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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
79. 
 
 Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници одржаној дана 14.6.2010.г., на 
основу члана 20.  и члана 32.  Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/2007), 
члана 2. став 1. тачка 53., члана 77., члана 78., 
члана 79. и члана 101. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009), члана 
6. и члана 7. Уредбе о буџетском 
рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 
и 12/2006) и члана 14. и члана 36. Статута 
општине Врњачка Бања ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  1/09 и 13/09), на 
предлог извршног органа - Општинског већа, 
донела је 

О   Д   Л   У   К   У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 

2009.ГОДИНУ 
  
 
 

I Општи део 
Члан 1. 

 Буџет Општине Врњачка Бања за 
2009.г. је остварен и извршен према следећим 
основним подацима и то: 
 I Укупна примања (класе конта 7 + 8) у 
износу од 541.029.620 динара 
 II Укупни издаци (класе конта 4 + 5) у 
износу од 652.116.159 динара 
 III Буџетски дефицит (II - I) у износу од 
111.086.538 динара 

Члан 2. 
        Примања и издаци буџета као и 
утврђивање и исказивање финансијског 
резултата приказују се на свим нивоима власти  
на јединствен начин у складу са методологијом 
коју је прописао ММФ (Govrenment Finance 
Statistics -Статистика државних финансија) која 
је инкорпорирана у законску регулативу. 
Финансијко пословање за Општину Врњачка 
Бања за 2009.г., применом напред наведене 
методологије даје следеће резултате ( у 
динарима), и то: 

  
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  Економска Буџетска  

РАСХОДА И ИЗДАТАКА класификација средства 
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+4+5  641.387.081
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2) 7+8 541.029.620
1. Текући приходи 7 540.594.500
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 435.120
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 100.357.460
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5) 4+5 652.116.159
4. Текући расходи 4 583.819.385
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 68.296.773
6. Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине 6 7.875.848
6.1. Набавка финансијске имовине део 62 0
V УКУПНА СРЕДСТВА (I) мнинус УКУПНИ ИЗДАЦИ (IV) (3+7+8)-(4+5) -10.729.078
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -111.086.538
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI-6.1.) (7+8)-(4+5+део 62) -111.086.538

 
Члан 3. 

 Буџетски дефицит као разлика између 
укупног износа прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине и 
укупног износа расхода и издатака за набавку 

нефинансијске имовине утврђен је у износу од 
111.086.538 динара. 

 Укупни фискални дефицит је буџетски 
буџетски дефицит коригован за трансакције у 
имовини и обавезама које су извршене у циљу 
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спровођења јавних политика; примања 
остварена приватизацијом имају третман 
финансијске имовине и укључују се у рачун 
финансирања, субвенције дате у форми 
кредита, или набавке финансијске имовине 

сматрају се расходима исказан је у износу од 
111.086.538 динара. 

 Исказани финасијски резултат буџетски 
дефицит финансиран је из следећих извора 
финансирања датим у табели која следи: 

О п и с 
Извор 

финансирања Износ 
Кредитно задужење 10 53.830.508
Пренети вишак прихода из ранијих година 13 87.581.615
Приходи од приватизације 14 4.056.224
Дотације и донације 07 5.884.117
 Укупно: 151.352.464
Корекција за суфицит исказан као разлика 
између текућих прихаода и текућих расхода 
2009.г.   40.265.926

 
Буџетски 
дефицит 111.086.538

 

Члан 4. 
 Рачун финансирања буџета општине Врњачка Бања у 2009.г. укупно износи: 
 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Износ  
  у динарима 

1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 230.408.907
1.1. Примања од задуживања 130.000.000
1.2. Примања од продаје финансијске имовине 4.175.619
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година 96.233.288
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату 
главнице дуга 7.875.848
2.1. Издаци за отплату главнице дуга 7.875.848
3. Птромена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2) 111.446.521
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3) 111.086.538

 

Члан 5. 
 Примања од продаје капитала (прива-
тизациони приходи) у поступку приватизације 
остварена у 2009.г. у износу од 29.546.79 
динара, стање на дан 31.12.2009.г. 
 Неутрошена средства из ранијих година 
по основу примања од продаје капитала на дан 
31.12.2010.г. износе 67.948 динара. 
 Средства из става 1 и 2 овог члана су 
наменске природе, нису утрошена у 2009.г. већ 
су прената у 2010.г. и Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. ("Службени 
лист општине Врњачка Бања" бр. 17/09) 
опредељено је њихово коришћење а у складу са 
чланом 60. Закона о приватизацији ("Сл. 
гласник РС", бр. 38/2001, 18/2003 и 45/2005), а 
наведени плански износ биће коригован 
стварним остварењем по завршном рачуну  за 
2009.г. Ребалансом о буџета Општине Врњачка 
Бања за 2010.г.  
 

Члан 6. 
 Процењени вишак примања (извор 
финансирања 01) приликом поступка усвајања 
буџета за 2010.г. планиран је у износу од 
40.000.000 динара и распоређен је Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010.г. 
("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 
17/09) биће коригован стварним остварењем по 
завршном рачуну Ребалансом о буџета 
Општине Врњачка Бања за 2010.г.  
 Неутрошена наменска средства из 2009.г. 
планирана су Одлуком о буџету општине 
Врњачка Бања за 2010.г. ("Службени лист 
општине Врњачка Бања бр. 17/09) у следећим 
износима: 
 1. Пренета неутрошена средства за 
посебне намене 290.000.000 динара (извор 
финансирања 10); 
 2. Неутрошена средства од привати-
зације из предходних година 30.000 динара 
(извор финансирања 14) 
  Стање на рачуну извршења буџета на 
дан 31.12.2009.г. износи 111.446.520,74 динара 



