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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

54. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

9.2.2018.год., на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр.129/07, 83/14- 

други закон и 101/16-др.закон), члана 11. став 4. 

Закона о финансијској подршци породици са 

децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/17), члана 29. 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-

пречишћен текст, 10/15, 4/16, 21/16 и 39/17), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

38/17), члана 56. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст) и чл.33. Пословника о раду 

Општинског Већа („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09), донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика 

основних и средњих школа и студената 

основних, мастер академских студија, 

специјалистичких  струковних студија, 

специјалистичких  академских студија  и 

докторских академских студија, 

 за 2018. буџетску годину 

 

 

Члан 1. 

Овим закључком, сагласно члану 29 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања 

утврђује се начин и новчани износ као 

финансијска помоћ породици у корист 

даровитих ученика основних и средњих школа, 

студената и свршених студената основних, 

мастер, специјалистичких и докторских 

академских студија и специјалистичких 

струковних студија, акредитованих 

високошколских установа, који студирањем на 

високошколској установи остварују 240, 300, 

360, 480 бодова. 

Новчана помоћ додељује се из буџета за 

2018. годину, по основу постигнутих резултата у 

претходној школској години, ученицима који су 

први пут уписали одређени разред, односно 

студентима који су први пут уписали годину 

студија, који нису губили ниједну годину у току 

студија, нити су користили мировање права и 

обавеза, нити су мењали високошколску 

установу, нису у радном односу, а имају 

пребивалиште са својом породицом на 

територији општине Врњачка Бања најмање 

задњих пет година до дана подношења захтева за 

наведену помоћ. 

Новчана помоћ се додељује и за учешће 

у научно-истраживачким радовима, за израду и 

публикацију научних-стручних радова, ради 

омогућавања учешћа на републичким и 

међународним такмичењима из једне или више 

области, за едукацију и усавршавање 

талентованих ученика и студената. 

 

Члан 2. 

Поступак доделе једнократне помоћи из 

члана 1 спроводи Комисија коју је формирао 

председник Општине, чији задатак је да распише 

конкурс, утврди критеријуме и сачини предлог 

листе за доделу помоћи, по основу успеха 

ученика и студената постигнутог у школској 

2017/18. години. 

Новчана средства по основу поднетог 

захтева и достављене одређене прописане 

документације остварују: 

o ученици основних и средњих школа 

који поред постигнуте просечне оцене 

од 5,00 у претходно завршеном 

разреду имају и освојено једно од 

прва три места из једног предмета на 

највишем нивоу такмичења, односно 

у дисциплини или смотри, којa је 

обухваћенa Календаром такмичења 

или смотри Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС за ту 

школску годину. 

o студенти који нису губили ниједну 

годину током студија, нису користили 

мировање права и обавеза, који су 

према наставном плану и програму 

високошколске установе на којој 

студирају положили све испите из 

претходне године студија, а на мастер 

и специјалистичким студијама 
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одбранили завршни рад, односно на 

докторским одбранили докторску 

дисертацију и постигли укупну 

просечну оцену најмање 9,50 и вишу. 

 

Члан 3. 

Једнократну новчану помоћ у изузетним 

случајевима може доделити и Општинско веће 

даровитом ученицима, студентима и свршеним 

студентима из члана 1, по основу поднетог 

захтева и одговарајуће документације, без 

спровођења поступка комисије, за учешће у 

научно-истраживачким радовима, за израду и 

публикацију научних-стручних радова, ради 

омогућавања учешћа на републичким и 

међународним такмичењима из једне или више 

области, за едукацију и усавршавање 

талентованих ученика и студената, у складу са 

чланом 18, 19 и 20 Одлуке. 

 

Члан 4. 

Висина укупног износа једнократне 

новчане помоћи за наставну годину за коју се 

додељује новчана помоћ износи: 

- ученицима основних школа за постигнут успех 

у школи и на такмичењима: 

o од првог до четвртог разреда 

 -  5.000,00 динара; 

o од петог до осмог разреда  

 - 10.000,00 динара; 

- ученицима средњих школа за постигнут  

успех у школи и на такмичењима               

- 15.000,00 динара; 

- судентима високошколских установа,  

односно свршеним студентима који нису  

у радном односу     

 - 30.000,00 динара. 

