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 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 

413. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници одржаној дана 25.12.2019.године, на 

основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 

- др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018), члана 

25 Закона о буџетском систему ("Службени 

гласник РС" број 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 7., члана 11., члана  5. и члана 18. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклaђeни дин. изн., 125/2014 - усклaђeни дин. 

изн., 95/2015 - усклaђeни дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклaђeни дин. изн., 104/2016 - др. 

зaкoн, 96/2017 - усклaђeни дин. изн., 89/2018 - 

усклaђeни дин. изн. и 95/2018 - др. зaкoн) и 

члана 40. Статута Општине Врњачка Бања 

("Службенилист Општине Врњачка Бања", број 

12/19-пречишћен текст), донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Овим одлуком врше се измене и допуне 

Одлуке о локалним комуналним таксама 

("Службени лист општине Врњачка Бања'', број 

2/18- пречишћен текст и 42/18) – у даљем тексту: 

Одлука, и Таксена тарифа која је саставни део 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 Таксена тарифа која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и гласи: 

 

„ 

Т А К С Е Н А Т А Р И Ф А 

ТАРИФНИ БРОЈ  1 

За истицање фирме на пословном 

простору комунална такса утврђује се у 

годишњем износу и то: 

1. Средња правна лица, као и предузетници 

и мала правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000 динара (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину 

плаћају на годишњем нивоу у износу и то: 

•  Прва зона..........................114.000 динара 

• Друга зона.........................105.000 динара 

• Трећа зона...........................95.000 динара 

• Четврта зона........................84.000 динара 

• Пета зона .............................78.000 динара 

• Шеста зона...........................28.000 динара 

 

2. Велика правна лица (осим предузетника 

и правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину 

плаћају на годишњем нивоу у износу од 170.000 

динара у свим зонама. 

3. Правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица, у смислу закона 

којим се уређује рачуноводство и предузетници, 

а обављају  делатност банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом 

и дериватима нафте, производње и трговине на 

велико дуванским производима, производње 

цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека................. 

570.000 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Зоне су регулисане Одлуком о одређивању 

зона на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/15), које 

су утврђене Генералним планом Врњачке   Бање 

2005-2021.    
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2.   Утврђивање, наплату и контролу врши 

организациона јединица за локалне јавне 

приходе Општинскле управе. Комунална такса 

из овог  тарифног броја уплаћује се на уплатни 

рачун бр.840-716111843-35, комунална такса за 

истицање фирме на пословном простору. 
 

ОЛАКШИЦЕ: 

Обвезницима комуналне таксе се у првој години 

пословања врши њено умањење у висини од 

50%. Година пословања утврђује се у односу на 

дан регистровања обвезника (12 месеци). 

Олакшица се уводи за обвезника комуналне 

таксе  на фирму у односу на оснивача или 

власника фирме који остварује право само на 

олакшицу за једну фирму. 

Олакшице у висини од 100% утврђују се за 

следеће обвезнике: 

1. јавне установе и  јавна предузећа чији  је 

оснивач Општина Врњачка Бања. 

2.  предузетници који обављају делатност старих 

заната и домаће радиности, 

3. спортски клубови, удружења грађана, 

хуманитарне рганизације, црвени  крст и остале 

непрофитне организације. 

Такса за истицање фирме на пословном 

простору под тачком 1. умањује се 

предузетницима за 30% и малим правним 

лицима за 20%. 

Такса за истицање фирме на пословном 

простору под тачком 3. умањује се правним 

лицима и предузетницима за делатност 

дистрибуције запаљивих течности и гасова и 

нафте и нафтних деривата и хемикалија 

капацитета 50м3 за 90%. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

За држање средстава за игру (забавне 

игре) утврђује се комунална такса у дневном 

износу, и то: 

- за аутомате, комјутерске и остале 

игре.........................................................140,00 дин. 

- за билијар, флипере и сл. ................... 96,00 дин. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Такса по овом тарифном броју плаћа се у 

дневном износу по апарату. Таксени обвезник је 

дужан да пријави апарате за забавне игре 

организационој јединици Општинске управе  

надлежној  за локалне јавне приходе пре почетка 

коришћења истих. Пријава садржи : 

-  за правна лица: назив, одговорно лице у 

правном лицу, ПИБ, матични број правног лица 

и текући рачун, тачну адресу седишта правног  

лица, адресу места држања апарата, врсту, 

марку, тип и серијски број апарата и датум 

почетка рада средстава за игру. 

- за физичка лица: име и презиме, ПИБ , матични 

број текући рачун, број личне карте, назив радње 

са тачном адресом, адресу места држања 

апарата, врсту, марку, тип и серијски број 

апарата и датум почетка рада средстава за игру. 

2. Контролу држања апарат  за игру врши 

комунална инспекција Општинске управе. По 

извршеној контроли, комунална инспекција 

доставља извештај организационој јединици 

Општинске управе надлежној за локалне јавне 

приходе ради доношења решења о задужењу 

таксеном обавезом. 

3.  Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број:  

840-714572843-29, комунална такса за држање 

средстава за игру. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Износ локалне комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

која се плаћа приликом регистрације возила 

утврђује се у следећим износима на годишњем 

нивоу:  

1) за теретна возила:  

- за камионе до 2 т 

носивости........................................1.750 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т 

носивости.......................................  2.330 динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т 

носивости.........................................4.060 динара,  

- за камионе преко 12 т 

носивости.........................................5.800 динара;  
 

2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле).................                          580 динара;  
 

3) за путничка возила:  

- до 1.150 цм3........................................580 динара,  

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3........1.150 динара,  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3........1.740 динара,  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3........2.330 динара,  

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3........3.510 динара,  

- преко 3.000 цм3 ..............................5.800 динара;  
 

4) за мотоцикле:  

- до 125 цм3 ..........................................466 динара,  

- преко 125 цм3 до 250 цм3 ................690 динара,  

- преко 250 цм3 до 500 цм3 ........... .1.150 динара,  

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 ..........1.410 динара,  

- преко 1.200 цм3 ..............................1.740 динара;  
 

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по 

регистрованом седишту;  
 

6) за прикључна возила: теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета:  
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- 1 т носивости ..................................470 динара,  

- од 1 т до 5 т носивости ..................810 динара,  

- од 5 т до 10 т носивости .............1.100 динара,  

- од 10 т до 12 т носивости .......... 1.520 динара,  

- носивости преко 12 т ................. 2.330 динара;  

 

7) за вучна возила (тегљаче):  

- чија је снага мотора до 66 киловата 

.............................................         1.740 динара,  

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 

.......................................               2.330 динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 

.....................................               2.930 динара,  

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 

...................................                3.510 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата 

.....................................            .4.660 динара;  
 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила 

за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз 

пчела ................                1.150,00   динара.  
 

НАПОМЕНА: 

1. Комунална  такса по  овом тарифном  броју 

утврђује се у годишњем износу и наплаћује у 

поступку регистрације возила од стране органа 

надлежног за регистрацију возила. 

2. Ако носивост теретног возила и теретне 

приколице није изражена у целим тонама, такса 

се плаћа у носивости у целим тонама, тако што 

се носивост до пола тоне не узима у обзир, а 

ностивост преко пола тоне сматра се као цела 

тона. 

3. За возила која се привремено региструју за 

време краће од 12 месеци, плаћа се   сразмерни 

део таксе за то време. 

4. Не плаћа се комунална такса из овог тарифног 

броја за возила државних органа и органа 

локалне самоуправе, организација и установа и 

јавних предузећа за специјална возила која су у 

непосредној фунцији обављања делатности, 

пољопривредне машине и машине која се 

региструју и служе искључиво за сопствене 

потребе у пољопривреди, као и за путничка 

возила и друга превозна средства инвалидних и 

хендикепираних лица са 80% и више  телесног 

оштећења или код којих посто- ји  телесно 

оштећење које има за последицу неспособност  

доњих екстремитета (ногу) од 60% или више, а 

која им служе за личну употребу. 

5. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

714513843-04, комунална такса за држање 

моторних возила. 
 

 

 Прелазне и завршне одредбе 

Члан 3. 

 Обавезује се Секретар скупштине да 

сачини пречишћен текст Одлуке. 

 

Члан 4. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3782/19  од 25.12.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

 

414. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници одржаној дана 25.12.2019.године, на 

основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 

- др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018), члана 

25 Закона о буџетском систему ("Службени 

гласник РС" број 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 7., члана 11., члана  5. и члана 18. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклaђeни дин. изн., 125/2014 - усклaђeни дин. 

изн., 95/2015 - усклaђeни дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклaђeни дин. изн., 104/2016 - др. 

зaкoн, 96/2017 - усклaђeни дин. изн., 89/2018 - 

усклaђeни дин. изн. и 95/2018 - др. зaкoн) и 

члана 40. Статута Општине Врњачка Бања 

("Службени лист Општине Врњачка Бања", број 

12/19-пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1 

Овом одлуком врше се измене и допуне 

Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број 22/12, 20/13, 21/14, 1/15-испр., 5/15, 

15/15, 27/16, 39/17и 42/18)- у даљем тексту: 

Одлука и Таксена тарифа која је саставни део 

Одлуке. 
 

Члан 2 

Таксена тарифа која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и гласи: 
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„ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

1. ПОДНЕСЦИ 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Р.бр. Опис Износ 

1 За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске 

ако овом Одлуком другачије није предвиђено 

  

  38 

2 За давање мишљења о примени општинских 

одлука за откуп и давање у закуп станова у 

јавној својини 

  

  2.420 

3 За давање информације о локацији   

  а) за правна лица 690 

  б) за физичка лица 490 

4 За захтев странке за излазак на терен службеног 

лица органа 

  

  490 

5 

За захтев за издавање преписа из архиве, по 

сваком листу 85 

6 За захтев за увид у архивирана акта 380 

 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева 

брже поступање од законом прописаног рока, по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

 

2. УВЕРЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Р.бр. Опис Износ 

1 За уверење и друге исправе, документа и радње које 

доносе или предузимају органи из члана 1 ове Одлуке, 

ако овом Одлуком и Тарифом није другачије 

прописано 

  

    

  90 

2 За утврђивање стања грађ.објеката и издавања 

уверења олегалности и старости објеката 

  

  770 

3 

Издавање уверења о обављању пољопривредне 

делатности 300 

 

НАПОМЕНА: Ако се издаје једно уверење или потврда по захтеву више лица, такса по овом 

тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се уверење или потврда издаје. 
 

3. РЕШЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Р.бр. Опис Износ 

1 За сва решења која доноси Општинска управа у 

оквиру послова из изворне надлежности за која није 

прописана посебна такса 

  

    

  570 

2 за доношење решења о утврђивању земљишта за 

редовну употребу објекта 

  

  800 

3 за доношење решења о конверзији права коришћења у 

право својине уз накнаду 

  

  6.350 

4 за доношење решења о отуђењу или  давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву 

странке 

  

    

  1.195 
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НАПОМЕНА: Сматра се да је странка поднела захтев из тачке 4. овог тарифног броја ако се пријавила на 

оглас за давање земљишта у закуп или отуђење и по истом закључком комисије утврђена као лице које је 

понудило највећи износ закупнине. 

Ако се доноси једно решење, по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута 

колико има лица којима се решење доставља. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

Р.бр. Опис Износ 

1 за решење којим се издаје водопривредна сагласност, 

водопривредни услови и водопривредна дозвола за 

објекте локалног значаја 

  

    

  300 

2 за закључак којим се издају водопривредни услови 300 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Р.бр. Опис Износ 

1 За доношење решења у поступку исељења и за 

извршење решења без трошкова принудног извршења 

  

  725 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

Р.бр. Опис Износ 

1 за издавање одобрења за постављање мањих 

монтажнихобјеката на јавним површинама и то: 

киоска, башта, привремених објеката и трговачко-

угоститељске делатности, 

монтажних огласно-рекламних објеката и 

монтажнихобјеката за културна збивања 

  

    

    

    

  580 

2 за издавање одобрења за постављање осталих мањих 

монтажних објеката на јавним површинама 

  

  580 

3 за решење о потврди плана посебних делова зграде 

(етажирање) 

  

  415 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

Р.бр. Опис Износ 

1 За издавање локацијске дозволе   

  

а) Издавање локацијских услова за изградњу објеката 

(на    

  основу урб.планова), по м2 нето површине    

  - класе и категорије "А" 80 

  - класе и категорије "Б" 135 

  - класе и категорије "В" 175 

  - класе и категорије "Г" 175 

  б) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне 

инфраструктуре, обрачун по 1м дужном: 

-путеви, улице и друге саобраћајнице 

-водовод и канализација 

-ПТТ и електроинсталације 

-топловоди, гасоводи и др.инсталације 

  

    

  63 

  38 

  90 

  63 

  в) Издавање решења по једном објекту: трафо 

станице, бутан станице, резервоари, водоводне 

подстанице, мостови, релеји и сл. 