 Страна 3     -   Број 7.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    17.6.2010. године 
  

а структура нераспоређеног вишак прихода и примања по изворима финансирања је следећа:  
 

О п и с Износ 
Извор 

финансирања 
Приходи буџета 2009.г. 17.396.395,33 01 
Месни самодопринос 9.620.266,10 01 
Кредит 76.169.492,11 10 
Наменска средства      
Комесаријата за избеглице 2.625.000,00 07 
Средства од приватизације 97.494,79 10 
Наменска средства 
елем.неп. 5.537.872,41 07 
Укупно: 111.446.520,74   

  
 Напред наведене категорије пренетих 
средстава биће кориговане у Одлуци о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г.  ("Службени 
лист општине Врњачка Бања бр. 17/09) 
Ребалансом одлуке о буџету за 2010.г. 
 

Члан 7. 
 Консолидовани финансијски резултат – 
дефицит износи 115.643 хиљадa динара 
Структура наведеног резулата је следећа: 
 I Укупна примања – конслолидована 
(класе конта 7 + 8) у износу од 640.068 хиљада 
динара 

 II Укупни издаци - конслолидовани 
(класе конта 4 + 5) у износу од 755.711 хиљада 
динара 
 III Буџетски дефицит - конслолидован 
(II - I) у износу од 115.643 динара 
 Наведени финансијски резултат састоји 
се из исказаног финансијског резултата из 
члана 1. ове Одлуке и финансијског резултата 
који се добија када се изврши консолидација 
прихода и расхода буџетских корисника које 
они сасмостално извршавају (евидентирани у 
завршним рачунима ових корисника) и то 
укупно за све кориснике: 
 

  - у 000 дин - 
УКУПНА СРЕДСТВА  3+4+5 101.116 
УКУПНА ПРИМАЊА 7+8 82.688 
Текући приходи 7 79.790 
Примања 8 2.898 
Пренета средства 3 13.871 
Укупни издаци 4+5 87.245 
Текући расходи 4 81.983 
Издаци за нефинансијску 
имовину 5 5.262 
Издаци за отплату главнице 6 14 
Набака неф. имовине 62 0 
УКУПНА СРЕДСТВА -
УК.ИЗДАЦИ (3+7+8)-(4+5) 9.314 
СУФ/ДЕФ (7+8-(4+5) -4.557 
ФИСК.СУФ./ДЕФ. (7+8)-(4+5+62) -4.557 

 Остварени вишак прихода – суфицит, односно исказани мањак прихода - дефицит 
корисници буџета ће користити, односно финансирати у складу са одлуком својих органа управљања 
на коју сагласност даје оснивач. 

 
Члан 8. 

 Завршни рачун припрема се у складу са 
међународно прихваћеним рачуноводственим 
стандардима и садржи:  
 1) биланс стања;  
 2) биланс прихода и расхода;  
 3) извештај о издацима за набавку 
нефинансијске имовине и примањима од 

нефинансијске имовине.  
 4) биланс финансирања;  
 5) извештај о извршењу буџета, сачињен 
тако да приказује разлику између одобрених 
средстава и извршења;  
 6) образложење одступања између одобре-
них средстава и извршења;  
 7) извештај о примљеним донацијама и 
задужењу на домаћем и страном тржишту 
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новца и капитала и извршеним    отплатама 
дугова;   
 8) извештај о коришћењу средстава из тек-
уће и сталне буџетске резерве;  
 9) извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године;  
 10) извештај екстерне ревизије о финан-
сијским извештајима из тач. 1)-9) овог члана у 
складу са чланом 91. Закона о буџетском 
систему; 
 11) извештај о излазним резултатима 
програмског дела буџета;   
 12) детаљан извештај о реализацији 
средстава програма и пројеката који се 
финансирају из буџета, који се односе на:  
 - субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама и приватним 
предузећима;  
 - нефинансијску имовину која се финансира 
из средстава за реализацију Националног 
инвестиционог плана;  

 - трошење наменских јавних прихода и 
сопствених прихода;  
 - коришћење средстава из одобрених 
пројектних зајмова;  
 - коришћење средстава за набавку 
финансијске имовине;  
 13) напомене о рачуноводственим полити-
кама и додатним анализама, образложењима и 
сравњивању ставки извода и извештаја обухва-
ћених завршним рачуном.  
 Сви наведени елементи чине саставни 
део завршног рачуна. 
 

Члан 9. 
 У Завршном рачуну буџета Општине 
Врњачка Бања ( у даљем тексту: Завршни 
рачун) у консолидованом  Билансу стања 
(образац 1) на дан 31.12.2009.г. утврђена је 
укупна актива у износу од 625.418 хиљада 
динара, као и пасива у износу од 625.418 
хиљада динара. 