Укупна новчана помоћ коју остварује 

даровити ученик, односно студент, по свим 

основама из поглавља 4. Право на помоћ у 

школовању даровите деце, за постигнут успех у 

одређеној школској години не може прећи 

утврђени износ из става 1 овог члана. 

 

Члан 5. 

Новчана средства у складу са чланом 23а 

Одлуке остварују ученици основних и средњих 

школа, поводом школске славе Светог Саве, на 

основу постигнутих резултата у претходној 

школској години, у складу са закључком Актива 

директора и предлога надлежне организационе 

јединице за послове образовања  утврђују се 

актом председника Општине, до износа који је 

прописан чланом 6 овог закључка, уколико иста 

за ту школску годину нису остварили на основу 

лично поднетих захтева. 

 

Члан 6. 

Решење о додели новчане помоћи 

реализује Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 

Члан 7. 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2018. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 38/17), раздео 4, глава 4.01.10., 

функционална класификација 900, програмска 

класификација 0901-Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0901-0006- Подршка деци 

и породици са децом, ред. бр. позиције 98, 

економска класификација 47271, назив позиције 

– Накнаде из буџета за образовањe. 

 

Члан 8. 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се за 

постигнуте резултате у школској 2017/18. 

години, а новчана помоћ која се додељује 

поводом школске славе Светог Саве за 

постигнуте резултате у школској 2016/17. 

години. 

 

Члан 9. 

Овај закључак објављује се у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  

Број: 400-46/18 од 9.2.2018. године 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК   ПРЕДСЕДНИК 

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

 

55. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

9.2.2018.год., на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр.129/07, 83/14- 

други закон и 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке 

о отпочињању поступка реализације пројекта 

јавно приватног партнерства за замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим 

„ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама и спољашње 

декоративне расвете јавних зграда у насељеним 

местима у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавање система јавног 
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осветљења на територији општине Врњачка 

Бања  ("Службени лист Општине Врњачка 

Бања", бр. 7/17), а у вези са чланом 27. став 1. 

тачка 9) Закона о јавном приватном партнерству 

("Службени гласник РС", број 88/2011, 15/2016 и 

104/2016), члана 56. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст) и чл.33. Пословника о 

раду Општинског Већа („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручног тима за праћење 

пројекта јавно-приватног партнерства за 

замену постојећих светиљки јавне расвете 

штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, 

паркова, шеталишта, на јавним површинама 

и спољашње декоративне расвете јавних 

зграда у насељеним местима у циљу 

реконструкције, рационализације и 

одржавање система јавног осветљења на 

територији општине Врњачка Бања и за 

обављање функције конкурсне комисије у 

поступку додељивања јавног уговора 

 

Члан 1. 

Образује се Стручни тим за реализацију 

пројекта јавно-приватно партнерство по моделу 

уговорно јавно – приватно партнерство без 

елемената концесије као и за обављање функције 

конкурсне комисије у поступку додељивања 

јавног уговора. 

У Стручни тим се именују:  

1. Славиша Пауновић, дипл.правник, начелник 

Општинске управе, 

2. Александар Дурковић, дипл.инг.машин., 

стручни консултант за ЈПП, 

3. Бранислав Бежановић, дипл.економ., директор 

Општинске стамбене агенције, 

4. Сузана Црноглавац, дипл.екон., службеник за 

јавне набавке, 

5. Гордана Радичевић, дипл.инг.машин., 

саветник. 

 

Члан 2. 

Задаци Стручног тима су:  

- праћење пројекта јавно-приватног партнерства 

за замену постојећих светиљки јавне расвете 

штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, 

паркова, шеталишта, на јавним површинама и 

спољашње декоративне расвете јавних зграда у 

насељеним местима у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавање система јавног 

осветљења на територији општине Врњачка 

Бања  

- припрема и израда услова и конкурсне 

документације, правила и услова за оцену 

понуђача и примљених понуда, као и 

критеријума за избор понуде;  

- спровођење поступака у складу са Законом о 

јавно-приватном партнерству и Закона о јавним 

набвавкама у функцији конкурсне комисије у 

поступку додељивања јавног уговора 

- прегледање и оцена пристиглих понуда;  

- утврђивање предлога одлуке о избору 

најповољније понуде или предлога одлуке о 

поништају поступка и образложење тих 

предлога;  

- обављање осталих послова потребних за 

реализацију поступка јавно-приватног 

партнерства по моделу уговорно јавно – 

приватно партнерство без елемената концесије. 