  

    

  47.630 

2 за потврђивање урбанистичког пројекта 30.000 

3 за израду извештаја о стручној контроли 

урбанистичког пројекта од стране Комисије за 

планове 

  

  118.700 
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4 за потврђивање пројеката парцелације и 

препарцелације 7.945 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

Р.бр. Опис Износ 

1 За кретање возила по посебним одобрењима 805 

2 За обављање ауто такси превоза   

  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање 

такси превоза 

  

  660 

  б) за преглед возила 1.585 

  в) за издавање потврде погодности моторног возила за 

такси превоз и њеног продужетка 

  

  790 

  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси 

превоза 

  

  330 

  д) за одјаву обављања такси превоза 330 

3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у    

  градском и приградском саобраћају 1.595 

4 За решење о резервисању паркин места 645 

5 За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање 

јавних површина у циљу извођења грађевинских 

радова 

  

  3.180 

 

НАПОМЕНА: У вези издавања акта о испуњености услова за обављање такси превоза 

(тачка 2, под а), превозник сноси стварне трошкове издавања такси дозволе, идентификационе 

картице, картона, ветробранске налепнице и кровне ознаке са грбом општине. 
 Такса из тачке 3.- односи се за  регистрацију  и оверу реда вожње једне линије. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За решење о закључењу брака ван службене 

просторије   

  a) ван објекта зграде Општинске управе, без употребе   

  службеног возила 10.025 

  б) ван објекта зграде Општинске управе, са 

употребомслужбеног возила 

  

  14.440 

  в) у радно време 255 

  г) ван радног времена 510 

 

НАПОМЕНА: За закључење првог брака оба супружника, не плаћа се накнада предвиђена  у тачки 1. 

алинеје: в) и г). 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 10 

Р.бр. Опис Износ 

1 За одобрење за извођење музичког програма 875 

2 За издавање одобрења за сечу стабала 300 

3 За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 

1 просторији 

  

  475 

 

4. ОСТАЛО 

ТАРИФНИ БРОЈ 11 

Р.бр. Опис Износ 

1 Захтев за објављивање акта у Службеном листу 

општинеВрњачка Бања 

  

  160 

2 За уношење имена, грба или другог обележја Врњачке 

Бање у пословно име 

  

  12.695 
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3 За захтев за утврђивање примене мера у области 

заштитеод буке: 

  

    

  а) за физичка лица 260 

  б) за правна лица 510 

4 За регистарцију уговора о раду за обављање послова 

ван просторија послодаваца и уговора са кућним 

помоћним особљем 

  

    

  335 

5 Такса за захтев за обавештавање јавности о поднетом 

захтевуза утврђивање потребе процене утицаја 

пројеката на животнусредину 

  

    

  24.000 

6 Такса за захтев за обавештавање о донетом решењу по 

поднетом захтеву за утврђивање потребе процене 

утицаја пројекта на животну средину 

  

    

  24.000 

7 Такса за захтев за обавештавање о донетом решењу о  

утврђивању обима и садржаја Студије о процени 

утицаја пројеката на животну средину 

  

    

  24.000 

8 Такса за захтев за обавештавање јавности о поднетом 

захтеву за давање сагласности на Студију процене 

утицаја на животну средину 

  

  

24.000 

  

  

9 Такса за захтев за обавештавање јавности о донетом 

решењу о давању сагласности на Студију процене 

утицаја на животну средину 

  

24.000  

  

  

 

5. ЖАЛБА 

ТАРИФНИ БРОЈ 12 

Р.бр. Опис Износ 

  за жалбе које се улажу на акте из тарифног броја 1, 

где су дозвољене, ако овом Одлуком и Тарифом није 

другачије прописано 

  

    

  240 

         
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања", а примењиваће се од  

01.01.2020.године. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

415. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3863/19 од 25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

29. седници одржаној дана 25.12.2019.године, на 

основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 -

др. зaкoн, 101/2016 -др. зaкoни 47/2018), чл. 6. и 

19. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013 – усклaђeни дин. изн., 125/2014 – 

усклaђeни дин. изн., 95/2015 – усклaђeни дин. 

изн., 83/2016, 91/2016 – усклaђeни дин. изн., 

104/2016 - др. зaкoн, 96/2017 – усклaђeни дин. 

изн., 89/2018 – усклaђeни дин. изн. и 95/2018 - 

др. зaкoн), члaнa 73. стaвa 1. Зaкoнa o 

угoститeљству ("Службeни глaсник РС", брoj 

17/19), члана 2. Уредбе о највишем и најнижем 

износу боравишне таксе (''Службени гласник 

РС'', бр. 44/2013 и 9/14), Решења о 

категоризацији туристичког места број 332-02-

00306/2016-08 од 21.02.2017.г. Министарства 

тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja и чл. 40. 

Статута општине Врњачка Бања ("Службени 

лист Општине Врњачка Бања",  бр. 12/19), 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини боравишне таксе 
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Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина 

боравишне таксе коју плаћа лице  за сваки дан 

боравка у угоститељском објекту за смештај, 

изван свог пребивалишта, на територији 

општине Врњачка Бања.   

 

Члан 2. 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан 

боравка у угоститељском објекту за смештај у 

износу од 120,00 динара.  

 

Члан 3. 

Наплату боравишне таксе, oд кoрисникa 

услугe, врше субјекти који пружају услугу 

смештаја у складу са Законом о угоститељству 

(у даљем тексту: давалац смештаја).  Давалац 

смештаја наплаћује боравишну таксу 

истовремено са наплатом услуге смештаја.   

Aкo дaвaлaц смeштaja нe нaплaти 

бoрaвишну тaксу, дужaн je дa нa свoj тeрeт 

уплaти изнoс нeнaплaћeнe бoрaвишнe тaксe у 

рoку oд 15 дaнa, рaчунajући oд дaнa утврђeнe 

oбaвeзe.  

 

Члан 4. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за 

услугу смештаја посебно искаже износ 

боравишне таксе, као и да наведе основ 

ослобађања од плаћања или умањења износа 

боравишне таксе, у складу са Законом о 

угоститељству.   

 

Члан 5. 

Средства од наплаћене боравишне таксе 

давалац смештаја уплаћује дo пeтoг у мeсeцу зa 

прeтхoдни мeсeц, нa прoписaн рaчун jaвнoг 

прихoдa. 
 

Члан 6. 

Физичкa лицe кoja пружajу угoститeљскe 

услугe смeштaja у дoмaћoj рaдинoсти и сeoскoм 

туристичкoм дoмaћинству гoдишњe ћe плaћaти 

бoрaвишну тaксу у зaвиснoсти oд брoja лeжaja 

oднoснo кaмп мeстa и нa oснoву тoгa нa кoм 

пoдручjу сe нaлaзe сагласно Урeдби o услoвимa 

и нaчину утврђивaњa висинe гoдишњeг изнoсa 

бoрaвишнe тaксe зa физичкo лицe кoje пружa 

угoститeљскe услугe смeштaja у oбjeктимa 

дoмaћe рaдинoсти и сeoскoм туристичкoм 

дoмaћинству, кao и нaчинa и рoкoвa плaћaњa (у 

дaљeм тeксту: aкт Влaдe). 

 

Члан 7. 

Oбвeзник плaћaњa утврђeнe висинe 

гoдишњeг изнoсa бoрaвишнe тaксe je физичкo 

лицe, кoje пoсeдуje рeшeњe o кaтeгoризaциjи и 

пружa услугe смeштaja у oбjeктимa дoмaћe 

рaдинoсти (кућa, aпaртмaни, сoбa) и сeoскoм 

туристичкoм дoмaћинству (у дaљeм тeксту: 

физичкo лицe). 

Физичкo лицe мoжe дa пружa 

угoститeљскe услугe из стaвa 1. овoг члaнa у 

oбjeктимa смeштajних кaпaцитeтa дo укупнo 30 

индивидуaлних лeжaja, сaглaснo зaкoну кojим сe 

урeђуje угoститeљствo. 

Физичкo лицe мoжe у oбjeкту сeoскoг 

туристичкoг дoмaћинствa дa пружa и 

угoститeљскe услугe смeштaja нa oтвoрeнoм у 

приврeмeнo пoстaвљeнoj oпрeми зa кaмпoвaњe, 

дo укупнo 20 кaмп пaрцeлa, сaглaснo зaкoну 

кojим сe урeђуje угoститeљствo. 

Физичко лице плаћа боравишну таксу у 

утврђеном годишњем износу, у складу са актом 

Владе Републике Србије. 

 

Члан 8. 

Годишњи износ боравишне таксе из 

члана 7. oвe oдлукe, решењем утврђује 

oргaнизaциoнa јединица Oпштинскe упрaвe 

општине Врњачка Бања нaдлeжнa зa пoслoвe 

локалнe порескe администрацијe, нa oснoву 

дoстaвљeнoг и прeтхoднo донетoг правоснажног 

решењa о категоризацији угоститељског објекта, 

од стране oргaнизaциoнe jeдиницe Oпштинскe 

упрaвe општине Врњачка Бања нaдлeжнe зa 

пoслoвe туризмa и угoститeљствa. 

Oргaнизaциoнa jeдиницe Oпштинскe 

упрaвe општине Врњачка Бања нaдлeжнa зa 

пoслoвe туризмa и угoститeљствa је у обавези да 

један примерак  правоснажног решења о 

категоризацији угоститељског објекта достави 

надлежнoj oргaнизaциoнoj јединици Oпштинскe 

упрaвe општине Врњачка Бања нaдлeжнoj зa 

пoслoвe локалнe порескe администрацијe, са 

следећим подацима: 

• име и презиме физичког лица 

обвезника боравишне таксе из 

члана 7. oвe oдлукe, ЈМБГ, адреса 

становања (општина, улица, 

кућни број), 

• општина, улица, кућни број и 

број  смештајне јединице, 

• ознака категорије, број 

индивидуалних лежајева и број 

камп парцела у смештајној 

јединици, 

• период за који се утврђује 

боравишна такса, 

• доказ о пријему решења, 
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• клаузула са датумом 

правоснажности решења о 

категоризацији. 

 

Члан 9. 

Пoдaткe o висини гoдишњeг изнoсa 

бoрaвишнe тaксe, уплaтнoм рaчуну зa 

бoрaвишну тaксу и пoзиву нa брoj oдoбрeњa, 

физичкo лицe дoбиja oд oргaнизaциoнe јединице 

Oпштинскe упрaвe општине Врњачка Бања 

нaдлeжнe зa пoслoвe локалнe порескe 

администрацијe. 

Утврђeну висину гoдишњeг изнoсa 

бoрaвишнe тaксe зa тeкућу гoдину, физичкo лицe 

плaћa квaртaлнo, дo пeтoг у мeсeцу зa прeтхoдни 

квaртaл, уплaтoм у кoрист буџeтa oпштинe 

Врњaчкa Бaњa. 

Физичкo лицe кoje у тoку гoдинe зaпoчнe 

пружaњe угoститeљских услугa дужнo je дa 

плaћa изнoс бoрaвишнe тaксe пoчeв зa нaрeдни 

квaртaл у oднoсу нa квaртaл у кoмe je пoчeo дa 

пружa услугe. 

Физичкo лицe дужнo je дa плaћa изнoс 

бoрaвишнe тaксe пoчeв oд нaрeднoг квaртaлa oд 

квaртaлa кaдa му je дoнeтo рeшeњe o 

кaтeгoризaциjи угоститељског објекта. 

У случajу кaдa у тoку гoдинe дoђe дo 

прoмeнe eлeмeнaтa зa утврђивaњe висинe 

гoдишњeг изнoсa бoрaвишнe тaксe, нoви изнoс 

физичкo лицe плaћa пoчeв oд нaрeднoг квaртaлa 

у oднoсу нa квaртaл у кoмe je дoшлo дo прoмeнe 

нaвeдeних eлeмeнaтa. 

У случajу кaдa у тoку гoдинe прeстaнe дa 

пружa угoститeљскe услугe, физичкo лицe je 

дужнo дa изврши плaћaњe бoрaвишнe тaксe 

зaкључнo зa квaртaл у кoмe je прeстao дa пружa 

услугe. 

Физичкo лицe je дужнo дa у рoку oд 

сeдaм дaнa oд дaнa уплaтe изнoсa бoрaвишнe 

тaксe, o тoмe дoстaви дoкaз oргaнизaциoнoj 

јединици Oпштинскe упрaвe општине Врњачка 

Бања нaдлeжнoj зa пoслoвe локалнe порескe 

администрацијe. 

Физичкo лицe je дужнo дa у пeриoду oд 

двe гoдинe чувa дoкaз из стaвa 7. овoг члaнa. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 10. 

У погледу контроле наплате и уплате 

боравишне таксе, застарелости, принудне 

наплате, обрачуна камате и осталог што није 

предвиђено овом одлуком примењују се одредбе 

закона којим се уређује порески поступак и 

пореска администрација. 

Кaзнeнe oдрeдбe зa прeкршaje физичких 

и прaвних лицa, кao и oдгoвoрних лицa и 

oдгoвoрнoг лицa у oргaну jeдиницe лoкaлнe 

сaмoупрaвe примењиваће сe oдрeдбe зaкoнa 

кojим сe урeђуje oблaст туризмa и 

угoститeљствa. 

 

Члaн 11. 