 
  Биланс стања - Образац 1 - у 000 -
Актива  (глобална структура)  Пасива 
Конто Назив конта Износ Конто Назив конта Износ 
01100 Основна средства 472.495 200000 Обавезе  194.356

  (зграде, опрема)         
014100 Земљиште 14.721 3110000 Капитал 321.064

015000 
Нефинансијска имовина 
у припреми и аванси 2.107 321121 Вишак прихода – суфицит  32.666

016000 Нематеријална имовина 413 321311 
Нераспоређени вишак 
примања из ранијих година 92.939

100000 Финансијска имовина 134.862 321312 Дефицит из ранијих година -15.607

020000 
Нефинансијска имовина 
у залихама 820       

  Укупно: 625.418   Укупно: 625.418
 

Члан 10. 
 У Билансу прихода и расхода – конслолидованом у периоду од 01.01. до 31.12.2009.г. (образац 2) 
утврђено је следеће стање: 
 

Ред. О п и с Износ 
бр.   - у 000 - 

1. 
Текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине (класа 
7 + 8) 640.068

2. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 +5) 755.711
3. Буџетски суфицит (ред.бр. 1 - ред.бр. 2) -115.643

 
 

 
 

Члан 11. 
 У извештају примањима буџета и  капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01. до 
31.12.2009.г. утврђени су укупни издаци (класа 5 + класа 6) у износу од 94.003 хиљаде динара, а са 
друге стране укупни извори финансирања (класа 8 + класа 9) у износу од 133.385 хиљада динара, за те 
капиталне издатке. 
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Глобална структура капиталних издатака и извора финансирања – образац 3 
 

  О п и с Износ 
Конто   - у 000 - 

  а) Извори финансирања  
     

80000 Примања од продаје нефинансијске имовине (основна средства)  3.333
9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 130.000
9116 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима  

  у земљи (повраћај пољоп.кредита) 22

9219 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (приходи од 
приватизације) 30

  Укупно: 133.385
  б) Издаци за нефинансијску имовину  
     

511 Зграде и грађевински објекати 75.356
515 Нематеријална имовина 572
541 Земљиште 2.324
512 Машине и опрема 6.218
513 Остале некретнине и опрема 197
523 Залихе робе за даљу продају 1.446
600 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 7.890

  Укупно: 94.003
  ц) Вишак примања (а - б) 39.382

 
Члан 12. 

 У извештају о новчаним токовима у 
периоду од 01.01. до 31.12.2009.г., утврђени су 
укупни новчани приливи у износу од 770.120 

хиљада динара, укупни новчани одливи у 
износу од 763.601 хиљада динара. 

 

Глобална структура  
Новчаних прилива и новчаних одлива – Образац 4 

 
  - у 000 - 
Конто О п и с Износ 

      
  А) Новчани приливи  

700 Текући приливи 636.735
  (порези, таксе и остали приливи)   

800 Примања од продаје нефинансијке имовине 3.333
  (основних средстава)   

911 Примања од домаћих задуживања 130.000
920 Примања од продаје финансијске имовине 52

  Укупно: 770.120
  Б) Новчани одливи  

400 Текући расходи 669.598
  (апропријације корисника буџета по разним основама)   

500 Издаци за нефинансијску и финансијску имовину 86.113
600 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 7.890

  Укупно: 763.601
  Салдо готовине на почетку године 114.228
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  Салдо готовине на крају текуће године 118.473
 

Члан 13. 
 У поступку консолидације у извештају 
о извршењу буџета у периоду од 01.01. до 

31.12.2009.г. (образац 5) утврђени су следећи 
показатељи и то: 
 
 

I Укупни приходи и примања (класа 7 + 8 + 9) 770.120 
    
  1 приходи и примања из буџета општине 671.081 
      
  2 приходи и  примања из републичког буџета 14.942 
      
  3 сопствени приходи и приходи из осталих извора 82.688 
      
  4 приходи из ООСО 1.409 
      
II Укупни расходи и издаци (класа 4 +5 + 6) 763.601 
      
  1 расходи и издаци из буџета општине 659.991 
      
  2 расходи и издаци из републичког буџета 14.942 
      
  3 расходи који се финансирају  87.259 
   из сопствених прихода и осталих извора   
      
  4 расходи који се финасирају из прихода ООСО 1409 
      
III Р а з л и к а  I - II  6.519 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 14. 
 Укупно планирани и остварени текући 
приходи и примања као и планирани и 
остварени текући расходи и издаци у завршном 
рачуну према свим класификацијама 
(економска, функционална, организациона) 
приказани су у билансу прихода и расхода 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. (Извештај о 
извршењу буџета Општине Врњачка Бања за 
2009.г.) који је саставни део ове одлуке (Прилог 
1). 
 Елементи Завршног рачуна из члана 8, 
става 1, тачке 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12. и 13. ове 
Одлуке дате су прилогу ове одлуке и чине њен 
саставни део (Прилог 2). 
 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

 Завршни рачун буџета Општине 
Врњачка Бања за 2009.г. не садржи извештај 
екстерне ревизије, обзиром да иста није 
извршена од стране Државне ревизорске 
институције у чијој је надлежности обављање 
исте, у складу са чланом 92. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" број 54/2009), 
у периоду у коме вршена израда завршног 
рачуна у складу са календаром за подношење 
годишњих финансијских извештаја, прописаним 
у члану 78. истог Закона. 
 

Члан 16. 
 Одлуку о завршном рачуну буџета 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. заједно са 
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. доставити 
Министарству финансија Републике Србије, до 
15 јуна 2010.г. 
 

Члан 17. 
 Ова одлука ће се објавити у ''Службеном 
листу Општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

    Број: 400-708/10  од 14.6.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
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ПРИЛОГ 1. одштампан је уз овај Сл.лист, као 
посебан додатак 
 
ПРИЛОГ 2. 

ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА  
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И 

ИЗВРШЕЊА 
(члан 8став 1 тачка 6 Одлуке) 

 Буџет за 2009.г. остварио се са 98,9% 
односно у том проценту остварени су укупни 
приходи и примања буџета. Укупни расходи и 
издаци извршени су просечно са 93%. Циљно 
остварење расхода било је 95% на нивоу раздела 
корисника.  

