
Република Србија  

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 400-793/15 

Дана: 23.4.2015.године 

Врњачка Бања 
 

 

Општинска управа општине Врњачка Бања, на основу чл.93. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 13/14-пречишћен текст),  

објављује  

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 
 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА  

 1. Законом  о буџетском систему  (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/1,  

93/12,  62/13, 108/13 и 142/14) у чл.42. став 4. прописано је да локални орган управе 

надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном 

извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о 

буџету.  

 Чл.93. Статута Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 

бр. 13/14-пречишћен текст), је прописано да се јавна расправа одржава у току поступка 

усвајања одлуке о буџету. 

  2. Сагласно наведеном закону и Статуту, сачињен је 

 - Нацрт Ребаланса  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину 

 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 3. У циљу свеобухватног разматрања  наведеног докумената, позивамо све 

заинтересоване  грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се одржати: 

 У Врњачкој Бањи, дана 27.4.2015.године (п о н е д е љ а к), са почетком у 10 сати, у 

сали Скупштине општине. 
  

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТЕ ОДЛУКА И ДОКУМЕНАТА 

 4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном сајту 

општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, а непосредни увид у исти, може се 

извршити у Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, канцеларија 

47. 

 Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу достављати путем e-mail-a 

vrnjci_spa@ptt.rs  или на јавној расправи. 
  
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

 5. Овим путем се позивају одборници СО Врњачка Бања и чланови Општинског 

већа да узму учешће на Јавној расправи. 

 6.Објављивање  овог Јавног позива на локалним средствима јавног информисања 

(Радио и ТВ Врњачка Бања), почиње 23.4.2015.год., и web сајту општине Врњачка Бања, 

а исти  се објављује и  на друге одговарајуће начине,  како би грађани благовремено 

били упознати са местом и временом одржавања јавне расправе. 

 

        ЗАМ.НАЧЕЛНИКА  

            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                   Славиша Пауновић 
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Предмет: Позив на јавну расправу  
 

 

 

 Обавештавамо Вас да је зам.начелника Општинске управе, сагласно својим 

овлашћењима из чл.42. Закона  о буџетском систему  (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 

101/10, 101/1,  93/12, 62/13108/13 и 142/14), расписао Јавни позив за учешће у јавној 

расправи, у поступку разматрања следећег документа:  
 

 - Нацрт Ребаланса  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину 

 

Јавна расправа  ће се одржати у Врњачкој Бањи, 27.4.2015.године (понедељак), са 

почетком у  10 сати, у сали Скупштине општине. 

 

 Како се сагласно чл.94.ст.3. Статута општине, о одржавању јавне расправе 

посебно извештавају представници органа општине и јавних служби, то овим путем и 

чинимо, и позивамо Вас да узмете учешће у овом поступку. 
  

  

 Напомињемо да је наведени документ постављен на званичном сајту општине 

Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, где можете извршити увид у исти. 

  

 С поштовањем,  

 

 

             ЗАМ:НАЧЕЛНИКА  

       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

             Славиша Пауновић 

   

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСАК ПОЗВАНИХ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ, која је заказана за 27.4.2015.године, а 

поводом разматрања докумената: 

 

    -  Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину  

  

    

 Сагласно чл.94. ст.3 Статута општине, начелник Општинске управе је позвао 

следећа лица: 

 

1. Бобан Ђуровић, председник општине 

2. Андрија Боћанин, зам.председника општине 

3. Родољуб Џамић, председник СО 

4. Иван Џатић, пом.председника општине 

5. Ненад Манојловић, пом.председника општине 

6. Душан Стевановић, пом.председника општине 

7. Славиша Пауновић, зам.начелника Општинске управе 

 8. Гордана Узуновић, шефица Службе за буџет, финансијеи  локалну пореску 

администарацију  

9. Јасмина Трифуновић, шефица Службе за послове Скупштине општине, 

10. директори јавних предузећа и установа 

 11.   одборници СО и 

12. чланови Општинског већа. 

 

 

 

 

        СЕКРЕТАР СО  

        Гајшек Олгица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А П И С Н И К 

 Са јавне расправе одржане дана 9.12.2014.године, која је започета у 11 сати, у 

згради Општинске управе-великој сали Скупштине општине, Крушевачка 17. 

 

 Јавној расправи су присутна лица која је  сагласно чл.94. ст.3. позвао начелник 

Општинске управе и то: Славиша Пауновић, зам.начелника Општинске управе, Олгица 

Гајшек, секретар СО, Саша Радисављевић, зам.секретара СО, Гордана Узуновић, 

начелница Одељења за финансије и локалне јавне приходе, Ненад Манојловић, 

пом.председника општине и запосленици у Одељењу за финансије. 

 Позиву за јавну расправу су се одазвали и истој присуствују: Милован Ристић, 

испред ЈП ''Бели извор'', Саша Миленковић, директор Културног центра, Бојан Терзић, 

испред ПУ ''Радост'', Славољуб Петровић директор  ЈП ''Нови Аутопревоз'', Јован 

Чеперковић испред Дома здравља, Огњан Топаловић, директор Библиотеке и Бојан 

Терзић, испред ПУ ''Радост''. 