Дaнoм пoчeткa примeнe oвe oдлукe 

прeстaje дa вaжи Одлука о висини боравишне 

таксе ("Службeни лист oпштинe Врњaчкa Бaњa" 

брoj  20/13). 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу 8-oг дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања'', а примењиваће се од 

01.01.2020.године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-3737/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

 

416. 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници, одржаној 25.12.2019. године, на 

основу чл. 77. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 

21/2016), чл. 40. Статута Општине Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'' 

број 12/19), усвојила је  

   

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

У Општинској управи Општине 

Врњачка Бања постојећи број запослених према 

звањима на неодређено време, број запослених 

на одређено време у кабинету и број запослених 

на одређено време због повећаног обима посла, 

на дан 20.12.2019. године је следећи: 
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Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 83 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

 

 1 

 1 

 

Самостални саветник 14 

Саветник 31 

Млађи саветник  1 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Рефереент 

Млађи референт 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

 

 7 

 6 

14 

 0 

 0 

 

0 

0 

0 

4 

4 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 15 

  

  

Самостални саветник 0 

Саветник 5 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Референт 

Млађи референт 

 

 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

 

 

7 

0 

0 

1 

0 

0 

 

 

 

 

 

1 

1 

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине) 

 

   Број извршилаца 5 

 

Самостални саветник 

 

0 

Саветник 2 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

0 

0 

2 

0 
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Референт 

Млађи референт 

 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

 

1 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Приправници 

 

Висока стручна спрема 

Виша стручна спрема 

Средња стручна спрема 

 

   Број извршилаца 0 

 

0 

0 

0 

 

Члан 2. 

Планирани број запослених у Општинској управи општине Врњачка Бања према звањима на 

неодређено време, на одређено време у кабинету и на одређено време због повећаног обима посла  који су 

потребни у 2020. години 

 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 84 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

 

1 

1 

Самостални саветник 14 

Саветник 31 

Млађи саветник   2 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

  7 

  6 

14 

Референт 

Млађи референт 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

4 

4 

  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 15 

 

 

 

 

Самостални саветник 0 

Саветник 5 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

7 

0 

0 

1 
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Рефереент 

Млађи референт 

 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

1 

1 

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине) 

 

Број извршилаца 5 

 

 

 

Самостални саветник 

    

 

 

0 

Саветник 2 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Референт 

Млађи референт 

 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

 

Приправници 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема 

Средња стручна спрема 

 

 

   Број извршилаца 0 

 

0 

0 

0 

 

 

Члан 3. 

Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања а примењиваће се од 1.01.2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 11-162/19  од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
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417. 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници, одржаној 25.12.2019.године, на 

основу чл.6 став 1. тачка 1.Закона о 

финансирању локалне самоуправе  (''Сл. гласник 

РС'', бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-

ускл.дин.износи, 125/14- ускл.дин.износи, 95/15- 

ускл.дин.износи, 83/16, 91/16- ускл.дин.износи, 

104/16-др.закон, 96/17- ускл.дин.износи, 89/18 -

ускл.дин.износи и 95/18-др.закон), чл.38б Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник 

РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС , 47/13, 68/14-

др.закон, 95/18 и 99/18-Одлука УС)  и  чл.40.ст.1. 

тачка 3. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19),  

донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.38/19), у чл.4.у тачки 1. се брише тачка 

12.''Улица Кнез Михајлова''. 

 

Члан 2. 

 У чл.4.тачки 1.додаје се тачка 51.која 

гласи: ''Улица Попински борци до границе са 

улицом Цара Лазара''. 

 

Члан 3. 

 У чл.4.тачки 2. тачка 31.''Улица 

Доситејева'' се мења и гласи: ''Улица Доситејева 

до насељеног места Врњци''. 

У чл.4.тачки 2. тачка 47.''Попински 

борци'' се мења и гласи: ''Улица Попински борци  

од расрснице са улицом Цара Лазара''. 

У чл.4.тачки 2. тачка 66.''Видиковац'' се 

мења и гласи: ''Улица Видиковац до раскрснице 

са улицом Раде Чеперковић''. 

У чл.4.тачки 2. тачка 67.''Панчићева'' се 

мења и гласи: ''Улица Пештерска''. 

Члан 4. 

 У чл.4.тачки 2. се брише тачка 54. 

''Улица Улица Миле Јеленковића''. 

 У чл.4.тачки 2. се брише тачка 59. 

''Улица Улица Видовданска''. 

 У чл.4.тачки 2.се брише тачка 65. ''Улица 

Хиландарска''. 

 

Члан 5. 

 У чл.4. тачки 2. се додају тачке: од 71. до 

80. које гласе: 

 ''71. Улица Игуманска 

 72. Улица Каленићева 

 73. Улица Космајска 

 74. Улица Јухорска 

 75. Улица Маричка 

 76. Улица Николе Тесле 

 77. Улица Мике Филиповић 

 78. Улица Атанасија Видака до границе 

са насељеним местом Врњци 

79. Улица Дејана Миленковића до 

границе са насељеним местом Врњци 

80. Улица Десанке Максимовић''. 

 

Члан 6. 

За све улице које нису садржане у овој и 

одлуци која се мења,  припадност зони 

примењиваће се према графичком приказу. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од  дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања'', а примењује се од 1. 

јануара 2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 9-848/19  од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

418. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. редовној  седници одржаној дана 

25.12.2019.године, на основу члана 92. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' 

бр.72/09, 81/09-исп. 64/10-одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/19) и  

чл.40. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', број 12/19),  донела је   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 

ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
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Члан 1. 

 У Одлуци о доприносу за уређивање 

грађевинског земљишта (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 3/17-пречишћен 

текст),  у чл.2.ставу 4. текст: ''Општинске управе 

одељења надлежног за комуналне делатности'', 

мења се у текст: ''Општинске стамбене агенције''. 

          

Члан 2. 

 У чл.16. додаје се став 4. који гласи: 

''Изузетно,  инвеститор који гради објекат за који 

је закључио уговор о заједничком припремању и 

опремању грађевинског земљишта и изводи 

радове на инфраструктури  сагласно одредбама 

чл.92.Закона о планирању и изградњи, у случају 

плаћања доприноса једнократно до пријаве 

радова има право на умањење доприноса: 

 - од 45% уколико вредност радова на 

изградњи недостајуће инфраструтуре износи до 

20% вредности доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, о чему одлуку доноси 

Управни одбор Општинске стамбене агенције; 

-од 50% уколико вредност радова на 

изградњи недостајуће инфраструтуре износи 

до  30%  вредности доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

 - од 60% уколико вредност радова на 

изградњи недостајуће инфраструтуре износи 

преко  30%  вредности доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта, а одлуку 

из алинеја 2.и 3.овог става доноси 

Општинако веће.'' 
  

Члан 3. 

 У чл.17. ставу 2. додаје се алинеја 4. која 

гласи: 

 ''-уколико није усвојен програм уређивања 

грађевинског земљишта примењиваће се 

критеријуми из чл.16.став 4.ове одлуке,'' 

 Остале алинеје из овог става се померају се 

за једно место. 

 

Члан 4. 

 У чл.18.ставу 1. текст :''из става 2.члана 

17'', се мења у текст: ''из става 2.члана 16''. 

 У чл.18.ставу 2. алинији 3. на крају 

реченице се додаје текст: ''а уколико није усвојен 

програм уређивања грађевинског земљишта 

примењиваће се критеријуми из чл.16.став 4.ове 

одлуке;'' 

Остале алинеје из овог става се померају се 

за једно место. 

 

 

 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Врњачка Бања''.   

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 35-3/19 од 25.12.2019.године 

  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

419. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

29.седници, одржаној 25.12.2019.године, на 

основу чл.6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору 

(''Сл.гласник РС'', бр.68/15 и 81/16-одлука УС и 

95/18) и чл.40.Статута општине Врњачка Бања 

('''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.40/19), на 

основу Одлуке о максималном броју запослених 

на неодређенео време у систему државних 

органа, систему Аутономне покрајине Војводине 

и систему локалне самоуправе за 

2017.г.(''Сл.гласник РС'', бр.61/17) Владе 

Републике Србије, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О О 

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНИОМ ОБЛИКУ 

У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

– ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2017.Г. 

  

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о максималном броју запослених у 

сваком организационом облику у систему 

локалне самоуправе– Општине Врњачка Бања у 

2017.г. ("Службени гласник Републике Србије" 

број 23/17) у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 

 Учлану 3 Одлукемења се табеларни 

преглед тако да гласи: 

Ред. 

бр. 

Назив организационог 

облика 

Максимални 

број 

запослених 

за 2017.г. на 

неодређено 

време 

1 Органи општине 
84 

  - Скупштина општине 
0 



 Страна 15     -   Број  42.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     25.12.2019. године 

  

 
 

  
- Председник општине и 

Општинско веће 
0 

  
- Општинско 

правобранилаштво 
1 

  - Општинска управа 
83 

2 

Установа „Културни 

центар“ 
15 

3 

Установа „Др Душан 

Радић“ 
8 

4 

Предшколска установа 

„Радост“ 
84 

5 

Установа „Туристичка 

организација“ 
9 

6 

Установа „Спортски 

центар“ 
13 

7 

Месна заједница 

Врњачка Бања  
0 

8 

Месна заједница Ново 

Село 
0 

9 Месна заједница Грачац 
0 

10 

Месна заједница 

Вранеши 
0 

11 

Месна заједница 

Вукушица 
0 

12 

Месна заједница 

Руђинци 
0 

13 

Месна заједница 

Подунавци 
0 

14 Месана заједница Врњци 
0 

15 Месна заједница Штулац 

0 

16 Месна заједница Рсовци 

0 

17 

Месна заједница 

Станишинци 
0 

18 Месна заједница Отроци 
0 

19 ЈП „Бели извор“ 
2 

20 ЈП „Борјак“ 
7 

21  ЈП „Нови Аутопревоз“ 
47 

22 „Врући извори“ д.о.о.  
4 

23 

Општинска стамбена 

агенција 
9 

24 

ЈКП "Бањско зеленило и 

чистоћа" 
105 

25 ЈП „Шуме Гоч“ 
63 

26 ЈП "Белимарковац" 
88 

  Укупно: 
538 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу дaнoм 

објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“, а примeњуje сe дo 31.12.2019.г., 

кaдa прeстaje дa вaжи у склaду сa члaнoм 35 

Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", 

бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС и 95/2018). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 11-163/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

420. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

29.седници одржаној 25.12.2019. године, на 

основу члана 4.став 3. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 

88/11, 104/16 и 95/18), члана 20.став 1. тачке 2) и 

члана 32. став 1. тачке 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 

члана 4. став 8. Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. 

закон и 95/18), члана 39.став 3. Закона о 

прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 

13/16 и 98/16 –УС) и члана 40.тачка 7.Статута 

општине Врњачка Бања(„Службени лист 

општине Врњачка Бања, бр.12/19), , донела је 
 

ОДЛУКУ  

О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ 

НАДЗОРУ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређења 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују 

садржина и поступак комуналног инспекцијског 

надзора, овлашћења и дужности комуналног 

инспектора и друга питања од значаја за 

комунални инспекцијски надзор. 
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Комунални инспекцијски надзор 
Члан 2. 

Комунални инспекцијски надзор је 

инспекцијски надзор над извршавањем закона и 

других прописа у пословима из изворне 

надлежности општине Врњачка Бања, који је у 

делокругу комуналне инспекције. 

Комунални инспекцијски надзор 

обухвата надзор у погледу коришћења и 

одржавања објеката за снабдевањe водом за 

пиће, одвођења и пречишћавања атмосферских и 

отпадних вода, одржавања шахти, хидраната и 

сливника, одржавања канализације, управљања 

комуналним отпадом,  управљања и уређења 

гробаља, сахрањивања, погребне делатности, 

управљања јавним паркиралиштима, 

функционисања и одржавања објеката јавне 

расвете, управљања пијацама, одржавања 

путева, улица, тргова, коловоза и тротора, 

одржавања, уређења и чишћења јавних 

површина, одржавања, уређења и чишћења 

јавних зелених површина, послова зоохигијене, 

контроле стања комуналних објеката, уређаја и 

инсталација, начина и безбедности њиховог 

коришћења, комуналног реда, становања и 

одржавања зграда, и друге послове у областима 

од непосредног интереса за грађане.  

Комунални инспекцијски надзор 

обухвата надзор над јавним комуналним и 

другим јавним предузећима које је основала 

општина/основао град, односно над привредним 

субјектима којима је поверено вршење 

комуналне делатности. 
 

Комунални инспектор 
Члан 3. 

Послове комуналног  инспекцијског 

надзора из члана 1. ове одлуке за територију 

општинеВрњачка Бања, комунална инспекција 

обавља преко комуналног инспектора.  

Приликом вршења надзора, комунални 

инспектор има службену легитимацију којом 

доказује својство инспектора.Легитимацију 

комуналног инспектора издаје начелник 

општинскеВрњачка Бања. Образац и садржина 

легитимације комуналног инспектора прописана 

је Правилником о изгледу обрасца службене 

легитимације инспектора („Службени гласник 

РС“, број 81/15). 

 Мање сложене радње за потребе 

комуналне инспекције врше контролори добара 

надлежне службе за инспекцијске послове. 
 