Већина апропријација по корисницима 
буџета извршена је око просека, а неке имају 
остварење близу 100%, тако да нема великих 
одступања у извршењу буџета од одобрених 
апропријација. У наставку дајемо објашњења за 
одступања већа од 10% од циљаног извршења 
апропријација у 2009.г. У разделу 1 Скупштина 
општине, Председник општине, Општинско веће 
и њихова радна тела укупно  извршење расхода 
у разделима 1.01., 1.02. и 1.03. износи 95.2%.  У 
оквиру овог раздела нема већих одступања 
изузев на апропријацији 416131 Накнаде 
члановима већа из разлога доношења Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о накнадама за рад 
и путним трошковима одборника, чланова 
општинског већа, радних тела Скупштине 
општине Врњачка Бања број 400-102/09 од 
23.01.2009.г. којим су умањене висине накнаде и 
члановима Општинског већа са 5% на 3% 
просечне зараде у привреди Републике. 

Раздео 1.07. Накнаде штете услед елеме-
нтарних непогода из дела прихода буџета за 
2009.г. извршени су расходи 99,9% док је 
извршење из извора 07 Донације осталим нивои-
ма власти извршење 40,5%. На основу захтева 
које је Општина Врњачка Бања упутила на адре-
се Републичких органа на име штете настале 
услед елементарне непогоде која је задесила 
општину Врњачка Бања 25. - 26.06.2009.г. у 
виду бујица и поплава проузрокованих екстре-
мно обилним падавинама која се процењује на 
око 200.000.000 динара добијена средства и то: 
Решењем о коришћењу средстава за накнаду 
штета услед елементарних непогода Владе РС 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009) износ од 
4.000.000 динара (делимично утрошена средс-
тва), Уговором о преносу средстава општини 
Врњачка Бања ради санирања последица 
елементарних непогода број 110-156/09 од 
24.07.2009.г. Министарство животне средине и 
просторног планирања пренело је средства у 
износу од 4.00.000 динара (која су извршена 
100% и Извештај достављен овом Министарству 
број 110-156/09 од 08.12.2009.г.), Решењем 
Министарства за државну управу и локалну 

самоуправу број 130-401-00-759/2009-15/34 од 
09.11.2009.г. одобрен је износ од 1.300.000 
динара за санирање последица штете настале 
услед поплаве изазване од бујичних и бртских 
вода на територији општине Врњачка Бања 
(неутрошена средства у 2009.г. и пренета у 
2010.г.). 

Раздео 1.09. Историјски архив, извршење 
је 74,5% према захтевима за трансфер средстава 
овог корисника, нереализованих захтева нема. 

Раздео 1.16. Накнада за социјалну зашти-
ту из буџета (од чега 1.000.000 за ЛАП за 
унапређење положаја избеглих и расељених 
лица у општини Врњачка Бања) планирана је из 
извора финансирања 01 3.920.000 динара и 
извршена у износу од 3.571.228 динара односно 
са 91,1%, на овој апропријацији планирана су 
средства и из извора финасирања 07 у износу од 
1.816.919  динара која су пренета из предходне 
године од стране Комесаријата за избегла и 
интерно расељена лица и наменски утрошена у 
износу од 1.758.837,88 динара а остатак од 
58.081,12 динара пренет је у наредну годину за 
трошење у складу са наменама одређеним од 
наведеног Комесаријата з избегла и расељена 
лица. Дана 21.12.2009.г. на име подршке у 
изради ЛАП-а наведени Комесаријат је на 
основу свог акта број 553-393/1 од 09.12.2009.г. 
пренео 2.566.918,88 динара а обзиром да у 
кратком року до краја године ова средства нису 
реализована укупни план се увећао на 4.383.838 
динара што је дало исподпросечно извршење од  
41,4%. 

Раздео 1.18. Трансакције везане за јавни 
дуг у делу који се односи на апропријацију 
економске класификације 441 Отплате домаћих 
камата извршена је са 74,6% , све доспеле обаве-
зе које терете ову апропријацију су извршене, а 
разлог оваквог извршења је процедура закљу-
чења уговора о кредиту, на основу Одлуке о 
задуживању Скупштине која се протегла и у 
2010.г. те из тог разлога није било финансијских 
обавеза у 2009.г. у оквирима планских величина. 

Раздео 1.19. Пројектно планирање, апро-
пријација економске класификације 541 Земљи-
ште планирана је у износу од 6.400.000 динара и 
извршена са 2.323.935 динара или 36,3% разлог 
за неизвршење ове апропријације лежи у чиње-
ници да је планирано спровођење админис-
тративног преноса земљишта са Специјалне 
болнице на Општину Врњачка Бања које није до 
краја године реализовано те из истог разлога ова 
апропријација бележи ниже исвршење. Апро-
пријација економске класифи-кације 511 Зграде 
и грађевински објекти која је планирана у 
износу од 60.000.000 динара из извора  финанси-
рања 10 кредитно задужење није извршена у 
2009.г. а њена намена је била прибављање 
имовине у корисништво Општине Врњачка 
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Бања, пре свега планирано је прибављање 
пословне зграде Предузећа ЕТЦ Врњачка Бања 
али како се није дошло до реализ-ације у 2009.г. 
ова средства нису извршена. 

Раздео 1.24. Фонд за развој пољопри-
вреде, апропријација економске класификације 
45114 Текуће субвенције за пољопривреду 
планирана је из изнора финансирања 01 у износу 
од 1.470.000 динара и извршена у износу од 
285.290 динара односно са 19,4%, а из извора 
финансирања 13 планиран је износ од 5.000.000 
динара и извршен са 1.295.689 динара односно 
са 25,9%. Ниско извршење ових апропријација 
лежи у чињеници да су неутрошена средства 
била резервисана за учешће Општине Врњачка 
Бања у финанирању чији је носилац требало да 
буде Министарство пољопривреде, водопри-
вреде и шумарства али како најављивана уредба 
није донета до краја 2009.г. ова средства нису 
активирана. 