 

Члан 3. 

Чланови тима остварују право на накнаду 

која ће се утврдити посебним решењем. 

 

Члан 4. 

Активности на реализацији поступка 

јавно-приватног партнерства по моделу 

уговорно јавно – приватно партнерство без 

елемената концесије потребно је спровести у 

роковима прописаним Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама 

("Службени гласник РС", број 88/2011 и 

104/2016).  

 

Члан 5. 

Решење објавити у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања".  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-23/18  од  9.2.2018. год. 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

56. 

Општинско Веће Општине Врњачка Бања на 

ванредној седници одржаној дана        

9.2.2018.године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  

бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др.закон), 

чланова 17. и 18. Закона о јавном информисању 

и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 

58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 

4. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, број 

16/2016 и 8/2017), чл.59.Статута Врњачке Бање 
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(„Службени лист“ општине Врњачка Бања, 

број23/16- пречишћен текст), члана 33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09) и Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.годину („Службени лист“ 

општине Врњачка Бања, број  38/17), доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о распоређивању средстава за 

суфинансирањепројеката 

за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања 

на територији општине Врњачке Бање у 

2018.години 

 

I 

 Одлуком о буџету општине Врњачка 

Бања за 2018. годину („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, бр.38/17) за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији 

општине Врњачка Бања предвиђена су средства 

у укупном износу од 3.800.000,00 динара. 

 

I I 

Средства су предвиђена ставом I овог 

Решења расподељују се за : 

1. пројекте производње медијских 

садржаја у укупном износу од 3.610.000,00 

динара, што је 95,00 % укупно предвиђених 

средстава; 

2.  појединачна давања у укупном износу 

од 190.000,00 динара, што је 5,00 % укупно 

предвиђених средстава. 

 

I I I  

За расподелу средстава из става II  овог 

Решења расписује се конкурс за суфинансирање 

производње медијских садржаја који су од 

значаја за остваривање јавног интереса. 

Конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Врњачка 

Бања у 2018. години расписује се у форми јавног 

позива који ће бити објављен на званичној веб 

презентацији општине Врњачка Бања на 

интернет адреси www.vrnjackabanja.gov.rs , на 

огласној табли општине Врњачка Бања и у 

једним дневним или  недељним новинама које се 

дистрибуирају на територији општине Врњачка 

Бања. 

                        IV 

 Јавни позив за учешће на конкурсу 

садржи: 

 

1. јавни интерес који ће се пројектом 

суфинансирати; 

2. износ средстава која су опредељена за 

конкурс; 

3. најмањи и највећи износ средстава која 

се одобравају по пројекту; 

4.субјекте који имају право учешћа на 

конкурсу; 

5. критеријуме за оцену пројеката; 

6. рокове у којима се спроводи конкурс; 

7. информацију о документацији која се 

прилаже; 

8. позив новинарским и медијским 

удружењима и медијским стручњацима 

заинтересованим за рад у комисији за 

реализацију конкурса за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања (у даљем тексту: 

комисија) да доставе предлог кандидата за 

чланове комисије. 

V 

Поступак расписивања конкурса, лица 

која имају право учешћа на конкурсу, 

критеријуми за оцену пројекта, састав и рад 

конкурсне комисије, надлежност за доношење и 

поступак доношења одлуке о расподели 

средстава прописани су Правилником о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017). 

 

VI 

 Конкурсни поступак, прикупљање, 

проверу и припрему документације за потребе 

рада комисије обавља Општинска управа 

општине Врњачка Бања – Одсек за послове 

органа општине. 

 Организациона јединица Општинске 

управе из претходног става одређује лице које ће 

обављати послове секретара комисије. 