II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

Овлашћења и дужности у погледу делокруга, 

вођења поступка, извођења доказа, 

утврђивања чињеница, изрицања и 

предузимања мера 
Члан 4. 

Комунални инспектор је овлашћен да:  

1. контролише управљање неопасним 

комуналним отпадом;  

2. контролише чишћење и одржавање јавних 

површина око предузећа, установа, 

спортских терена и објеката, пословних и 

стамбених објеката, градилишта, 

неизграђених  плацева, стоваришта, као и  

осталих јавних површина;   

3. контролише одржавање јавних зелених 

површина;  

4. контролише водоводну и канализациону 

инсталацију;  

5. контролише одржавање јавне расвете;  

6. контролише одржавање фасада, олука и 

клима уређаја, као и одржавање, чишћење и 

уређење излога и површине око зграда;  

7. контролише оглашавање на отвореним 

површинама;   

8. контролише заузеће јавних површина 

мањим монтажним објектима привременог 

карактера, тезгама, витринама, 

фрижидерима, изложбеним сталцима, 

жардињерама, летњим баштама, 

хаварисаним возилима, пољопривредним 

прикључним машинама и другим стварима 

и предметима, складиштење робе и 

амбалаже испред радњи и других објеката 

на улици, тротоарима, скверовима и 

осталим површинама јавне намене;  

9. контролише управљање, уређење и 

одржавање пијацама, јавним 

паркиралиштима и гробљима;  

10. контролише одржавање уличних отвора 

(шахти и сливника) и хидраната;   

11. контролише одржавање других објеката и 

површина од општег, односно јавног 

интереса, чија функционалност, изглед и 

чистоћа утичу на изглед и уређење 

насељеног места;  

12. контролише  истовар, утовар и претовар 

огревног, грађевинског и другог материјала 

и робе са аспекта комуналног реда, 

изношење кућног и уличног неопасног 

отпада, зеленог и кабастог отпада, шљаке, 

угљене прашине, шута, пепела и сл;  

13. контролише испуштање отпадних и 

фекалних вода, и одржавање септичких 

јама; 

14. контролише сакупљање и одвођење 

атмосферских вода са јавних површина;  

15. контролише извођење радова од стране 

инвеститора на површинама јавне намене, 
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враћање јавних површина у првобитно 

стање и њихово чишћење након завршетка 

радова;  

16. контролише одржавање катастарских 

парцела у грађевинској зони које су 

видљиве са јавне површине, односно 

површине јавне намене или површине у 

јавном коришћењу; 

17. контролише услове држања домаћих 

животиња и обављање послова зоохигијене; 

18. контролише радно време угоститељских и 

занатских објеката; 

19. надзире примену прописа у области 

становања и одржавања зграда; 

20. врши увид у опште и појединачне акте, 

евиденције и другу документацију 

вршилаца комуналне делатности и других 

правних и физичких лица; 

21. врши идентификацију лица путем увида у 

личну исправу или другу јавну исправу са 

фотографијом; 

22. саслуша и узима изјаве од одговорних лица, 

присутних лица и сведока; 

23. врши увиђај, односно прегледа објекте, 

постројења и уређаје за обављање 

комуналне делатности и пословне 

просторије ради прикупљања неопходних 

података;  

24. врши увиђај, односно прегледа објекте, 

постројења и уређаје који служе коришћењу 

комуналних услуга, укључујући и оне које 

представљају унутрашње инсталације и 

припадају кориснику комуналне услуге;   

25. фотографише и сними простор у коме се 

врши инспекцијски надзор, као и ствари 

које су предмет надзора;  

26. записником налаже или предлаже мере за 

отклањање незаконитости, односно 

неправилности у одређеном року, ради 

усаглашавања пословања и поступања са 

законом, подзаконским прописима и 

општинским одлукама, а уколико 

надзирани субјекат не поступи по 

наложеним мерама из записника, доноси 

решење о налагању мера, осим код 

нерегистованих субјеката када се мере 

изричу само решењем; 

27. окончава поступак записником уколико 

странка у року који је одређен записником 

изврши наложене мере; 

28. наложи кориснику извршење утврђених 

обавеза као и отклањање недостатака на 

унутрашњим инсталацијама и да приступи 

тим инсталацијама приликом извршења 

решења којим је наложио отклањање 

недостатака или искључење корисника са 

комуналног система;   

29. нареди решењем уклањање ствари и других 

предмета са површина јавне намене ако су 

они ту остављени противно прописима;   

30. наложи решењем уклањање, односно 

премештање возила, као и постављање 

уређаја којима се спречава одвожење возила 

са површина јавне намене ако су остављена 

противно прописима; 

31. забрани решењем одлагање отпада на 

местима која нису одређена за ту намену;   

32. забрани решењем спаљивање отпада изван 

за то одређеног постројења;   

33. забрани паљење траве и другог растиња, 

отпадне предмете и материјале на путу и 

дуж путног појаса; 

34. забрани решењем одлагање комуналног 

отпада ван за то одређених комуналних 

контејнера и типских посуда;   

35. забрани решењем премештање комуналних 

контејнера од стране неовлашћених лица, 

као и њихово оштећење и уништење;  

36. забрани решењем бацање горућих предмета 

и неохлађеног пепела у комуналне 

контејнере и корпе за отпад;   

37. забрани решењем одлагање комуналног 

отпада на местима која нису одређена као 

одлагалишта, трансфер станице или 

регистроване комуналне депоније и на 

приступне путеве тим локацијама;   

38. забрани решењем одлагање отпадног 

грађевинског материјала, земље и осталог 

грађевинског материјала ван за то одређене 

локације;   

39. забрани решењем одлагање отпада, земље, 

грађевинског материјала и отпадних 

материја у водотоке и на обале водотока;   

40. забрани решењем оштећење и уништење 

водоводне и канализационе инсталације;  

41. забрани решењем оштећење и уништење 

инсталације јавне расвете;  

42. забрани решењем оштећење и уништење 

дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог 

имобилијара и опреме на игралиштима;   

43. забрани решењем оштећење и уништење 

зелених површина, засада и осталог 

пратећег имобилијара и опреме;  

44. забрани решењем оштећење и уништење 

објеката од општег јавног интереса;  

45.  забрани решењем заузеће и уређење 

површина јавне намене без одобрења 

надлежне службе;  

46. забрани обављање комуналне делатности 

субјекту који ту делатност обавља супротно 
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одредби члана 9. Закона о комуналним 

делатностима;  

47. нареди обустављање радова који се 

бесправно изводе на јавним површинама 

или противно важећим прописима и издатој 

документацији;  

48. нареди уклањање снега и леда са путева, 

улица и тротоара као и уклањање леденица 

са кровова и тераса;  

49. нареди трајно уклањање засада који 

оштећују или могу да оштете мрежу јавних 

инсталација;  

50. нареди поткресивање дрвећа које додирује 

електро и телефонску мрежу и јавну 

расвету 

51. нареди обавезу вршења зоохигијенске 

делатности;  

52. одреди рокове за отклањање неправилности 

или недостатака, односно за извршење 

решења;  

53. издаје прекршајни налог када је за прекршај 

у надлежности комуналне инспекције од 

прекршајних санкција предвиђена једино 

новчана казна у фиксном износу и подноси 

захтев за покретање прекршајног поступка, 

односно пријаву за привредни преступ или 

кривично дело када оцени да постоји сумња 

је повредом прописа учињен прекршај, 

привредни преступ или кривично дело;   

52. предузима  и  друге радње и мере  

утврђене законом и одлукама Скупштине 

општинеВрњачка Бања. 

 

Самосталност у раду 
Члан 5. 

Комунални инспектор обавештава 

непосредно претпостављеног, руководиоца 

инспекције и начелника општинске управе о 

појавама битнијег нарушавања самосталности и 

незаконитог утицаја на његов рад. 

 

 

Разлика у овлашћењима комуналне 

инспекције и комуналне милиције 
Члан 6. 

За разлику од комуналне милиције, која 

изузетно може бити овлашћена на вођење 

управног поступка и доношење решења, 

комунална инспекција води поступак 

комуналног инспекцијског надзора, као посебан 

управни поступак, што укључује сачињавање 

записника и доношење решења којим се изричу 

управне мере. 

Изузетно, у једноставним и очигледним 

стварима нарушавања комуналног реда, које су 

мањег обима и значаја и не захтевају вођење 

управног поступка, изрицање управне мере и 

праћење њеног извршења, а у којима инспектор 

затекне лице у вршењу прекршаја (нпр. бацање 

кућног и другог комуналног отпада ван посуда 

за одлагање отпада), комунална инспекција 

овлашћена је да, без вођења управног поступка, 

изда прекршајни налог, који садржи утврђене 

чињенице и доказе. 

 

III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Покретање поступка комуналног 

инспекцијског надзора по представци 
Члан 7. 

 При покретању поступка комуналног 

инспекцијског надзора по службеној дужности, 

комунални инспектор узима у обзир пријаве и 

друге представке правних и физичких лица 

којима се иницира поступак комуналног 

инспекцијског надзора, и одлучује о покретању 

поступка у складу са законом. 

 

Налог за комунални инспекцијски надзор 
Члан 8. 

Када се заустављањем или остављањем 

возила, односно постављањем или остављањем 

објеката, уређаја и других ствари и предмета 

супротно прописаним обавезама омета вршење 

комуналне услуге, коришћење комуналних 

објеката или пута или када је неопходно 

предузимање хитних мера у јавном интересу, 

односно када то захтевају разлози спречавања 

или отклањања непосредне опасности по 

комунални ред и друга добра и права која штити 

комунална инспекција, комунални инспекцијски 

надзор може се вршити без издавања налога за 

комунални инспекцијски надзор. 

 

Обавезе надзираних субјеката 
Члан 9. 

Правна и физичка лица дужна су да 

комуналном инспектору омогуће несметано 

обављање надзора, да му без одлагања дају 

потребне податке и ставе на увид и располагање 

потребну документацију и друге доказе, ако 

комунални инспектор не може да их прибави по 

службеној дужности, и изјасне се о чињеницама 

које су од значаја за вршење надзора. 

 

Записник 
Члан 10. 

О сваком извршеном надзору и 

предузетим радњама комунални инспектор 

саставља записник, у складу са законом. 
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Изузетно, у случају из члана 6.став 2. ове 

одлуке комунални инспектор не саставља 

записник.  

 

Посебна мера наредбе 
Члан 11. 

Комунални инспектор, у вршењу 

инспекцијског надзора из члана 8.ове одлуке, 

наредиће решењем кориснику, односно 

сопственику, ако је присутан, да одмах уклони 

ствари, односно предмете, под претњом 

принудног извршења.   

Ако се лице из става 1.овог члана не 

налази на лицу места, комунални инспектор ће, 

без саслушања странке, донети решење којим ће 

наложити да се возила, ствари и други предмети 

уклоне у одређеном року, који се може одредити 

и на минуте.   

Решење из става 2.овог члана лепи се на 

те ствари, односно предмете уз назначење дана и 

часа када је налепљено и тиме се сматра да је 

достављање извршено, а доцније оштећење, 

уништење или уклањање овог решења не утиче 

на ваљаност достављања.   

Ако лице из става 1.овог члана не 

поступи по датом налогу, комунални инспектор 

ће одредити постављање уређаја којим се 

спречава одвожење возила, односно одредиће да 

се возила, ствари и други предмети уклоне о 

трошку корисника, односно сопственика, на 

место које је за то одређено.  

Трошак из става 4.овог члана се утврђује 

актом надлежног органа општине и може да 

обухвата трошкове поступка, одношења возила, 

ствари и другог предмета, лежарине и друге 

доспеле трошкове.   

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог 

члана не одлаже његово извршење.   
 

Мере за отклањање неправилности. Решење и 

жалба 
Члан 12. 

Ако комунални инспектор приликом 

вршења надзора утврди да пропис није 

примењен или да је неправилно примењен, 

наложиће мере и рок за отклањање 

неправилности записником, а уколико странка 

не поступи по наложеним мерама из записника 

донеће решење о отклањању утврђене 

неправилности и одредиће рок за њено 

отклањање. 

На решење комуналног инспектора може 

се изјавити жалба општинском већу у року од 15 

дана од дана достављања решења, осим ако је 

законом другачије предвиђено. 

Жалба не одлаже извршење решења 

комуналног инспектора, осим ако је законом 

другачије одређено.Када, у складу са овом 

одлуком, жалба не одлаже извршење решења, 

комунални инспектор може из оправданих 

разлога одредити да жалба одлаже извршење 

решења, што образлаже у решењу.Оправдани 

разлози подразумевају да одлагање извршења 

није противно јавном интересу, односно да није 

у питању хитна мера, односно радња која не 

трпи одлагање. 

Решење општинског већа је коначно у 

управном поступку и против њега се може 

покренути управни спор. 

На питања која нису уређена овом 

одлуком примењују се одредбе посебних закона 

којима се уређује комунални инспекцијски 

надзор и сходно и супсидијарно одредбе закона 

којима се уређују инспекцијски надзор и општи 

управни поступак. 

 

Сарадња у комуналном инспекцијском 

надзору 
Члан 13. 