Раздео 1.28. Финанијска помоћ у 
породици, апропријација економске класифи-
кације 472 Накнада за социјалну заштиту из 
буџета планирана је у износу од 2.300.000 
динара и извршена са 585.157 динара или 25,4% 
колико је и било захтева према Трезору обзиром 
да се ради о новој врсти социјалних давања. 

Код свих буџетских корисника изв-
ршење је уједначено, одступање у мањем износу 
се бележи код Установе Културни центар у 
износу од 87,5% а разлог лежи у одступањима у 
извршењу појединих апропријација и то: 423 
Услуге по уговору која је планирана у износу од 
1.978.000 динара и извршена у износу од 
1.399.470 динара или 70,8% и нема нереали-
зованих захтева са ове апропријације, и 
апропријације 425 Текуће поправке и одржавање 
која је планирана у износу од 1.400.000 динара и 
извршена у износу од 681.342 динара или 48,7% 
са ове апропријације извршени су расходи за 
радове на реконструкцији термотехничким 
инсталацијама у Замку културе укупна вред-
ност радова износи 1.234.044 динара и исплаћен 
је аванс у износу 617.022 динара 16.12.2009.г. а 
окончана ситуација није испостављана до краја 
године. 

Раздео 8.03. Послови одржавања и 
инвестиција у комуналној делатности-путеви 
апропријација економске класификације 5113 
Капитално одржавање зграда и објеката (путева) 
планирана је у укупном износу од 98.604.714 
динара а састоји се из 4.124.172 динара прихода 
од приватизације (извор финансирања 14) која 
су извршена у износу од 4.056.224 динара или 
98,4%, примања од кредита у износу од 
94.480.542  динара (извор финансирања 10) која 
су извршена у износу од 42.375.730 динара или 
44,9% а у Трезору нема евидентираних захтева 

ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ преко 
које се извршавају расходи са ове апропријације. 
 Раздео 9 Месне заједнице има просечно 
извршење расхода у износу од 66,4%, на које је 
утицало извршење у следећим месним 
заједницама: 
 Раздео 9.01. Месна заједница Врњачка 
Бања извршење расхода износи 58,0% и 
извршавани су према примљеним захтевима од 
овог индиректног буџетског корисника, односно 
нема неизвршених захтева који су благовремено 
достављени. 
 Раздео 9.05. Месна заједница Врњци 
извршење расхода износи 30,1%, крајем 2008.г. 
престала је да важи Одлука о увођењу 
самодоприноса у овој месној заједници, али еви-
дентирани су приходи по основу самодо-
приноса и у периоду након истека важности 
наведене одлуке.  Месна заједница није била у 
поседу информације о стуктури уплаћених 
средстава у смислу да ли се она односе на зао-
стале уплате или погрешне уплате које је у 
обавези да врати уплатиоцима. 
 Раздео 9.08. Месна заједница Штулац 
извршење расхода износи 0% из разлога што 
није имала одобрених захтева у 2009.г. за 
извршење. 

У осталим месним заједницама изврш-
ење је у границама просека и изнад просека 
извршења буџета. 
 Раздео 10 Основно образовање, 10.01. 
Субвенције за превоз ученика, апропријација 
економске класификације 423 Услуге по уговору 
планирана је у износу од 7.840.000 динара и 
извршена у износу од 4.954.329 динара односно 
са 63.2%. У последњем кварталу 2009.г. аутопр-
евозник са којим Општина Врњачка Бања има 
закључен уговор о превозу ученика дошао је у 
финансијске проблеме у смислу измиривања 
обавеза према буџету Општине Врњачка Бања за 
локалне пореске приходе, као и у целокупном 
пословању, није испостављао фактуре за извр-
шене услуге, из којих разлога ова апропријација 
није извршена у складу са планом. 
 У оквиру раздела Основног образовања 
раздео 10.03. Субвенције ученицима у основном 
образовоању апропријација 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти планирана у 
висини од 4.900.000 динара и извршена у износу 
од 3.593.748 динара односно са 73,3%. Са ове 
апропријације финансирају се субвенције за 
ужину и екскурзију за треће дете, као и рекреа-
тивна настава за ученике 4 разреда. Буџетска 
година обухвата крај једне школске године и 
почетак нове школске године. Почетном нове 
школске године према инструкцијама Мини-
старства просвете није била планирана рекреа-
тивна настава те из тог разлога нису пеузимане 
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обавезе по овом основу нити извршавани 
расходи за ове намене који су били планирани. 
 Раздео 11 Средње образовање - 11.1. 
Субвенције за превоз ученика, апропријација 
економске класификације 423 Услуге по уговору 
планирана у висини од 7.840.000 динара и 
извршена у износу од 4.954.329 динара односно 
са 63,2%. У последњем кварталу 2009.г. 
аутопревозник са којим Општина Врњачка Бања 
има закључен уговор о превозу ученика дошао 
је у финансијске проблеме у смислу измиривања 
обавеза према буџету Општине Врњачка Бања за 
локалне пореске приходе, као и у целокупном 
пословању, није испостављао фактуре за 
извршене услуге, из којих разлога ова апропри-
јација није извршена у складу са планом. 
 Раздео 13.03. Зимско одржавање путева 
и улица и одржавање атмосферске канализације, 
апропријација економске класификације 4511 
Текуће субвенције јавнима нефинансијским 
организацијама која је планирана у износу од 
1.862.000 динара извршена је у износу од 
1.265.500 динара односно 68,0% из разлога 
атмосферских услова у првом делу зимске 
сезоне (укупно утрошена средства из пренетих 
прихода у 2009.г. износе 6.699.750 динара са 
извршењем 99,8%) 
 Раздео 13.04. Капиталне субвенције, 
апропријација економске калсификације 4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
организацијама из дела који се финансира из 
кредитног задужења који је планиран у укупном 
износу од 80.000.000 динара, увећана је за 
одобрена средства из текуће буџетске резерве – 
пројекти за износ од 2.241.780 динара из извора 
финансирања 10 кредитно задужење тако да 
укупно одобрена средства из кредитног задуже-
ња за ове намена износе 82.241.780 динара и 
извршена су у износу од 10.454.778 динара 
односно са 12,7% уз напомену да ова апроприја-
ција садржи повлачења транши кредита по 
основу Одлуке о задуживању ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  10/09) у износу 
од 130.000.000 динара и то 15.000.000 динара за 
ову апропријацију и Одлуке о задуживанју 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  
13/09)   у износу од 230.000.000 динара и то 
65.000.000 динара за ову апропријацију. 
  
