. Предност приликом
издавања одобрења ће имати они такси
превозници који конкуришу са путничким
возилом које је произведено у складу са
условима прописаним нормом ''ЕУРО 3''
мотора у погледу издувне емисије гасова, што
ће се утврђивати у складу са програмом
потреба за такси превозом дефинисаним чл. 5.
одлуке.''

Члан 5.
Поступак за издавање одобрења за
обављање ауто-такси превоза који је започет, а
није завршен до дана ступања на снагу ове
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о аутотакси превозу наставиће се у складу са
одредбама ове Одлуке.
Tакси превозници (предузетници) који су
до момента ступања на снагу ове Одлуке право
коришћења возила стекли на основу уговора о
лизингу као физичка лица, који су у ранијем
периоду имали одобрење надлежног органа за
обављање делатности такси превоза и који су
једном годишње, најкасније даном истека
важности потврде о погодности возила вршили
испитивање погодности за возило, ослобађају
се обавеза из чл. 10. став 1. тачка 4. у делу који
прописује да регистарска ознака садржи
латинична слова ''TX'' на две позиције до
окончања уговора о лизингу. Након окончања
уговора о лизингу исти су дужни да обављање
ове делатности ускладе са обавезама из чл. 10.
став 1. тачка 4.
Tакси превозници (предузетници) из
предходног става овог члана су у обавези да
надлежном органу приложе уговора о лизингу
чији елементи ће бити саставни део решења
којим се одобрава обављање делатности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-533/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
242.

Члан 3.
У чл.17. мења се став 4. и гласи:
'' На крову такси возила осим кровне
ознаке ''ТАХI'' могу се стављати други
натписи-рекламни панои под условом да не
заклањају видљивост кровне ознаке ''ТАХI'' ''.
Члан 4.
У чл.33. после става 6. додаје се став 7.
који гласи:
'' На економски најнижу цену у оквиру
такси тарифе ауто-такси превозници не могу
дати попуст.''

Скупштина општине Врњачка Бања, на
25. редовној седници одржаној дана 22.12.2011.
године, на основу чл. 14. став 1. тачка 10. чл. 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
Општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен
текст), и Одлуке о доношењу Просторног плана
општине Врњ.Бања 2011-2021 (''Сл.лист Општине
Врњачка Бања'' бр. 13/2011), донела је
О Д Л У К У
о усвајању Мастер плана-хидроенргетски
потенцијал општине Врњачка Бања
Члан 1.
Усваја се документ Хидроенергетски
потенцијал општине Врњачка Бања (Мастер
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план), са пратећим документима, који је
израђен од стране „Екоенерго инжењеринг“ –
Предузећа за пројектовање и инжењеринг д.о.о.
из Београда.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одељење за планирање и изградњу Општинске
у праве општине Врњачка Бања и Дирекција за
планирање и изградњу ЈП Врњачка Бања.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8)
дана од дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 325-13/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
243.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној дана 22.12. 2011.године,
на основу чл. 13. став 5. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.
129/07) и чл.24. и 36.став 1.тачка 24. Статута
општине Врњачка Бања (''Службени лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/10- пречишћен
текст), донела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се сарадња
између општине Врњачка Бања и The
Barrington Group, London.
Члан 2.
Сарадња се успоставља у следећим
областима
хотелијерство,
туризам
и
образовање на изради пројектних идеја за
остваривање следећих специфичних циљева:
отварање нових радних места, сарадња између
градова, формирање међународног клуба,
довођење туриста, организација конгреса и
конференција, инвестициона помоћ развојни
пословни центар, међународне школе, помоћ
предузећима, универзитет, управљање имиџим
и брендирање, управљање web, интернет (e.g.
trip advisor) и друштвеним мрежама,
формирање call центра, авио компанија и
планирање догађаја и програма., кад за то
постоје могућности и обострани интереси.