 Секретар комисије није члан комисије. 

                                 

VII 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-462/18 од 9. фебруара 2018.године 

                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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57. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

ванредној седници одржаној дана 9.2.2018.год., на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“,  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-

др.закон), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 142/2014, 

68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 I 113/2017), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

38/17), члана 59. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16-

пречишћен текст), члана 33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка 

Општинског већа бр. 400-368/18 од 9.2.2018.год.,  

доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2018.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 38/18) у оквиру раздела 

4 Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске 

резерве, функционална класификација 160, програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају се средства у укупном 

износу од 365.000 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.10  Награде 

за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ, 

програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска 

активност 0006- Подршка деци и породици са децом, 

економска класификација 47271назив економске 

класификације Накнаде из буџета за образовање. 

За наведени износ умањиће се планирана позиција 

49912 Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 47271 Накнаде из буџета за 

образовање. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-368/18 од  

9.2.2018.год., а поводом захтева Одсека за привреду 

и друштвене делатности  бр. 400-368/18 од 

2.2.2018.године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 

буџет и финансије и Одсек за привреду и друштвене 

делатности. 

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-368/18 од 9. фебруара 2018.год. 

                                                                                               

                                                   ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________________ 

                                                                                                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ  

 

58. 

 На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  75.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.01.30. Трансфери 

основним школама, функционалне 

класификације  912, програм 2002 Основно 

образовање и васпитање, програмска активност 

0001 Функционисање основних школа, 

економске класификације 463, називе економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти. Одобрена средства ће се 

реализовати кроз Финансијски план ОШ 

„Попински борци“ за 2018.годину, аналитички 

преко конта 423 Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева корисника буџетских средстава 

ОШ „Попински борци“, број 400-77/18 од 

10.01.2018. год., а на име обезбеђивања додатних 

средстава за реализацију обавезе пренете из 

2017.године која је требало бити реализована у 

2017.г.,те из тог разлога средства нису 

планирана у 2018.години. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

ОШ „Попински борци“. 

Обавезује се ОШ „Попински борци“ да посебно 

евидентира промене по овом решењу, и да у 

оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-77/18 од 26.01.2018.год. 
     

                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

             Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________ __________________                                                                   
 

59. 

         На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  500.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.05. Установа 

Туристичка организација, функционалне 

класификације  473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0002 Промоција 

туристичке понуде, економске класификације 

424, називе економске класификације 

Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  
 

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Туристичка 

организација, број 400-55/18 од 09.01.2018. год., 

а на име обезбеђивања додатних средстава за 

проширење Програма рада ове Установе за 

2018.годину. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка организација 

да посебно евидентира промене по овом решењу, 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-55/18 од 10.01.2018.год. 

       

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               Бобан Ђуровић,с.р. 
___________________________________________________ 
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           На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  500.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.02. Установа Културни 

центар, функционалне класификације 820, 

програм 1201 Развој културе и информисања, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе, економске 

класификације 423, називе економске 

класификације Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору.  

 

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Културни центар, 

број 400-62/18 од 09.01.2018. год., а на име 

обезбеђивања додатних средстава за проширење 

Програма рада ове Установе за 2018.годину. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Културни центар. 

Обавезује се Установа Културни центар да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-62/18 од 10.01.2018.год. 

     

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

61. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  75.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.01.31. Трансфери 

средњим школама, функционалне класификације  

920, програм 2003 Средње образовање и 

васпитање, програмска активност 0001 
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Функционисање средњих школа, економске 

класификације 463, називе економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти. Одобрена средства ће се 

реализовати кроз Финансијски план Гимназије за 

2018.годину, аналитички преко конта 423 Услуге 

по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери.  

 

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева корисника буџетских средстава 

Гимназије, број 400-102/18 од 15.01.2018. год., а 

на име обезбеђивања додатних средстава за 

реализацију обавезе пренете из 2017.године која 

је требало бити реализована у 2017.г.,те из тог 

разлога средства нису планирана у 2018.години. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Гимназије. 

Обавезује се Гимназија да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-105/18 од 26.01.2018.год. 

     

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

62. 