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(члан 8 став 1 тачка 7 Одлуке) 
 I СТАЛНА РЕЗЕРВА 
 У току 2009.г. средства сталне буџетске 
резерве нису коришћена. Чланом 70 Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009) уређен је начин планирања и кориш-
ћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска 
резерва користи се за финансирање расхода на 

име учешћа локалне власти, у отклањању 
последица ванредних околности, као што су 
земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, 
снежни наноси, град, животињске и биљне 
болести, еколошка катастрофа и друге елемент-
арне непогоде, односно других ванредних 
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље 
људи или проузрокују штету већих размера.  У 
сталну буџетску резерву опредељује се највише 
до 1,5% укупних прихода за буџетску годину, а 
у 2009.г. била је планирана у висини од 
1.500.000 динара Одлуком о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  28/08), Одлуком 
о изменама и допунама Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени 
лист Општине Врњачка Бања" број  10/09) 
увећана је на 8.000.000 динара и Ребалансом 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2009.г. ("Службени лист Општине Врњачка 
Бања" број  13/09) умањена на износ од 
1.500.000 динара. Решење о употреби средстава 
сталне буџетске резерве доноси надлежни 
извршни орган локалне власти, на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије. 
Извештај о коришћењу средстава сталне буџе-
тске резерве доставља се локалној скупштини, 
уз завршни рачун буџета. Средства резерви 
имају третман административних конта и имају 
функцију трансфера односно преноса средстава 
по одлуци надлежног органа, односно не 
исказују се у извршењу буџета на тим контима 
већ се исказују као расход на контима апро-
пријација које су одобрене. То аутоматски 
изазива и помену планираних апропријација за 
која су средства одобрена. 
II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 Текућа буџетака резерва, у складу 
са њеном законском функцијом, коришћена је за 
потребе које нису планиране и које нису 
планиране у довољној висини. Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 
28/08) текућа буџетска резерва планирана је у 
износу од 18.500.000 динара од чега је износ од 
8.500.000 динара опредељен за социјални 
програм за решавање вишка запослених. 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г. износ 
је увећан и то: на 24.200.000 динара ("Службени 
лист Општине Врњачка Бања" бр. 10/09) и на 
коначни износ 27.500.000 динара ("Службени 
лист општине Врњачка Бања бр. 13/09). Део који 
се односи на социјални програм није се мењао 
изменама и допунама одлуке. Неутрошена 
средства текуће буџетске резерве на дан 
31.12.2009.г. износе 938.039 динара. У Табели 1. 
која следи дајемо преглед коришћења средстава 
текуће буџетске резерве у 2009.г.  
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Tабела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

РД. КОРИСНИК СВРХА РАЗДЕО ФУНКЦ КОНТО ПОВЕЋАЊЕ ОДОБРЕН ИЗНОС 

БР.           АПРОПРИЈАЦИЈЕ ДАНА ОДОБРЕН 
  ЈАНУАР             

  
Политичка 
странка по захтеву 400-51/09            

1 
НАПРЕД 
СРБИЈО 

за финан.изборних 
кампања (за 2008.г.) 1.06. 110 481942 Дотације политичким странкама 19.01.2009. 48.000,00

  ФЕБРУАР              
2   Решење бр 400-236/09            
  СО за исплату мртвозорства 1.12. 722 424000 Специјализоване услуге 19.02.2009. 80.000,00
3   Решење бр.400-268/09            

  СО 
Милошевић Таша-
одлазак у Петницу 1.02. 112 416000 Награде, бонуси и остали расходи 27.02.2009. 10.000,00

  МАРТ              
4 ОО Синдикат  Решење бр.400-316/09            

  
Општинске 
управе за дан жена 8.Март 1.05. 133 4819 Дота.остал.непроф.инситуц. 04.03.2009. 238.000,00

5   Решење бр.400-191/09            

  
Туристичка 
организација 

закуп за дечје одм.у 
Буљарицама 06 410 421 Стални трошкови 25.03.2009. 228.600,00

6   Решење бр. 9-274/09            

  СО 
ТВ емисија Жикина 

шареница 1.23. 473 424 Специјализоване услуге 25.03.2009. 40.000,00
7   Решење бр.400-388/09            

  
Туристичка 
организација 

због недостајућих 
средстава 06 410 423 Услуге по уговору 25.03.2009. 420.000,00

8   Решење бр.400-426/09         

  