Члан 3.
Сарадње са The Barrington Group,
London. уредиће се меморандумом о сарадњи а
може
се
заснивати
на
принципима:
партнерства, транспарентности, одговорности,
заједничког
планирања
и
усклађивања
активности, обостраног интереса, међусобног
информисања и аутономности обе стране
потписнице, сагласно Уставу и важећим
прописима
Републике
Србије,
као
и
Стратешким документима општине Врњачка
Бања, без финансијских обавеза Општине.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка
Бања потпише меморандумом о сарадњи.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана по објављивању у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-844/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
244.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25. седници одржаној 22.12.2011.године, на
основу чл. 36. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/10пречишћен 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. 2/11 од 14.12.2011. донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана
запошљавања
општине Врњачка Бања за 2012. годину
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план
запошљавања општине Врњачка Бања за 2012.
годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од објављивања у „Сл. листу општине Врњачка
Бања“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр. 11-104/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
245.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници
одржаној
22.12.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр. 129/07), чл.141.ст.2.Закона о
здравственој заштити (''Сл.гласник РС'',
бр.107/05, 72/09,88/10,99/10 и 57/11), чл. 16.
став 1. Одлуке о преузимању оснивачких права
над Домом здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр. 8/06 и 5/07), и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Одлуку бр.19032011.године о
измени и допуни Статута
установе Дом здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања, коју је донео Управни одбор
ове установе на седници од 30.11.2011.године,
а на коју је претходно дата сагласност
Министарства здравља актом бр.110-00407/2011-14 од 09.12.2012.године.
II.
Саставни део овог решења чини Одлука
о измени и допуни Статута установе Дом
здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања
коју је донео Управни одбор ове установе на
седници од 30.11.2011.године са актом о
давању сагласности Министарства здравља
бр.110-00-407/2011-14 од 09.12.2012.године.
Одлука о измени и допуни Статута
установе Дом здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања коју је донео Управни одбор ове
установе на седници од 30.11.2011.године,
ступа на снагу након добијања сагласности
оснивача.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-123/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
________________________________________

246.
2011.године, на основу чл.32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл.14. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег интертеса (''Сл.гласник РС'', бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон),
чл. 11. став 1. Одлуке о оснивању ЈП "Борјак"
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 27/04 и
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.9/06 и
2/10) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка мандата ВД
директора ЈП "Борјак" Врњачка Бања
I.
Констатује се да је Предрагу Попадићу
из Врњачке Бање, престала дужност ВД
директора Јавног предузећа за газдовање
заштитним шумама "Борјак" Врњачка Бања,
због истека мандата.
II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-126/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
247.
Скупштина општине Врњачка Бања на 25.
седници одржаној дана 22.12.2011.године, на
основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл.14.
Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интертеса (''Сл.гласник РС'',
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др.закон), чл. 11. став 1. Одлуке о оснивању ЈП
"Борјак" (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 27/04 и
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.9/06 и 2/10)
и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/10-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈП "Борјак" Врњачка
Бања
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I.
Именује се Попадић Предраг, маш.инж.
из Врњачке Бање, за директора Јавног предузећа
за газдовање заштитним шумама "Борјак"
Врњачка Бања, на период од 4 године.
II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-125/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
248.
Скупштина општине Врњачка Бања на 25.
редовној
седници
одржаној
дана
22.12.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05испр. и 123/07-др.закон), чл.8. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања ("Сл.лист општине
Краљево",број 27/04 и ''Сл. лист општине Врњачка
Бања'' бр. 9/06, 2/10 и 12/10) и чл.36.став 1. тачка
11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и члана
Управног одбора Јавног предузећа за
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка
Бања
I.
Разрешава се Милун Шиљковић,
дужности председника Управног одбора ЈП за
газдовање
заштитним
шумама
''Борјак''
Врњачка Бања, на лични захтев.
Разрешава
се Мирослав Панић
дужности члана у Управном одбору ЈП за
газдовање
заштитним
шумама
''Борјак''
Врњачка Бања, на лични захтев
II.
Именује се Ненад Петровић за
председника Управног одбора ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања.
Именује се Зоран Јочић за члана
Управног одбора ЈП за газдовање заштитним

шумама ''Борјак''
предузећа.

Врњачка

Бања,

испред

III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-119/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
249.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници
одржаној
дана
22.12.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник
РС бр. 129/07), чл.12. и 16. Одлуке о оснивању
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања
I.
Разрешавa се Ненад Митић дужности
члана Управног одбора Установе ''Спортски
центар'' Врњачка Бања, на лични захтев.
II.
Именује се Немања Стојковић за члана
Управног одбора Установе ''Спортски центар''
Врњачка Бања, испред локалне самоуправе.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-111/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
250.
Скупштина општине Врњачка Бања на
25.
редовној
седници
одржаној
дана
22.12.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
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РС'' бр.129/07), чл.9. Одлуке о оснивању
Фонда за солидарну стамбену изградњу
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Краљево'', бр.4/00 и 9/00) и чл.36.став 1. тачка
11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је