         На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  150.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.01.04. Управљање 

добрима од општег интереса и добрима у општој 

употреби у јавној својини (део за путеве и 

површине јавне намене), функционалне 

класификације  620, програм 1101 Урбанизам и 

просторно планирање, програмска активност 

0003 Управљање грађевинским земљиштем, 

економске класификације 5112, називе 

економске класификације Изградња зграда и 

објеката.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 5112 Изградња 

зграда и објеката.  

 

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева корисника буџетских средстава 

Општинске стамбена агенције, број 400-20/18 од 

04.01.2018. год., а на име обезбеђивања додатних 

средстава за реализацију обавезе пренете из 

2017.године која је требало бити реализована у 

2017.г.,те из тог разлога средства нису 

планирана у 2018.години.   

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Општинске стамбене агенције. 

Обавезује се Општинска стамбена агенција да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 
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посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-20/18 од 10.01.2018.год. 

     

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

63. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа резерва, одобравају  се средства  

у  укупном  износу  од  80.000 динара, у корист 

апропријације у разделу  4  директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.03. Библиотека „Др Душан 

Радић“, функционалне класификације  820, 

програм 1201 Развој културе и информисања, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе, економске 

класификације 515, називе економске 

класификације Нематеријална имовина.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 515 Нематеријална 

имовина.  

 

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Библиотеке „Др Душан 

Радић“, број 400-232/18 од 26.01.2018. год., а на 

име обезбеђивања додатних средстава за набавку 

књига као основног средства. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Библиотеке „Др Душан Радић“. 

Обавезује се Библиотека „Др Душан Радић“ да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-232/18 од 07.02.2018.год. 

     

                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

    Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

64. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника  

 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  150.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.01.31. Трансфери 

средњим школама, функционалне класификације  

920, програм 2003 Средње образовање и 

васпитање, програмска активност 0001 

Функционисање средњих школа, економске 

класификације 463, називе економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти. Одобрена средства ће се 

реализовати кроз Финансијски план 

Угоститељско туристичке школе за 2018.годину, 

аналитички преко конта 423 Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери.  

 
2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева корисника буџетских средстава 

Угоститељско туристичке школе, број 400-

363/18 од 06.02.2018. год., а на име 

обезбеђивања додатних средстава за реализацију 

обавезе пренете из 2017.године која је требало 

бити реализована у 2017.г.,те из тог разлога 

средства нису планирана у 2018.години. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Угоститељско туристичке школе. 

Обавезује се Угоститељско туристичка школа да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-363/18 од 07.02.2018.год. 

    

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

           Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________________ 

 

65. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  1.000 динара, у 

корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.05. Установа 

Туристичка организација, функционалне 

класификације  473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0001 Управљање 

развојем туризма, економске класификације 413, 

називе економске класификације Накнаде у 

натури.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 413 Накнаде у 

натури.  
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2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Туристичка 

организација, број 400-273/18 од 31.01.2018. год., 

а на име отварања апропријације економске 

класификације 413 Накнаде у натури у 

финансијском плану овог корисника, ради 

евидентирања пословних промена. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних  

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-273/18 од 07.02.2018.год. 

     

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

           Бобан Ђуровић,с.р. 

 

 

 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 
 

 

66. 
ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Број: 407/2018 

Датум: 5.2.2018.године 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  

ЈКП ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА 

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 

          Цена без ПДВ-а 

1.Смеће- домаћинства-м2..............................................................................      5,31 

2.Смеће- предузећа-м2....................................................................................  10,60  

3.Смеће- заузеће простора за рингишпил, луна-парк, клизалиште, заузеће простора  

 у вези анимације деце (дечији аутићи, бицикле и сл.)-м2 .....................  10,00  

4.Смеће-заузеће простора за забавне, музичке и остале представе, 

фестивале, карневалске дане, циркус, роштиљ (м2-дневно)...................     19,00 

5.Смеће-угоститељски објекти-ЛЕТЊЕ БАШТЕ-ТЕРАСЕ (м2-дневно)..   3,00 

6.Смеће-приватне радње (стари занати, кројачке радње, фризерски салони, 

кључари, дечије играонице, адвокатске канцеларије, антикварнице и сл. 