 Комунални инспектор у обављању 

послова сарађује са органом унутрашњих 

послова, комуналном милицијом и другим 

инспекцијама, у складу са законом. 

 Сарадња из става 1.овог члана обухвата 

нарочито: међусобно обавештавање, размену 

информација, пружање непосредне помоћи и 

предузимање заједничких мера и активности од 

значаја за обављање послова комуналног 

инспекцијског надзора. 

 Када комунални инспектор утврди 

повреду прописа чију примену контролише 

други орган, односно друга инспекција, дужан је 

да о томе обавести надлежни орган, односно 

надлежну инспекцију. 
 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Прекршаји 
Члан 14. 

       Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1. онемогући, омета или вређа комуналног 

инспектора у вршењу послова 

комуналног инспекцијског надзора; 

2. не достави тражене податке, које 

комунални инспектор није могао да 

прибави по службеној дужности, у року 

који одреди комунални инспектор, или 

на други начин отежава, неоправдано 

одлаже или продужава (одуговлачи) 
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вршење комуналног инспекцијског 

наздора; 

3. не поступи по решењу комуналног 

инспектора. 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу у фиксном 

износу од 15.000,00 динара.  

За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

предузетник, новчаном казном у фиксном 

износу од 30.000,00 динара. 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у фиксном 

износу од 10.000,00 динара. 

За прекршаје из овог члана, комунални 

инспектор издаје прекршајни налог у складу са 

законом којим се уређују прекршаји. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко 

лице у једноставним и очигледним стварима 

нарушавања комуналног реда (члан 6. став 2).] 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 

 Одредбе других одлука, које нису 

усаглашене са одредбама ове одлуке, усагласиће 

се са одредбама ове одлуке у року од шест 

месеци. 
 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу“ 

општине Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

     Број: 355-605/19 од 25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

421. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници одржаној дана 25.12. 2019.године на 

основу чл. 20. став 1. тачка 15.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и чл. 40. став 1.тачка 53. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 12/19),  донела је  

 

О  Д  Л  У  К У 

о усвајању Локалног акционог плана за младе  

општине Врњачка Бања 2020. - 2025. године 

 

 

Члан 1. 

 Усваја се Локални акциони план за младе 

општине Врњачка Бања 2020. - 2025. године.      

  

Члан 2. 

             За праћење спровођења ЛАП-а за младе 

из члана 1. ове Одлуке, задужује се надлежно 

радно тело Скупштине општине, Канцеларија за 

младе  и организационе јединице надлежне за 

послове друштвених делатности и локални 

развој. 

 

Члан 3. 

Документ ''Локални акциони план за 

младе општине Врњачка Бања 2020 - 2025. 

године'' објављује се на званичном сајту 

Општине Врњачка Бања.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-833/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

422. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29.седници, одржаној дана 25.12.2019.године, на 

основу чл.18. Закона о младима (''Сл.гласник 

РС'', бр. 50/11), чл. 20. став 1. тачка 15.Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018) и чл. 40. став 1.тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 12/19), чл. 

70.Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19), доноси 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

    

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Канцеларије за 

младе Општине Врњачка Бања, (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.7/14 и 2/15), у 

чл.1.став 4 мења се и гласи:  
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''Временски период за који је основана 

Канцеларија за младе (у даљем тексту: КЗМ) се 

продужава за наредних  5 (пет) година, односно 

за период реализације Локалног акционог плана 

за младе Општине Врњачка Бања 2020-2025, 

који је усвојен Одлуком Скупштине општине бр. 

9-833/19 од 25.12.2019.године и  којим је КЗМ 

задужена за оперативно спровођење и 

реализацију активности из овог документа''. 

 

Члан 2. 

У чл.6. иза речи: ''са законом'', текст до 

краја става мења се у текст који гласи: ''а висина 

накнаде за рад координатора и заменика 

координатора  КЗМ регулисаће се посебним 

актом Председника општине на основу Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Краљево'', бр.24/04,  ''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 2/06, 9/06, 1/09, 

15/10,  4/13, 6/13, 7/15-Аутентично тумачење, 

16/16, 42/18, 38/19), у складу са средствима 

планираним буџетом Општине Врњачка Бања за 

текућу годину за коју се утврђује висина 

накнаде''. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања'', а примењиваће се од 

1.1.2020.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 11-164/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

423. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници одржаној дана 25.12.2019.године, на 

основу Одлуке о усвајању локалног акционог 

плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

у општини Врњачка Бања 2019-2021 (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.31/19), чл. 20. став 

1. тачка 10.Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и чл. 40. став 

1.тачка 53. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), чл. 

70.Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19), доноси 

 

ОДЛУКУ  

о оснивању Канцеларије за Ромска питања на 

територији општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком оснива се Канцеларије за 

Ромска питања на територији општине Врњачка 

Бања  (У даљем тексту КЗР), као повремено 

радно тело Скупштине општине  и одређује њен 

делокруг,  уређење и друга питања од значаја за 

њен рад. 

 Седиште КЗР је у Врњачкој Бањи, 

Крушевачка 17. 

 КЗР нема својство правног лица.

 Временски период за који се оснива је 

временски период важења Локалног акционог 

плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

у општини Врњачка Бања 2019-2021. 

 

Члан 2. 

 У Канцеларији за Ромска питања 

обављаће се послови  који се односе на  заштиту 

и инклузију Рома и Ромкиња на територији 

општине Врњачка Бања, промовисање њихових 

права, неговање традиције и промовисање 

културе и других активности везаних за заштиту 

мањинских права. 

 

Члан 3. 

 Циљеви  и задаци Канцеларије за Ромска 

питања су: 

1. стварање услова у локалној средини за 

квалитетнији живот Рома и Ромкиња  и 

њихово активно учешће у савременим 

токовима развоја друштва; 

2. промоција и афирмација Рома и 

Ромкиња и њихово активно укључивање 

у друштво; 

3. пружање подршке иницијативама и 

пројектима за инклузију Рома и 

Ромкиња и проналажење начина за 

њихово финансирање; 

4. промовисање спорта и здравих стилова 

живота; 

5. укључивање Рома и Ромкиња у 

културни и спортски живот општине; 

6. неформално образовање Рома и 

Ромкиња; 

7. информисње  о питањима од значаја за 

Роме и Ромкиње; 

8. пружање могућности за квалитетно 

провођење слободног времена; 

9. едуковање младих Рома и Ромкиња о 

проблемима и изазовима одрастања; 
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10. промовисање вредности толеранције, 

поштовања људских права и 

равноправности; 

11. подстицање, развијање, препознавање и 

вредновање изузетних постигнућа Рома 

и Ромкиња; 

12. подржавање активне сарадње општине, 

школа, невладиних организација и 

спортских клубова; 

13. промовисање и вредновање 

волонтерског и других врста рада 

радова. 

 

Члан 4. 

 Канцеларијом руководи координатор 

Канцеларије за Ромска питања.  

 Координатора, његовог заменика и два 

сарадника поставља Скупштина општине. 

 За кокординатора се бира Дејан 

Павловић. 

 За зам.координатора се бира Предраг 

Николовски. 

 За сараднике се бирају: Олга Стојковић и 

Никола Белоица. 

 Координатор КЗР за свој рад одговоран 

је Скупштини општине и Председнику општине 

Врњачка Бања, са обавезом достављања 

тромесечних, писаних извештаја о спроведеним 

активностима на реализацији ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 На обавезе и права координатора, 

његовог заменика и сараднике Канцеларије за 

Ромска питања општине Врњачка Бања, 

аналогно се примењују одредбе Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања које се 

односе на права и дужности председника и 

чланова  повремених радних тела, и то у погледу 

делокруга обављања послова за које се отвара 

Канцеларија за Ромска питања, броја чланова 

повременог радног тела, извршавања задатака, и 

друга питања од значаја за рад повременог 

радног тела. 

 

Члан 6. 

 Средства за оснивање и почетак рада 

Канцеларије за Ромска питања обезбеђују се у 

буџету општине Врњачка Бања, као и из других 

извора, у складу са законом, а накнада за лица из 

члана 4. ове одлуке, регулисаће се посебним 

актом Председника општине. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 020-189/19 од 25.12.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

424. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. седници одржаној дана 25.12. 2019.године на 

основу чл. 40. Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/19),  

донела је  
 

О  Д  Л  У  К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈП ''БОРЈАК'' 

 

Члан 1. 

 Скупштина општине је упозната са 

Одлуком Председника општине Врњачка Бања о 

одузимању права коришћења непокретности у 

јавној својини (на кп.бр.3239/12 КО Ново Село-

Стругара) од корисника ЈП ''Борјак'' бр.46-105/19 

од 13.11.2019.године (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.38/19) која је ступила на 

снагу 21.11.2019.године. 

                                                           

Члан 2. 

             Ступањем на снагу Одлуке из 

чл.1.престтаје да важи Одлука о давању на 

коришћење непокретности у јавној својини 

општине Врњачка Бања ЈП ''Борјак'' из Врњачке 

Бање бр.46-108/13 од 17.9.2013.године (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/13). 
 

Члан 3. 

 Овлашћује се Председник општине да 

закључи Уговор о раскиду Уговора о давању на 

коришћење непокретности из чл.1.ове одлуке 

бр.110-294/13 од 11.10.2013.године са анексима. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-114/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
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425. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29.седници, одржаној дана 25.12.2019.године на 

основу чл. 99. став 19-21.Закона о планирању и 

изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/14, 145/14,31/19 I 37/19), 

29.ст.4. Закона о јавној својини (''Сл. гласник 

РС'', бр. 72/11 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), чл.3 Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", 

бр 16/2018).)  чл. 62. Одлуке о начину поступања 

са непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

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

бр. 28/16-пречишћен текст и 19/17), Одлуке 

Председника општине Врњачка Бања о 

покретању поступка (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.36/19) чл.40.. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.12/19) на предлог Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  прибављања се у јавну 

својину општине по тржишним условима, 

непосредном погодбом непокретности и то: 

кп.бр.892/4 KO Руђинци површине 149м2 

уписане у листу непокретности бр.2322 за KO 

Руђинци власништво Чеперковић Петра из 

Руђинаца која парцела је у обухвату јавне 

саобраћајна површина 

 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке прибавља 

се по тржишним условима на основу процене бр. 

115-464-08-81/19 од 16.8.2019.године тржишне 

вредности непокретности од стране Пореске 

управе, Филијале Ц- Врњачка Бања, на износ 

1.500,00 дин./м2 за купопродајну цену, постигнуту 

у поступку непосредне погодбе који је спровела 

Комисија за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини која за обе 

парцеле укупно износи 223.500,00 динара. 

Купопродајна цена се  исплаћује власнику из чл.1 

ове одлуке на начин  и у року који су обавезни 

елементи уговора који је власници у обавези да 

закључе са општином   у складу са понудом и 

изјавом на записнику пред комисијом у року од 30 

дана од дана доношења ове одлуке, у противном 

ова Одлука престаје да важи. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о 

прибављању у јавну својину општине 

непокретности из чл.1.ове одлуке  у року од 30 

дана од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 96/19 од 25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 

426. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

28.седници одржаној 25.12.2019.године, на 

основу чл. 20. ст. 1. тач. 11, чл. 88, 88а, 88в. и 

88д. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члана 29. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама ("Службени гласник РС", бр.  

87/18), а у вези са чл. 45. и 55. Закона о водама 

("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16 

и 95/18), чланом 9. Закона о одбрани од града 

("Службени гласник РС", бр. 54/15), чланом 22. 

Закона о заштити од пожара ("Службени гласник 

РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закони), 

чланом 30. Закона о добровољном ватрогаству 

("Службени гласник РС", бр.  87/18), чл. 16. и 19. 

Закона о обнови након елементарне непогоде 

("Службени гласник РС", бр. 112/15), члана 40. 

тачка 58. Статута  Општине Вењачка Бања 

("Службени лист општине Врњачк Бања", бр. 

12/19), донела је 
   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СПОРАЗУМ 

О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА 

РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И 

ОПШТИНА  У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
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                                        Члан 1. 

   Даје се сагласност на  Споразум o 

сарадњи у области смањења ризика од 

катастрофа и послова развоја цивилне заштите 

градова и општина у сливу Западне Мораве. 
 

.                                        Члан 2. 

              Саставни део овог решења је текст 

Споразума о сарадњи у области смањења ризика 

од катастрофа и послова развоја цивилне 

заштите градова и општина у сливу Западне 

Мораве. 
 

                                      Члан 3 

              Ово решење ступа на снагу  даном  

објављивања у „Службеном  листу општине 

Врњачка Бања ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 9-850/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

427. 

             Скупштина Општине Врњачка Бања на 

25.седници одржаној 25.12.2019.године, на 

основу чл.38. Закона о удружењима 

(„Сл.гласник РС“,број 51/09, 99/11-др. закони и 

44/2018 –други закон), Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног 

интереса кој ереализују удружења („Сл.гласник 

РС“,број 16/18)  чл.20 Закона о локалној 

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

101/16 и други закон 47/18), и чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број 12/19), донела је  

 

ОДЛУКУ 

О  ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ 

НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА  ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ  

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈЕРЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА  
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују мерила, 

критеријуми и поступак доделе као и поступак 

контроле коришћења  средстава за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма које реализују 

удружења, а који су од јавног интереса. 