подручју општине Врњачка Бања
за
2011.годину, и односи се на уређење
грађевинског земљишта у делу путева и јавне
расвете
који је усвојен Одлуком бр.4002008/11 од 14.12.2011године УО Дирекције за
планирање и изградњу Врњачка Бања ЈП из
Врњачке Бање.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Фонда за солидарну
стамбену изградњу општине Врњачка Бања

2.
Саставни део овог закључка чини II
измена и допуна Програма из тачке 1 овог
закључка

I.
Разрешава се Тамара Стаменковић
дужности члана у Управном одбору Фонда за
солидарну стамбену изградњу општине
Врњачка Бања, испред оснивача.
II.
Именује се Милан Јанковић у Управни
одбор Фонда за солидарну стамбену изградњу
општине Врњачка Бања, испред оснивача.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-124/11 од 22.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_______________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
251.
Општинско веће општине Врњачка Бања на
својој редовној 67 седници, одржаној дана
15.12.2011. године, на основу чл. 59.Статута
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр.13/10-пречишћен текст), и
чл. 33. Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине
Врњачка Бања», бр.7/09) и закључка
Скупштине општине Врњачка Бања бр.400-195
/11од 16.3.2011 доноси
З А К Љ У ЧА К
1.
Даје се сагласност на II измену и
допуну Програм одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним
путевима и улицама и изградња и
реконструкција јавне расвете у насељу на

3.
Планиране обавезе на име инвестиција
из буџета општине могу се преузимати до
висине одобрених средстава у буџету за 2011.
годину.
4.
За спровођење ове одлуке задужују се
одељење Општинске управе надлежно за
послове праћења реализације програма јавних
предузећа и одељење надлежно за послове
финасија и буџета.
5.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објављује се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1963/11 од 15.12.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
252.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој редовној 67 седници, одржаној
дана 15.12.2011. године, на основу 50.Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,бр.54/09 и 73/10), Закључка Скупштине
општине бр.400-195/11 од 16.3.2011.године и
чл. 59.Статута општине Врњачка Бања (Сл.
лист општине Врњачка Бања", бр.13/10пречишћен текст), и чл. 33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.7/09),
доноси
З А К Љ У ЧА К
1.Даје се сагласност на другу измену и
допуну Плана и програма
пословања
Дирекције за планирање и изградњу општине
Врњачка Бања ЈП из Врњачке Бање за
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2011.годину, који је усвојен Одлуком УО
бр.400-1751/11 од 28.10. 2011.године.
2. Саставни део овог закључка чини
друга Измена и допуна Плана и програма
пословања Дирекције за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања ЈП из Врњачке Бање
за 2011.годину, који је усвојен Одлуком УО
бр.400-1751/11 од 28.10.2011.године
3. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објављује се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1764/11 од 15.10.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
253.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на 68.редовној седници одржаној дана
22.12.2011.год. на основу чл.2.став 5.Закона о
одређивању максималног броја запослених у
локалној
администрацији
(''Сл.гласник
РС'',бр.104/09),
чл.59
Статута
општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'',
13/10-пречишћен
текст)
и
чл.33.Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања '', бр.7/09) донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ У ДОПУНИ ОДЛУКЕ
УСКЛАЂИВАЊУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У
ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
Члан 1.
Врши се измена и допуна Одлуке о
усклађивању броја запослених у локалној
администрацији (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', 16/10) у чл.2.став 3.тако да уместо
датума: „31.јануара 2011.године“, стоји датум:
“31.јануара 2012.године“.
Члан 2.
Чл.4. мења се и гласи: „У поступку
спровођења
Одлуке о усклађивању броја
запослених
у
локалној
администрацији
корисници буџетских средстава из чл.2.став1.
те одлуке, дужни су да лицима која су тада
остала нераспоређена, сагласно чл.154. Закона
о раду понуде запошљавање код установа:
Културни центар Врњачка Бања и Народна
библиотека ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања у
складу са чл.37.став1.и 2. Закона о раду, до
краја 2012.године, на начин и под истим

условима по питању исплате зарада, и других
права из радног односа која су остваривали код
ових корисника“.
Члан 3.
Чл.5. мења се и гласи: “За реализацију
ове одлуке обезбедиће се финансијска средства
у буџету општине Врњачка Бања за 2012
годину са одговарајућих позиција буџетских
корисника из чл.2. и 4. Одлуке о усклађивању
броја запослених у локалној администрацији,
као и средства Текуће буџетске резерве,
односно ребалансом буџета за 2012.годину за
недостајућа средства.“
Члан 4.
Ова Одлука о измени и допуни Одлуке
ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 11-106/11 од 22.12.2011.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
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