(У паушалном иозносу месечно)..................................................................         300,00 

7.Смеће-предузетничке радње изузев угоститељских објеката по м2-месечно 22,73 

8.Смеће-угоститељски објекти по м2 (осим објеката брзе хране-месечно).....  35,45 

9.Смеће-угоститељски објекти за продају шалтерске хране по м2-месечно.....  50,00 

10.Смеће-коцкарнице, кладионице, простори где се одржавају активности 

игара на срећу, продајни простори за продају игара на срећу по м2-месечно..   40,00 

11.Смеће-киосци за продају брзе хране и сл. (до 10м2 укључујући и терасу) – 

у паушалном износу месечно.........................................................................       2.000,00 

12.Смеће-киосци за продају штампе, дувана и сл.- 

у паушалном износу месечно.............................................................................    1.000,00 

13.Смеће-привремена продаја робе са уличних тезги и сл.- 

у паушалном износу месечно...............................................................................     400,00 

14.Смеће- привремена продаја робе са уличних тезги и сл.-до 15 дана..........     200,00 
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15.Смеће-привремена места за продају сладоледа, кокица, семенки и сл.- 

у паушалном износу месечно...............................................................................   1.300,00 

16. Смеће-превоз путника атрактивним турама-вожња фијакера - 

у паушалном износу месечно...............................................................................   1.450,00 

17. Смеће-превоз путника –туриста мини возићем - 

у паушалном износу месечно...............................................................................   1.000,00 

18.Смеће-за насељена места (све МЗ на територији општине Врњачка Бања, изузев МЗ Врњачка Бања)-

домаћинства, викенд куће и објекти удружења грађана, невладине организације- у паушалном износу 

месечно......................................................       280,00 

19.Смеће-контејнери, све МЗ на територији општине Врњачка Бања-  

у паушалном износу месечно-ванредно одношење смећа...............................     1.500,00 

 

ГРОБЉЕ 

20. Коришћење бокса у капели по часу (до 4 часа) .............................................      297,27  

21. Одржавање гробног места-по гробном месту годишње.............................      1.000,00 

22.Надокнада за издавање дозволе за уношење 

и постављање спомен обележја ..................................................................     1.000,00 

23.Коришћење бокса у капели по часу -преко 4 часа ......................................          110,00 

24. Коришћење сале са постојећим инвентаром по часу.................................        328,00   

 

Утврђене цене увећавају се за ПДВ у висини од 10%.   

                                                                                                             Директор, 

                                                                                                                  Ристић Небојша, с.р. 

________________________________________________________________________________________ 

 

67. 

ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања 

Број: 264/1/2018 

Датум:18.01.2018.године 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА  

ЈП ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА 

Р.БР. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
ЦЕНА без 

ПДВ-а 

ЦЕНА 
са ПДВ-

ом 

1 Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона 37,5 45 

2 Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. зона 33,33 40 

3 Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. зона 33,33 40 

4 Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. зона 129,17 155 

5 Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. зона 129,17 155 

6 Паркинг карта за месечно паркирање 1. i 2. зона 883,33 1.060 

7 
Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. 
Зона 7.000,00 8.400 

8 Пaркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. зона 8.750,00 10.500 

9 Паркинг налог за све зоне  833,33 1.000 
 

                                                                                                                                    Директор, 

                                                                                                                                              Иван Дуњић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________ 
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68. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 121/1 

Датум: 7.2.2018.година. 

                                                    Ц  Е  Н  О  В  Н  И  К 

                 услуга смештаја деце у Предшколској установи "Радост" у Врњачкој Бањи 

 

1. Јединствена цена услуга за смештај деце у вртићу, односно јаслицама, 
      у објектима "Радост", "Колибри", "Пискавац", Врњцима,  Новом Селу, Вранешима, Штулцу  и 

       Подунавцима. 

                              дневни износ.....................................208,00 динара; 

                              месечни  износ(21 дана)................4.368,00 динара;  

 

2. Олакшице и ослобађања: 

2.1. Самохрани родитељи имају попуст од 30 % на утврђени обрачун 

       за одговарајући месец, под условом да су приложили доказ о статусу 

       самохраног родитеља. 