 

Члан 2. 

 Под удружењем, у смислу ове одлуке, 

подразумева се добровољна и невладина 

недобитна организација заснована на слободи 

удруживања више физичких или правних лица, 

основана ради остваривања и унапређења 

одређеног заједничког или општег циља и 

интереса, који нису забрањени Уставом или 

законом, уписана у регистар надлежног органа у 

складу са законом. 
 

Члан 3. 

Под програмом из члана 1. ове Одлуке, 

који су од јавног интереса сматрају се програми 

и пројекти у области: социјалне заштите, 

борачко-инвалидске заштите, заштите лица са 

инвалидитетом, заштите  здравља, подстицања 

наталитета, друштвене бриге о деци и младима, 

друштвене бриге о старим особама, заштите 

интерно расељених и избеглих лица, заштите и 

промовисања људских и мањинских права, 

образовања, стручног усавршавања, науке, 

културе, информисања, запошљавања, 

унапрећења и развоја културноуметничког 

аматеризма, одрживог развоја, борбе против 

корупције, заштите од мобинга, заштите 

потрошача, развоја мећународне сарадње, 

заштите животне средине, заштите животиња, 

као и хумантирани и други програми у којима 

удружења искључиво и непосредно следе јавне 

потребе. 

Програм из члана 3. Ове одлуке 

нарочито садржи: област у којој се програм 

реализује, територију на којој би се програм 

реализовао, време и дужину трајања програма, 

циљ, врсту и обим активности које би се вршиле 

током реализације програма и укупан број лица 

који је потребан за извођење програма. 

 

Члан 4. 

Висина средстава за финансирање  и 

суфинансирање програма и пројеката из члана 3. 

ове Одлуке утврћује се сваке године Одлуком о 

буџету Општине.  

Средства за финансирање и суфинанси-

рање програма из члана 3. Ове Одлукле 

додељују се на основу јавног конкурса.  

 

II. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Годишњи план јавних конкурса и календар 

јавних конкурса 
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Члан 5. 

           Општинско Веће на предлог 

организационе јединице општинске управе 

утврђује Годишњи план расписивања јавних 

конкурса који се објављује најкасније до 31. 

јануара на званичној интернет страници органа и 

доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним 

друштвом ( у даљем тексту: Канцеларија).  

          Годишњи план јавних конкурса садржи 

податке о даваоцу средстава, области, називу и 

планираном периоду расписивања јавног 

конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге 

релевантне податке у зависности од врсте 

конкурса. 

        Канцеларија израђује и на својој интернет 

страници објављује календар јавних конкурса 

свих надлежних органа.  
 

Критеријуми за избор програма 

Члан 6. 

Избор програма који ће се финансирати 

средствима буџета oпштине Врњачка Бања, 

врши се применом следећих критеријума:  

1) референце програма: област у којој се 

реализује програм, дужина трајања 

програма, број корисника програма, 

могућност развијања програма и његова 

одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим 

задовољавања јавног интереса, степен 

унапређења стања у области у којој се 

програм спроводи; 

3)  суфинансирање програма из других извора: 

сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе, фондова Европске 

уније, поклона, донација, легата, кредита и 

друго, у случају недостајућег дела средстава 

за финансирање програма; 

4)  законитост и ефикасност коришћења 

средстава и одрживост ранијих програма: 

ако су раније коришћена средства буџета, да 

ли су испуњене уговорне обавезе. 

      Ближа мерила за избор програма применом 

критеријума из става 1. Овог члана, као и 

допунске критеријуме који су специфични за 

одређену област доноси  Председник општине 

 

III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 7. 

              Право подношења пријаве за 

финансирање или суфинансирање  програма, 

односно пројеката од јавног интереса имају 

удружења грађана и други правни субјекти 

регистровани за обављање делатности 

друштвеног и хуманитарног карактера.  

 Субјекти из става 1. Овог члана имају 

право да поднесу пријаву за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката од јавног 

интереса, под условом да им је регистровано 

седиште или огранак на територији општине или 

да имају партнерску организацију са територије 

општине Врњачка Бања и да активност обављају 

на подручју општине. 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 8. 

             Јавни конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења, а који се 

финансирају или суфинансирају из буџета 

општине расписује председник општине, 

најмање једном годишње,  на предлог Комисије. 
 

Члан 9. 

 Конкурс се објављује на званичној 

интернет страни општине Врњачка Бања, 

порталу е-управе ,огласној табли једном јавном  

гласилу које ради на територији општине.  

     Конкурс садржи:  

- област и износ средстава за који се расписује 

конкурс; 

- износ средстава који је опредељен за конкурс 

- субјекте овлашћене за подношење пријаве; 

- посебна мерила и критеријуме за област коју 

расписује конкурс (уколико постоје);  

- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву; 

- прецизане рокове  за подношење пријаве који 

нер могу бити краћи од 15 дана од дана            

објављивања конкурса ; 

- назив органа коме се пријаве подносе ; 

- рок и начин објављивања одлуке о избору 

програма и пројеката; 

- напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаном 

обрасцу неће узети у разматрање; 

- и друге одредбе од важности за реализацију 

конкурса. 

Надлежни органи по службеној дужности 

утврђују да ли је удружење уписано у регистар 

надлежног органа и да ли се, према статутарним 

одредбама, циљеви удружења остварују у 

области у којој се програм реализује. 
 

Члан 10. 

            Конкурсни поступак спроводи Комисија, 

који образује Председик општине Врњачка 

Бања. 

 Може се образовати више комисија у 

складу са областима из члана 3. ове Одлуке. 

Комисија има председника, два члана и 

заменике . 



 Страна 26     -   Број  42.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     25.12.2019. године 

  

 
 

 Решењем о именовању Комисије 

утврђују се задаци и друга питања од значаја за 

рад Комисије.  

  Чланови комисије дужни су да потпишу 

да немају приватни интерес у вези са радом и 

одлучивањем комисије, односно спровођењем 

конкурса (Изјава о непостојању сукоба 

интереса). 

 Именовано лице не може предузимати 

радње у својству члана Комисије пре него што 

потпише Изјаву о одсуству сукоба интереса. 

  У случају сазнања да се налази у сукобу 

интереса, члан комисије је дужан да о томе 

одмах обавести остале чланове комисије и да се 

изузме из даљег рада комисије. О решавању 

сукоба интереса надлежни орган одлучује у 

сваком случају посебно, а када утврди сукоб 

интереса, именоваће у комисију новог члана као 

замену.  

 Сукоб интереса постоји ако члан 

комисије или чланови његове породице (брачни 

или ванбрачни друг, дете или родитељ), 

запослени или члан органа удружења које 

учествују на конкурсу или било ког другог 

удружења повезаног на било који начин са тим 

удружењем, или у односу на та удржења има 

било који материјални или нематеријални 

интерес, супротан јавном интересу и то у 

случајевима породичне повезаности, економских 

интереса или другог заједничког интереса. 

 Ближа садржина Изјаве из става 2. овог 

члана и ближи постпак у коме се води рачуна о 

непостојању сукоба интереса уређује се 

интерним актом надлежног органа. 

 Чланови комисије не добијају накнаду за 

свој рад. 

 

Члан 11. 

            Комплетна конкурсна документација се 

доставља у једној затвореној коверти.  

 Пријаве се подносе у року који не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

јавног позива. 

 Пријаве се предају на писарници 

Општинске управе општине Врњачка Бања или 

поштом на адресу:  Општинске управе општине 

Врњачка Бања - Комисији за избор Програма  од 

јавног интереса, ул. Крушевачка бр. 17, Врњачка 

Бања. 

 Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти најкасније 

до истека последњег дана утврђеног рока за 

предају конкурсне документације (печат поште), 

без обзира на датум приспећа.  

 

 V МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 12. 

      Мерила и критеријуми за избор програма 

и пројеката дефинишу се као основна и посебна 

мерила и критеријуми за сваку област. 

    Посебна мерила и критеријуме за избор 

програма и пројеката утврђује Председник 

општине ( уколико постоје). 

 

Члан 13. 

    Основна мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине су:  

- Административна и формална исправност 

(Сви пројекти који буду послати у 

предвиђеном року биће укључени у процес 

административне и формалне провере 

документације) 

- Референце програма/пројекта: област у којој 

се реализује програм/пројекат, дужина 

трајања програма/пројекта, број корисника 

програма/пројекта, могућност развијања 

програма/пројекта, одрживост 

програма/пројекта 

- Циљеви који се постижу: обим 

задовољавања јавног интереса, степен 

унапређења стања у области у којој се 

програм/пројекат спроводи 

- Суфинансирање програма/пројекта из 

других извора: сопствених прихода, буџета 

Републике Србије, фондова Европске уније, 

поклона, донација, легата, кредита и друго, 

у случају недостајућег дела средстава за 

финансирање програма 

- Законитост и ефикасност коришћења 

средстава и одрживост ранијих 

програма/пројекта: ако су раније коришћена 

средства буџета, да ли су испуњене 

уговорне обавезе.  
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Р.Бр. КРИТЕРИЈУМ ОПИС Број поена 

1. 

 

 

Законитост и ефикасност коришћења 

средстава 

Утврђује се провером 

да ли су раније 

коришћена буџетска 

средства Општине за 

финансирање 

активности 

организације и ако  

јесу, да ли су том 

приликом испуњене 

уговорне обавезе. 

          0-5 

2. 

 

Одрживост ранијих програма и 

пројеката (Остварени резултати 

удружења претходних година) 

Реализација пројеката 

у предходном 

периоду са листом 

реализованих 

пројеката на 

републичком и 

међународном нивоу. 

             0-5 

3. 

 

 

Капацитет носиоца пројекта, 

предложене квалификације и 

референце пројектног тима у односу на 

предложене циљеве, резултате и 

активности пројекта 

Да ли подносилац 

пријаве и партнери 

имају довољно 

техничког знања, 

професионалних 

капацитета, стручност 

и искуство у вођењу и 

реализацији пројекта 

укључујући особље, 

опрему и сл. 

            0-10 

4. 

 

Релевантност програма или пројекта за 

остваривање јавног интереса 

дефинисаног конкурсом 

Усклађеност 

пројекта/програма са 

захтевима јавног 

конкурса односно 

колико квалитет 

пројектне идеје 

доприноси 

реализацији предмета 

конкурса, побољшању 

квалитета живота 

грађана и целовитом 

решавању одрећеног 

питања. 

             0-20 

5. 

 

Носилац пројекта је обезбедио 

одговарајуће партнерство  

Проценат (од 

тражених средстава 

ЈЛС) средства која 

обезбеђују други 

донатори, партнери, 

сопствено учешће 

            0-5 
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6. 

 

Усклађеност планираних активности с 

циљевима очекиваним резултатима и  

На који начин су 

активности повезане 

са резултатима и 

циљевима 

пројекта/програма 

циљним групама и 

крајњим корисницима 

            0-10 

7. 

 

Остваривост планираних резултата и 

мерљивост показатеља успеха 

Да ли су планирани 

резултати реални и 

оствариви, објективно 

мерљиви 

            0-10 

8. 

 

Развојна, институционална и 

финансијска одрживост пројекта  

Да ли је 

пројекат/програм 

одржив, на који начин 

            0-10 

9. 

 

Економска оправданост предлога 

буџета у односу на циљ и пројектне 

активности 

Веза резултата, 

активности и 

планираних трошкова 

            0-20 

10. 

 

Видљивост пројекта  Промоција, односно 

публицитет, који се 

огледа у начину 

информисања циљне 

групе и ширњ 

јавности о програму 

или пројекту 

             0-5 

  Максимални- укупни 

резултат: 

            100 

 

Приликом вредновања 

програма/пројекта Конкурсна комисија ће узети 

у обзир да ли је са удружењем у предходне две 

године раскинут уговор због ненаменског 

трошења буџетских средстава. 

 

Члан 14. 

     Комисија утврђује листу вредновања и 

рангирања пријављених програма у року који не 

може бити дужи од 60 дана од дана истека рока 

за подношење пријаве. 

        Листа из става 1. овог члана објављује 

се на званичној интернет страници надлежног 

органа , на порталу е-Управа и огласној табли 

општине.   

            Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију у 

року од три радна дана од дана објављивања 

листе из става 1. овог члана. 

 На листу из става 1. овог члана учесници 

конкурса имају право приговора Председнику 

општине  у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

 Одлуку о приговору, која мора бити 

образложена, Председник општине доноси у 

року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 На основу записника и Листе 

вредновања и рангирања Комисије, председник 

општине доноси решење о финансирању 

програма, односно пројеката из буџета општине 

Врњачка Бања у року од 30 дана од истека рока 

за подношење приговора.  

          Одлука се објављује се на званичној 

интернет страници надлежног органа, на 

порталу е-Управа и огласној табли општине. 

 

             VI КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

                           Коришћење средстава  

Члан 15. 

 На основу Решења из члана 14 ове 

Одлуке, Председник општине Врњачка Бања 

закључује Уговоре о финансирању и 

суфинансирању програма и пројеката од јавног 

интереса, средствима из буџета општине Врњчка 

Бања.  