 Присутан  је одборник: Радоје Симић и члан општинског већа: Миленко Пјетловић.

 Јавној расправи присуствују испред МЗ Вранеши, Мирко Гочанин. 

          Јавној расправи присуствују и грађани. 

 Предмет јавне расправе је  сагласно чл.93. Статута општине Врњачка Бања  

следећи документ:  

 

 - Нацрт Ребаланса  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину 

    Нацрт овог документа је објављен   на званичном сајту општине Врњачка Бања: 

www.vrnjackabanja.gov.rs, у периоду од 5.6.2014.године до 9.6.2014.године, а Јавни позив 

је објављиван на локалним средствима информисања –  Радио-телевизији Врњачка Бања 

АД у истом периоду,   на званичном сајту општине Врњачка Бања, као и на огласној табли 

Општинске управе, а увид у   наведни документ, заинтересовани грађани су могли да 

остваре у Одељењу за за финансије, локалне јавне приходе и привреду. 

 Уводно излагање у вези предмета јавне расправе дала је Гордана Узуновић, 

начелница Одељења за финансије,  локалне јавне приходе и привреду и известила да се 

ради о техничким изменама, однсно обезбеђењу средстава за куповину непокретности-

другог спрата зграде ЕТЦ за потребе отварања Медицинског факултета и то у износу од 

11 милиона динара, тако што се на приходној страни увећава позиција-Порез на имовину, 

као и да се изврши прерасподела средстава у износу од 400.000 динара, са позиције издаци 

за нефин.имовину-Пројекти код Општинске управе на одговарајућу апропријацију 

Спортског центра ради изградње зашитне ограде на Спортској хали. 

 Радоје Симић је предложио: 

 -  да се позиција 4.5.2 Црвени крст укине до краја године, а да се сва преостала 

средства намене за накнаду штете пољопривредницима услед штета насталих од поплава- 

раздео 4.3.7; 

 - да се укине Канцеларија у Београду, са 30.6.2014.године а да се сва преостала 

средства намене за накнаду штете пољопривредницима услед штета насталих од поплава 

раздео 4.3.7; 

 - да се средства планирана на Општинској стамбеној агенцији умање за 200.000 

динара и такође пребаце за накнаду штете пољопривредницима услед штета насталих од 

поплава, раздео 4.3.7. 

 Ненад  Манојловић је предложио: 

 - да се у Разделу 4.1. Општинска управа умањи апропријација 4211-Трошкови 

платног промета у износу од 500.000 динара 

 - да се у разделу 4.14.4- Одржавање ат.канализације умањи за 500.000 динара, а  



 - да се за износ 1.000.000, увећа позиција 437 за накнаду штете 

пољопривредницима услед штета насталих од поплава. 

 У писаном облику су стигли предлози од: 

 Мирка Гочанина, председника савета МЗ Вранеши у следећем: да се на позицији 

боравишна такса увећа за износ од 390.000 динара, а да се у разделу 4.21.4.-МЗ Вранеши 

увећа апропријација 511- зграде и грађевински објекти за куповину семафора за 

фискултурну салу у Вранешима. 

 Бојан Терзић је у име ПУ ''Радост'', доставио предлог у следећем: 

 - да се увећају следеће позиције код ПУ ''Радост'' у укупном износу 1.300.000 

динара , а на следећим позицијама. 

 - апропријација 421 за 500.000 динара због пренетих обавеза из 2013.године; 

 -  апропријација 424- Специјализоване услуге у износу од 500.000 динара, због 

пренетих обавеза из 2013.године; 

 - апропријација 425- текуће поправке и одржавање у износу од 100.000 динара по 

предмеру предрачуна радова неопходних за санацију улаза и ограде у објекту ''Радост'' и 

 -апропријацији 414- Социјална давања за запослене у износу од 200.000 динара 

због додатног броја радника који одлазе у пензију. 

 Саша Миленковић, директор Културног центра је поднео захтев за сагледавање 

могућности за финансијску подршку предприпремни 38. Фестивала филмског сценарија у 

укупном износу од 330.000 динара. 

 Мића Вукомановић је испред Добровољног ватрогасног друштва  затражио да се 

оснује Фонд противпожарне заштите на који начин би се омогућило пребацивање 

средстава за регистрацију ватрогасног возила које је дбијено путем донације, као и друге 

потребе овог Друштва. 

 Живота Смиљанић, председник Савета МЗ Врњци предложио је да се са позиције 

Туристичка организација- позиција карневала умање средства и  пребаци 200.000 динара 

за покриће трошкова отпремнине радника МЗ Врњци. 

 

 

Јавна расправа је завршена у 11,15 сати. 
 

Записник сачинили:  

Гајшек Олгица  

 

Владислава Ратковић  

 

Ана Тошић  

 

 

 