                              дневни износ.....................................146,00 динара; 
 

2.2. Родитељи чија два детета похађају вртић, односно јаслице, имају попуст   

       од 20 % за друго дете на утврђени обрачун. 

                              дневни износ..................................... 166,00 динара; 

 

     2.3. Родитељи који примају дечји додатак имају попуст 10 % на утврђени  

       обрачун уз услов да поседују доказ о дечјем додатку. 

                              дневни износ.....................................187,00 динара; 

 

     2.4. У случају испуњавања услова из тачке 2.1,2.2,2.3 максимални попуст  

        износи 35 % по детету. 

                              дневни износ.......................................135,00 динара; 

     2.5. Родитељи чија деца похађају другу старију групу вртића на целодневном боравку имају попуст 

 од 35 % због тога што је ППП обавезан по закону о предшколском васпитању и образовању и без накнаде 

 је у трајању програма од четири сата дневно. 

                              дневни износ..................................... 135,00 динара; 

 

     2.6. . За дане за које дете не користи услуге установе, родитељи плаћају 50%  од утврђене цене. 

          

3.Услови плаћања 

3.1. Приликом уписа деце, родитељи са установом склапају уговор којим  се утврђују одређена 

 права и обавезе. 

 

3.2. Приликом склапања уговора, родитељи врше уплату аконтације и то: 

           а) родитељи без олакшица..................................................4.300,00 дин.    

                б) родитељи са олакшицама из тачке 2.1,2.2.и 2.3....од..3.100,00 дин. -3.900,00дин. (у складу са  

                    олакшицама).   

           ц) родитељи са олакшицом из тачке 2.4 и2.5...................2.800,00 дин.     

 

3.3. Услуге установе плаћају се до 15-ог у месецу за предходни месец  при чему се аконтација 

 уплаћена по уговору води на посебној евиденцији родитеља и иста се   родитељу враћа, приликом 

 исписивања детета. 

 

3.4. На основу  закљученог Уговора о коришћењу услуга у Предшколској Установи који  

 са установом закључују родитељи, установа може раскинути уговор исписивањем детета ако  

  родитељ не измири обавезу за најмање један месец. 
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4.   ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКOЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД  4 САТА  

4.1. Уплата за-ужина-дневни износ: 

               а) када је дете присутно и користи ужину ..........................50,00 дин. 

4.2. Родитељи чије дете похађа припремни предшколски програм у објектима вртића  у којима 

се спрема ужина из централне кухиње и желе да користе ужину, закључују уговор са установом 

 до 15.септембра за школску годину  

4.3. Приликом склапања уговора родитељи уплаћују аконтацију од  1.000,00 дин. 

4.4. Уплата сe  врши  по обрасцу из тачке 4.1. овог ценовника до 15-ог у месецу за предходни месец. 

при чему се аконтација уплаћена по уговору води на посебној евиденцији родитеља и иста се  

       родитељу враћа, приликом исписивања детета. 

 

5. КОРИСНИЦИ КОЈИ НЕ ПЛАЋАЈУ УСЛУГЕ   
 

    5.1. На основу чл.50 став 3.Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл.РС“,бр.18/2010 и 

101/2017 ) и  на основу тачке 7. члана 27ђ до члана 27з Одлукe о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања  („Сл. лист општине Врњачка Бања”,  бр. 5/15-пречишћен 

текст, 10/15,4/16,21/16 и 39/17)oслобођени су плаћања на терет општине следећи корисници: 

 

 Треће и свако следеће дете по редоследу рођења на основу утврђеног родитељства, 

односно старатељства  

 Дете родитеља који су у стању социјалног старања, 

 Дете без родитељског старања, 

 Дете са сметњама у развоју и инвалидитетом.  

    Услов за остваривање овог права се доказује одговарајућим документом издатим од стране 

 надлежног органа.  

 

 6.         ЕКОНОМСКА ЦЕНА ИЗНОСИ : 

За целодневни боравак износи  21.836,00 

                                                                                                   

  ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                           Мина  Обрадовић,с.р. 

_________________________________________________________________________________ 
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