Средства која се, у складу са овом 

Одлуком , одобре за реализацију програма јесу 

наменска средства и могу да се користе 

искључиво за реализацију конкретног програма 

и у складу са уговором. 

 Уговором из предходног става ове 

Одлике уређују се међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин и рок за пренос 
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одобрених средстава, рок за реализацију 

програма односно пројекта, обавеза подношења 

извештаја, начин решавања спорова, као и друга 

права и обавезе уговорних страна.  

 Корисник средстава дужан је да пре 

закључења уговора надлежном органу достави 

изјаву да средства за реализацију одобреног 

програма нису на други начин већ обезбеђена 

као и изјаву о непостојању сукоба интереса и 

интерни акт о антикорупцијској политици. 

 

Праћење реализације програма 

Члан 16. 

Председник општине Врњачка Бања 

доноси решење о образовању Комисије за 

праћење реализације програма и пројеката  и 

праћење утрошка додељених финансијских 

средстава из буџета општине Врњачка Бања ( у 

даљем тексту Комисија)  

Комисија прати реализацију програма за 

који су одобрена средства у складу са овом 

уредбом. 

            Праћење реализације програма обухвата: 

1.) обавезу удружења да преко комисије 

обавештава надлежни орган о 

реализацији програма, у роковима 

оређеним уговором; 

2.) прегледање извештаја од стране 

комисије; 

3.) мониторинг посете представника 

комисије или  надлежног органа; 

4.) обавезу удружења да омогући 

представницима комисије да изврше 

увид у релевантну документацију 

насталу у току реализације програма; 

5.) прикупљање информација од корисника 

програма; 

6.) друге активности предвиђене уговором. 

 

Извештавање 

Члан 17. 

                  Удружење израђује периодичне и 

завршне наративне и финансијске извештаје. 

                Периодични и завршни наративни 

извештај из става 1. овог члана садржи: 

детаљан опис активности и резултата 

реализације програма у односу на планиране 

активности дефинисане уговором, како би се 

могла извршити процена успешности од 

стране надлежног органа и образложење за 

свако одступање од програма и преглед 

корективних мера чије се предузимање 

планира од стране корисника средстава.  

             Периодични и завршни финансијски 

извештај из става 1. овог члана садржи: 

приказ буџета, који је саставни део уговора, 

са прегледом свих трошкова који су настали 

током извештајног периода, као и целокупну 

документацију која оправдава настале 

трошкове. 

 

Достављање, прегледање и процена 

извештаја 

Члан 18. 

           Удружење доставља периодичне и 

завршне наративне и финансијске извештаје 

у роковима предвиђеним закљученим 

уговором. 

           Комисија прегледа и разматра 

извештаје из става 1. овог члана. 

          Прегледом финансијских извештаја 

комисија утврђује да ли су буџетска средства 

наменски коришћена и да ли постоји 

рачуноводствена документација која указује 

на наменски утрошак истих. 

          Плаћања и издаци који нису у складу 

са уговорним обавезама и/или без без 

припадајуће рачуноводствене документације 

неће бити признати, о чему се носилац 

програма обавештава писаним путем. 

         Прегледом наративног извештаја 

комисија остварује увид и врши процену 

квалитета и успешности програма у смислу 

реализације постављених циљева. 

          О извршеној процени комисија 

обавештава корисника средстава. 

          Удружење на захтев комисије доставља 

допуну и додатно објашњење навода изнетих у 

извештају у року од осам дана од пријема 

захтева надлежног органа за доставу допунске 

документације. 

 

Мониторинг посета 

Члан 19. 

               У циљу праћења реализације програма, 

надлежни орган или комисија  може реализовати 

мониторинг посете. 

              Под мониторинг посетом, у смислу ове 

уредбе, сматра се: посета удружењу, одржавање 

састанка комисије или овлашћених представника 

надлежног органа са овлашћеним 

представницима удружења, присуство 

одређеним догађајима и манифестацијама или 

другим програмским активностима које 

удружење спроводи у склопу реализације 

програма. 

                Мониторинг посета може бити 

најављена или ненајављена. 

                За програме чије трајање је дуже од 

шест месеци и чија је вредност одобрених 

средстава већа од 500.000,00 динара, као и 

програме који трају дуже од годину дана, 
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надлежни орган реализује најмање једну 

мониторинг посету у току трајања програма, 

односно најмање једном годишње. 

 

Извештај о мониторинг посети 

Члан 20. 

                 Комисија односно надлежни орган 

израђује извештај о мониторинг посети  у року 

од десет дана од дана спроведене посете.  

                Поред извештаја из става 1. овог члана 

надлежни орган може се израдити и препоруке 

за отклањање недостатака и рокове за њихову 

реализацију и упутити их кориснику средстава. 

 

Прерасподела одобреног износа средстава 

Члан 21. 

           Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност ради 

прерасподеле средстава за реализацију 

планираних активности у оквиру одобреног 

програма.  

На основу предлога Конкурсне комисије 

Председник општине даје сагласност на 

прерасподелиу средстава у року од 15 дана од 

дана подношења захтева од стране корисника 

средстава. 

          Захтевом за прерасподелу средстава не 

може се тражити повећање расхода који се 

односе на људске ресурсе. 

          Прерасподела средстава се може извршити 

тек након добијања писмене сагласности или 

потписивањем анекса  уговора са даваоцем 

средстава. 

 

      Поступање у случају неправилности 

Члан 22. 

 Надлежни орган обавештава корисника 

средстава да ће покренути поступак за раскид 

уговора и повраћај средстава са припадајућом 

каматом уколико су неправилности такве 

природе да онемогућавају комисију или 

представнике надслежног органа утврди да су 

додељена средства наменски коришћена, 

односно ако утврди ненаменски утрошак 

средстава. 

 

             Раскид уговора и повраћај средстава 
Члан 23. 

 Ако се приликом праћења реализације 

програма утврди ненаменско трошење 

средстава, Председник општине дужан је да 

раскине уговор, захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира инструменте 

обезбеђења, а удружење је дужно да средства 

врати са законском каматом. 

 

Члан 24. 

           Председник општине израђује извештај о 

реализованој финансијској подршци програмима 

удружења из буџетских средстава у предходној 

календарској години . 

Извештај из става 1 овог члана објављује се на 

званичној интернет страници   и порталу е-

управе.  

            Надлежни орган може спровести анализу 

успешности , квалитета и степена остварености 

циљева програма за која су додељена средства 

на конкурсу за доделу средстава, уколико оцени 

да би то довело до унапшређења стања  у 

одређеној области  у којој се корисницима 

додељују финансијска средства. 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Престанак важења ранијег прописа 

Члан 25. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Правилник о критеријуму и 

поступку доделе средстава из буџета Општине 

Врњачка Бања финансирање и суфинансирање  

програма и пројеката од јавног интереса  

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.13/18). 

 

Спровођење започетих поступака 

Члан 26. 

 Поступци доделе средстава који су 

отпочели пре ступања на снагу ове Одлуке а 

нису окончани, спровешће се према прописима 

који су важили пре ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 27. 

 За она питања која нису дефинисана 

овом Одлуком примењује се други прописи који 

су на снази. 

 

Ступање на снагу 

Члан 27. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3816/19 од 25.12.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

 

428. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана   25.12.2019.године, 
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на основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 12/19) и  Ребаланса Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања, бр.400-3786/19 

од  25.12.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Програма 

пословања Предшколске установе ''Радост'' Бања 

за 2019.годину 

 

1. Даје се  сагласност на измене Програма 

пословања  ПУ ''Радост'' Врњачка Бања за 

2019.годину, са финансијским планом за 

2019.годину, који је усвојио Управни одбор ПУ 

''Радост'' одлуком бр.1273  од  25.12.2019.године. 

2. Измене Програма пословања ПУ ''Радост'' 

Врњачка Бања за 2019.годину, са Финансијским 

планом ступају на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3838/19 од 25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

429. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана   25.12.2019.године, 

на основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве измене и допуне 

Програмa пословања ''Врући извори'' ДОО 

Грачац за 2019.годину 

 

1. Даје се сагласност  на Прве измене и допуне 

Програма пословања ДОО ''Врући извори'' 

Грачац за 2019.годину бр.410/19 од 

8.8.2019.године, који је усвојио Надзорни одбор 

ЈП  ''Белимарковац'', који врши функцију 

Скупштине друштва, одлуком бр.411 од 

9.8.2019. године.  

2.  Прве измене и допуне Програма пословања 

ДОО ''Врући извори'' Грачац за 2019.годину, се 

сматрају донетим давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3571/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

430. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана  25.12.2019.године, 

на основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2020.годину 
 

1. Даје се  сагласност на   Програм пословања  

ЈП  за обављање комуналних делатности  

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2020.годину, 

бр.01-6664 од 29.11.2019.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП ''Белимарковац'' одлуком 

бр.01-6664/1  од 29.11.2019.године. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ДОО ''Врући извори'' Грачац за 

2020.годину, које је основано за обављање 

комуналних делатности на сеоском подручју,  

који је саставни део Програма из става 1. тачке 

1. овог решења, и који је усвојио Надзорни 

одбор ЈП  ''Белимарковац'', који врши функцију 

Скупштине друштва, одлуком бр.560/19 од 

29.11.2019. године и на План зимског одржавања 

усвојен одлуком бр.561/19 од 29.11.2019.године. 

2.  Програм пословања ЈП ''Белимарковац'' за 

2020. годину, са Програмом пословања ДОО 

''Врући извори'' Грачац за 2020.годину, се сматра 

донетим давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3648/19 од  25.12.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

431. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана   25.12.2019.године, 
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на основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  

''Шуме -Гоч'' Врњачка Бања за 2020.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  Програм пословања  ЈП 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2020.годину, 

бр.01-2192 од 29.11.2019.године, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП  ''Шуме-Гоч'', одлуком бр.01-

2193  од  29.11.2019.године. 

2.  Програм пословања ЈП за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање  ''Шуме-Гоч''  

за 2020.годину, се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

 3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3723/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

432. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

25. седници, одржаној 25.12.2019.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 40.став 

1.тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19),  

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник JП  за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2020.годину 

 

1. Даје се сагласност на Ценовник   ЈП за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2020.годину 

бр.01-2194 од 29.11.2019.године, који је усвојио 

Надзорни одбор предузећа одлуком бр.01-2194/1 

од  29.11.2019.године. 

  2. Саставни део овог решења је 

Ценовник и  одлука из тачке 1. овог решења. 

 

 3.Ценовник из тачке 1.  овог  решења 

ступа на снагу давањем сагласности и 

примењује се од 1.1.2020.године, а  ово решење 

ће се објавити  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 38-14/19  од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

433. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана   25.12.2019.године, 

на основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2020.годину 

 

1. Даје се  сагласност на   Програм пословања  

ЈП  за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2020.годину, који 

је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' одлуком бр.4958/2019  од  

5.12.2019.године. 

2.  Програм пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 

2020. годину, се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3703/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

434. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана   25.12.2019.године, 

на основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 12/19) донела је   
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Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм пословања 

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2020.годину 

  

1.Даје се сагласност на Програм пословања  

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2020.годину, који је усвојио Управни 

одбор ове Агенције одлуком бр.35-2164/19 од 

25.12.2019.године. 

2. Програм пословања  Општинске стамбене 

агенције општине Врњачка Бања за 2020.годину, 

ступа на снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3684/19 од 25.12.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

435. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29. редовној седници, одржаној 

25.12.2019.године,  на основу чл. 40. ст.1. тачка 

57. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.  12/19), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Програма одржавања, заштите, 

развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и 

изградњи и реконструкцији јавне расвете на 

подручју општине Врњачка Бања за 2020.годину 

  

1. Усваја се Програм одржавања, 

заштите, развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и 

изградњи и реконструкцији јавне расвете на 

подручју општине Врњачка Бања за 2020.годину, 

који је донео Управни  одбор Општинске 

стамбене агенције одлуком бр. 330-2165/19 од 

25.12.2019.године. 

2. Саставни део ове одлуке чини 

Програм одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2020.годину, из тачке 

1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу давањем 

ове сагласности, а објавиће се  у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА                                                                                                                       

Број: 9-849 /19 од  25.12.2019.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

436. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

29. седници, одржаној дана  25.12.2019.године, 

на основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл. 37. Уговора о 

оснивању Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим отпадом 

на територијама града Краљева и општина 

Врњачка Бања, Параћин, Рашка и Трстеник, 

заведен под бр.110-254/16 од 28.10.2016.године 

и чл.40. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), донела 

је  

 

З А К Љ У Ч А К  

о давању сагласности на Програм пословања  

Регионалног центра yа управљање  комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' ДОО за 2020.годину 

  

1. Даје се сагласност  на Програм 

пословања привредног друштва ''Регион 

Краљево'' ДОО за 20120.годину, који је усвојила 

Скупштина Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом ''Регион Краљево'' ДОО 

Краљево одлуком бр.256 од 5.12.2019.године. 

   2. Саставни део овог закључка чини  

Програм  из тачке 1.овог закључка. 