Месна 
заједница 
Рсовци 

због недостајућих 
средстава 9.09. 421 494 Текући расходи 27.03.2009. 50.000,00

9   Решење бр.400-466/09            

  СО 
због недостајућих 

средстава 1.01. 112 422 Трошкови путовања 30.03.2009. 45.000,00
  АПРИЛ              

10 СО Решење бр.9-310/09            

    
за одржавање Матурског 

плеса 1.23. 473 424 Специјализоване услуге 03.04.2009. 170.000,00
11 СО Решење бр.9-274/09            
    за Жикину шареницу 1.23. 473 424 Специјализоване услуге 10.04.2009. 14.000,00 
  МАЈ              

12 ЖОРК Решење бр.400-712/09            

    
недостајућа средства за 

такмичење 7.02. 810 48191 Донације спорт.и омлад.орган. 08.05.2009. 30.000,00
13 Црвени крст Решење бр.400-627/09           
    За лечење Диздар Николе 01 110 49912 Дотације невлад. организацијама 15.05.2009. 170.000,00

14 СО Решење бр.400-733/09            

    
покрет.степен.у 
спортској хали 1.15. 110 511 Зграде и грађевински објекти 20.05.2009. 249.600,00

15 СО Решење бр.400-405/09            

    
мат.за 

противпож.степениште 1.15. 110 511 Зграде и грађевински објекти 20.05.2009. 35.000,00

16 
Туристичка 
организација Решење бр.400-261/09 06 410 421 Стални трошкови 19.05.2009. 605.000,00

    Буљарице     423 Услуге по уговору 19.05.2009. 65.000,00
          426 Материјал 19.05.2009. 1.130.000,00
  ЈУН              

17 СО Решење бр.403-822/09           
    Смештај екипе ТВ"Пинк" 1.23. 473 424 Специјализоване услуге 1.06.2009. 250.000,00

18 
Туристичка 
организација Решење бр.400-261/09 06 410 421 Стални трошкови 3.06.2009. 500.000,00
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    Буљарице     425 Текуће поправке и одржавање 3.06.2009. 200.000,00
          482 Порези,обавезне таксе и казне 3.06.2009. 300.000,00

19 

Установа 
Спортски 
центар Решење бр.9-562/09 1.15. 443 511 Спортска дворана 09.06.2009. 140.000,00

    
Европско првенст.за 
кадет.у рукоме. 7.02. 810 48191 

Дотације спортск. и 
омлад.орган. 09.06.2009. 784.000,00

20 СО Решење бр.400-984/09         

    ФК Врњци  7.02. 810 48191 
Дотације спортск. и 
омлад.орган. 12.06.2009. 25.000,00

21 СО Решење бр.400-916/09          

    
Смештај учес.Бал.прв.у 

стоном тенису 7.02. 810 48191 
Дотације спортск. и 
омлад.орган. 16.06.2009. 250.000,00

22 
Омладински 
рукомети клуб Решење бр.400-1010/09           

    
за измирење обавеза 

према Брези 7.02. 810 48191 
Дотације спортск. и 
омлад.орган. 17.06.2009. 250.000,00

23 СО Решење бр.400-916/09          

    
Балкан.првен.у стоном 

тенису 7.02. 810 48191 
Дотације спортск. и 
омлад.орган. 29.06.2009. 1.137.000,00

24 Црвени крст Решење бр.400-1028/09           

      1.22. 130 481 
Дотације невлад. 
организацијама 01.07.20089. 170.000,00

25 

Установа 
Спортски 
центар Решење бр.400-973/09         

    
Балкан.првен.у стоном 

тенису 7.02. 810 48191 
Дотације спортск. и 
омлад.орган. 26.06.2009. 684.000,00

26 
Туристичка 
организација Решење бр.400-1176/09           

    
организовање концерта 

Ван Гог 06 410 424 Специјализоване услуге 13.07.2009. 1.000.000,00
27 РТВ Решење бр.400-806/09           

   
за набвку неопходне 

опреме 1.26. 830 423 Услуге по уговору 17.07.2009. 200.000,00

28 
Туристичка 
организација Решење бр.400-754/09          

    
сајам цвећа, 

Филм,модер.плес 06 410 424 Специјализоване услуге 20.07.2009. 2.000.000,00
29 РТВ Решење бр.400-1206/09           

    
концерт "Забрањено 

пушење" 1.26. 830 423 Услуге по уговору 20.07.2009. 290.000,00

30 
Удружења и 

савези Решење бр.400-1217/09           

   
фонд "Проф.др.Илија 

Росић" 1.05. 133 4819 
Дотације осталим 
непроф.институциј. 20.07.2009. 50.000,00

31 
Туристичка 
организација Решење бр.400-1288/09        

   
за куповину рачунарске 

опреме 06 410 512 Машине и опрема 29.07.2009. 22.000,00
32 МЗ Ново Село Решење бр.400-1275/09         

    куповина црева за бунар 9.02. 421 495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 29.07.2009. 40.000,00

33 МЗ Руђинци Решење бр.400-1287/09         

   
суфинансирање путних 

праваца 9.06. 421 494 Текући расходи 29.07.2009. 205.000,00
34 МЗ Руђинци Решење бр.400-1285/09          

    
суфинансирање путних 

праваца 9.06. 421 494 Текући расходи 29.07.2009. 105.000,00
35 МЗ Врњци Решење бр.400-1286/09           

    
израда ограде око 

игралишта 9.05. 421 495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 29.07.2009. 206.000,00

36 
Културни 
центар Решење бр.400-1206/09         

   концерт Дарка Рундека 03 820 424 Специјализоване услуге 13.08.2009. 250.000,00
38 СО Решење бр.400-1348/09         
    ујед пса луталице 1.03. 112 482 Порези,обавезне таксе и казне 18.08.2009. 100.000,00
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39 
Физичка 
култура Решење бр.400-1442/09         