 3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА       

Број: 400-3742/19 од  25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 

 
437. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

29.седници одржанаој дана 25.12.2019.године, 

на основу члана 40.Статута општинеВрњачка 

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

бр.12/19), Коначне ранг листе чланова 

антикорупцијског форума бр. 020-108/19   од  

23.9.2019.године, а у складу са мером 17.1.3 из  
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Локалног антикорупцијског плана за општину 

Врњачка Бања бр.020-99/19 од 5.6.2019.године, 

донела је  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА-ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I 

Образује се Локални антикорупцијски 

форум као радно тело за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана за општину 

Врњачка Бања (у даљем тексту:Радно тело). 

 

II 

У Радно тело се именују следећи 

чланови: 

1.Петровић Сандра, председник 

2.Јоксимовић Мирјана, члан 

3. Газибарић Милена, члан. 
 

III 

Мандатни период на који се именују 

лица из тачке II  овог Решења траје до истека 

важења Локалног антикорупцијског плана. 
 

IV 

Радно тело прати остваривање Локалног 

антикорупцијског плана и својим активностима 

ради на отклањању ризика од корупције, јачању 

свести локалне заједнице о значењу, начинима 

препознавањау сузбијању корупције, на јачању 

надзорне улоге Радне групе и обавља друге 

послове утврђене Локалним антикорупцијским 

планом. 

V 

Радно тело у складу са мером под тачком 

17.1.5. и 17.1.6. из Локалног антикорупцијског 

плана за општину Врњачка Бања доноси: 

-Пословник о раду 

-Акт о начину праћења примене 

Локалног антикорупцијског плана  

-друга акта од значаја за рад Радног тела. 

 

VI 

Члановима Радног тела припада накнада 

за рад у Радним телу.  

Накнада за рад из става 1. овог члана 

утврђује у висини од, 3.000,00 по одржаној 

седници Радног тела. 

 

VII 

Административно-техничке послове за 

потребе Радног тела врши лице које одреди 

Председник Општине из реда запослених из 

Општинске управе Одсека за послове органа 

општине. 

Секретару Комисије припада накнада за 

рад у складу са одредбама члана V став 2 овог 

Решења. 

 

VIII 

Ово Решење ступа на снагу 8.дана од 

дана доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-851/19  од 25.12.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________________ 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ 

 

438. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 03.12.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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, 113/17 и 31/19), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 

3/19 , 11/19, 19/19 , 25/19, 30/19 и 37/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр.400-3657/19 од 03.12.2019.године,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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,  
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економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају  се средства  у  

укупном  износу  од  240.000,00 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 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив 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  Закључка Општинског већа бр:400-

3657/19 од 03.12.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

3657/19 од 03.12.2019.г.за за потребе 

рекламирања Врњачке Бање у Бања Луци. 

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 које 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3657/19 од 03.децембра 2019.године 

 

                                               ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________________ 

 

439. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 06.12.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 

3/19, 11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19 ), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр.400-3666/19 од 06.12.2019.године,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 700.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.32. Програм Црвеног крста, 

функционалне класификације 070, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Подршка реализацији 

Програма Црвеног крста, економска 

класификација 481, назив економске 

класификације-Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 481- Дотације 

невладиним организацијама. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3666/19 од 6.12.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста број 400-3666/19 од 03.12.2019.г.  

за  потребе реализације програмских активности. 
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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 Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења 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 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3666/19 од 06. децембра 2019.године 

                                                                                                        

За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

440. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 12.12.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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,  113/17 и 31/19), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 

3/19 , 11/19 , 19/19 , 25/19, 30/19 и 37/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр.400-3752/19 од 12.12.2019.године,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19 , 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава –Општинска управа-,  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  600.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава Општинска 

управа, у оквиру главе 4.01.13. Комунални 

послови по налогу инспекције, функционална  

класификација 620, програм 1120 Комунална 

делатност, програмска активност 0003 

Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене, економска класификација 425, назив 

економске класификације -Текуће поправке и 

одржавања. 

 За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425 -Текуће 

поправке и одржавања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр.400-

3752/19 од 12.12.2019.г.,а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управе, Одсека за инсекцијске 

послове, бр. 400-3752/19 од 10.12.2019.г.,  а за 

потребе реализације појачаних активности 

испекцијских служби у области комуналне 

уређености. 

3. Овим решењем средства из 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 директног корисника буџетских средстава 

средстава –Општинске управе. 

Обавезује се директни  корисник 

буџетских средстава Општинска управа-Одсек 

за инспекцијске послове 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. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

  
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3752/19 од 12. децембра  2019.године 

       

За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

441. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 02.12.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18)  и Закључка Општинског већа бр.400-

3618/19 од 02.12.2019.године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава  утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, глава 4.01.06. 

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства у укупном  износу од 80.000,00 динара 

у корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, глава  4.09 Месна заједница Грачац, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економска класификација 426 - 

Материјал. 

За  наведени  износ  умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 426- Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3618/19  од 02.12.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-3618/19 од 29.11.2019.год. за 

потребе набавке материјала за израду две даске 

за чишћење снега. 

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. 

Обавезује се МЗ Грачац 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 Одсек 

за буџет и финансије и Месна заједница Грачац. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3618/19 од 02. децембра  2019.г. 

                                               

           ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________________ 

 

442. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 06.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 
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(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18)  и Закључка Општинског већа бр.400-

3619/19 од 06.12.2019.године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава  утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, глава 4.01.06. 

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства у укупном  износу од 250.000,00 динара 

у корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, глава  4.09 Месна заједница Грачац, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економска класификација 425 – 

Текуће поправке и одржавања. 

За  наведени  износ  умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425 – Текуће 

поправке и одржавања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3619/19  од 06.12.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-3619/19 од 29.11.2019.год. на 

име набавке материјала за уградњу уличне 

расвете на територији МЗ Грачац. 

 

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 МЗ Грачац. 

Обавезује се МЗ Грачац 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 Одсек 

за буџет и финансије и Месна заједница Грачац. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3619/19 од 06. децембра  2019.године 

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

443. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 06.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18)  и Закључка Општинског већа бр.400-

3707/19 од 06.12.2019.године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава  утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, глава 4.01.06. 

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства у укупном  износу од 500.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава  4.09 Месна заједница 

Грачац, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 
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месних заједница, економска класификација 511 

– Зграде и грађевински објекти. 

За  наведени  износ  умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511- Зграде и 

грађевински објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3707/19  од 06.12.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-3707/19 од 06.12.2019.год. на  

име израде пројектне документације за 

реконструкцију школског објекта ОШ „Бранко 

Радичевић“. 

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. 

Обавезује се МЗ Грачац 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 Одсек 

за буџет и финансије и Месна заједница Грачац. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3707/19 од 06. децембра  2019.године 

  

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

444. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 11.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18),  и Закључка Општинског већа бр.400-

3759/19 од 12.12.2019.године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  870.000,00 

динара у  корист  следећих   апропријација у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.14 МЗ Подунавци, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница и то: 

- износ од 41.000,00 у корист апропријације 

економске класификације 421, назив економске 

класификације Стални трошкови,  

- износ од 773.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 425 

назив економске класификације – Текуће 

поправке и одржавање 

- износ од 56.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 426 

назив економске класификације – Материјал 

За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 421-стални 

трошкови, 425-Текуће поправке и одржавање и 

426-материјал  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3759/19  од 12.12.2019.год, а поводом захтева МЗ 

Подунавци, број 400-3759/19 од 12.12.2019.год. 

за потребе измирења текућих обавеза Месне 

заједнице Подунавци. 

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 
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биле довољне за реализацију финансијског 

плана МЗ Подунавци. 

Обавезује се МЗ Подунавци 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 Одсек 

за буџет и финансије и Месна заједница 

Подунавци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3759/19 од 12. децембра 2019.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

445. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванреднојседници одржаној телефонским 

путем дана 29. новембра 2019.године, на основу 

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

гласник РС“, бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – 

др.закон и 47/18), Законаобуџетскомсистему ("Сл. 

гласникРС", 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, 113/17 и 31/19), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 

11/19, 19/19, 25/19, 37/19 и 72/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 

и 6/18)и Закључка Општинског већа бр. 400-

3599/19 од 29. новембра 2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19 и 37/19) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају сесредства у 

укупном  износу од 600.000,00 динара у корист  

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.13 МЗ Руђинци, функционалне 

класификације 130, програм 0602Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница, економске 

класификације  512 назив економске 

класификације –Машине и опрема. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 512 Машине и опрема. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3599/19 од 2 

92.11.2019.год, а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава МЗ Руђинци, 

број 400-3599/19 од 27.11.2019.г.на име 

проширења програма који реализује Месна 

заједница Руђинци. 

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 МЗ Руђинци. 

Обавезује се МЗ Руђинци 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 

и МЗ Руђинци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-3599/19 од 29. новембра 2019.године 

     

                ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________________ 
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446. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној  телефонским 

путем дана 06.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-3704/19 од 

06.12.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, глава 4.01.06. 

Буџетске резерве, функционална  класификација 

160, програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у укупном износу од 500.000,00 динара 

у корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.10 МЗ Вранеши, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, у корист економске класификације 

511, назив економске класификације-Зграде и 

грађевински објекти. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати економске класификације 511 -Зграде и 

грађевински објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

3704/19 од 06.12.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Вранеши, број 400-3704/19 од 06.12.2019.г.на 

име израде пројектне документације за 

реконструкцију школског објекта ОШ „Бранко 

Радичевић“ у Вранешима. 

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 МЗ Вранеши. 

Обавезује се МЗ Вранеши 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 

и МЗ Вранеши. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3704/19 од 06. децембра 2019.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

447. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 03.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

47/18), 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, 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18)  и  Закључка Општинског већа бр.400-

3606/19 од 03.12.2019.године, 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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 , 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  90.000,00 

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, економска класификација 5113, 

назив економске класификације Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 5113 Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3606/19  од 03.12.2019.год, а поводом захтева 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-3606/19 од 28.11.2019.год. за извођења 

вишка радова на изградњи ограде на кат.парцели 

бр.1904/5 КО Врњачка Бања. 

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. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања 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 Одсек 

за буџет и финансије и Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3606/19 од 03. децембра 2019.године 

                                      

                 ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________________ 

 

448. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 29.11.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

др.закон и 47/18), 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,  113/17, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19 

), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 

члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр.400-3440/19 од 

29.11.2019.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19 ) 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  115.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.02. Општинска јавна агенција, 

функционалне класификације 130, програм 1101 

Становање, урбанизам, и просторно планирање, 

програмска активност 0003 Управљање 

грађевинским земљиштем, економска 

класификација 482, назив економске 

класификације –Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом. 
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За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 482- Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

3440/19 од 29.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-3440/19 од 18.11.2019.г., на име 

измирења трошкова извршног поступка настлих 

у предмету ИИВ1386/2019 извршног повериоца 

 „ Мото сигнал“ доо. 

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 Врњачка 

Бања.  

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања 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 

и Општинска стамбена агенције  Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3440/19 од 29. новембра  2019.г. 
 

          ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________________ 

 

449. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 17.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

47/18), 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 , 

113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19 ), члана 59.Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-

3813/19 од 17.12.2019.године,  доноси 

 

  Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 

3/19,11/19,19/19,30/19 и 37/19 ) у оквиру раздела 

4 директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају  се средства  у  

укупном  износу  од  300.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације у  разделу  3  директног 

корисника буџетских средстава – Општинско 

правобанилаштво, функционалне класификације 

330, програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност 0004-

Општинско правобранилаштво, економске 

класификације 482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног нивоа власти другом. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација  482 -Порези, обавезне 

таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3813/19  од 17.12.2019.год, а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава, 

Општинског правобранилаштва, бр. 400-3813/19  

од 17.12.2019.г., а за потребе исплате по основу 

закључивања споразума о мирном решавању 

спорова и вансудских поравнања.  

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 Општинског правобранилаштва. 

Обавезује се Општинско правобрани-

лаштво да посебно евидентира промене по овом 

решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 
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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“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3813/19 од 17. децембра 2019.године                                                         

                                      
   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 

 

450. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 06.12.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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,  113/17 и 31/19), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 

3/19 , 11/19 , 19/19 , 25/19, 30/19 и 37/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр.400-3690/19 од 06.12.2019.године,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 

11/19, 19/19 , 25/19, 30/19 и 37/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава –Општинска управа-,  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  200.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације:  У разделу  2 директног 

корисника буџетских средстава –Председник 

општине и Општинско веће- функционална  

класификација 111, програм 2101-политички 

систем локалне самоуправе-, програмска 

активност 0002-функционисање извршних 

органа, економска класификација 416132, назив 

економске класификације-Накнаде члановима 

комисије. 

 За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 416132-Накнаде 

члановима комисије. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

3690/19 од 06.12.2019.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председника општине и Општинског већа број 

400-3690/19 од 05.12.2019.г., а на име 

обезбеђења додатних средстава за благовремено 

испуњавање обавеза.  

3. Овим решењем средства из 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 директног корисника буџетских средстава 

средстава Председника општине и Општинског 

већа  

Обавезује се директни  корисник 

буџетских средстава  Председник општине и 

Општинско веће 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“.   

  
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3690/19 од 06.децембра 2019.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________                                                 
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

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