   
Стреет Спортс-за 

реализацију уговора 7.02. 810 48191 
дотације спортским и 
омлад.орг. 24.08.2009. 169.000,00

40 МЗ Руђинци Решење бр.400-1432/09         
   за плаћање елек.енергије 9.06. 421 494 Текући расходи 24.08.2009. 20.000,00

41 МЗ Вранеши Решење бр.400-1399/09        
   санација два стана 9.04. 421 494 Текући расходи 18.08.2009. 250.000,00

42 
Физичка 
култура Решење бр.400-1420/09         

   ФК "Врњци" 7.02. 810 48191 
дотације спортским и 
омлад.орг. 21.08.2009. 25.000,00

43 УТС Решење бр.9-383/09           

    
пројекат Омладинско 
предузетништво 11.2. 922 463 

Донације и трансфери 
остал.нив.власти 24.08.2009. 91.500,00

44 СО Решење бр.400-1396/09           

    
помоћ за ученике 

1.разреда 12.04. 090 47271 Накнада из буџета за образов. 24.08.2009. 510.000,00
  СЕПТЕМБАР             

45 
Туристичка 
организација Решење бр.400-1517/09         

    
Учешће удрруж.Моравац 

на роштиљијади 06 410 424 Специјализоване услуге 04.09.2009. 15.000,00
    у Лесковцу         

46 СО Решење бр.9-274/09           
    Жикина шареница 1.23. 473 424 Специјализоване услуге 11.09.2009. 60.000,00

47 ЈП "Борјак" Решење бр.400-1380/09           

   
пут на рел. Ски стазе 

Загржа-Гоч 13.04. 410 4512 
Капиталне субвенције 
јав.неф.орга. 11.09.2009. 1.027.000,00

48 СО Решење бр.400-990/09           

    
за измирење обавеза за 

ман.Европ.прв. 7.02. 810 48191 
Дотације спорт.и омлад. 
Организ. 22.09.2009. 30.000,00

49 
Туристичка 
организација Решење бр.400-1506/09           

    
сајам туризма у Новом 

Саду 06 410 424 Специјализоване услуге 25.09.2009. 300.000,00
50 Црвени крст Решење бр.400-1624/09           

    
акција добровољног 

давања крви 1.22. 130 481 
Дотације невлад. 
организацијама 25.09.2009. 100.000,00

51 ЈП РТВ Решење бр.400-1613/09           

    
отпремнина за одлазак у 

пензију 1.26. 830 423 Услуге по уговору 25.09.2009. 132.792,00
  ОКТОБАР             

52 СО 
Решење бр.400-11-217-

114/09           

    
отпремнина за одлазак у 

пензију 02 111 414 Социјална давања запосленима 09.10.2009. 210.326,82
53 СО Решење бр.400-1857/09           
    Недостајућа средства  12.04. 090 47271 Накнада из буџета за образов. 09.10.2009. 185.000,00

54 КУД "Јелек" Решење бр.400-1668/09           

    

одлазак на 
међунар.фестивал 

фолклора 1.10. 820 4819 Дотацоје осталим непроф.инст. 26.10.2009. 30.000,00
  НОВЕМБАР             

55 
Туристичка 
организација Решење бр.400-1506/09 06 410 425 Текуце поправке и одржавање 2.11.2009. 76.500,00

    
за раднике у инфоцентру 

и серв. возила 06 410 423 Услуге по уговору 2.11.2009. 165.500,00

56 
УТШ И 

ГИМНАЗИЈА Решење бр.400-1183/09        

   
реконстр.пода у 

фискултурној Сали 11 922 463 
Донације и 
трансф.остал.нив.власти 2.11.2009. 963.000,00

57 СО Решење бр.400-1905/09           

    
опремање хале за 

Балкан.и Европ.прв. 1.15. 443 511 Зграде и грађевински објекти 2.11.2009. 360.000,00
58 СО Решење бр.400-1918/09         
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недост.сред.за Евр.прв,у 

рук.и строт.ут. 7.02. 810 48191 
Дотације спорт.и омлад. 
Организ. 2.11.2009. 209.000,00

59 СО Решење бр.400-1905/09          

   
Међународни 

кошаркашки турнир 7.02. 810 48191 
Дотације спорт.и омлад. 
Организ. 2.11.2009. 1.283.000,00

60 СО Решење бр.400-1867/09        
   недостајућа средства 12.04. 090 47271 Накнада из буџета за образов. 20.11.2009. 32.400,00

61 
Туристичка 
организација           

   МИС туризма 2009 06 410 424 Специјализоване услуге 20.11.2009. 50.000,00

62 
Туристичка 
организација Решење бр.400-2015/09          

   
Исплата тарада 
инфоцентра 06 410 424 Специјализоване услуге 20.11.2009. 181.237,00

63 СО Решење бр.400-1191/09         
    недостајућа средства 12.04. 090 47271 Накнада из буџета за образов. 20.11.2009. 15.000,00
  ДЕЦЕМБАР             

64 ОШ"Младост" Решење бр.400-1961/09         

    
суфинансирање две 

учитељице 10.02. 912 463 
Донације и 
трансф.остал.нив.власти 04.12.2009. 50.000,00

65 
Центар за децу 
и омладину Решење бр.400-2111/09         

    
друг другу-новогодишњи 

програм 1.05. 133 4819 
Дотације осталим 
непроф.институциј. 04.12.2009. 10.500,00

66 ЈП "Борјак" Решење бр.400-2380/09          

   
решавање социјалног 

програма 13.02. 410 4511 
Текуће субвенције 
јав.неф.орган. 30.12.2009. 3.500.000,00

67 
Општинске 
управе Решење бр.400-2419/09         

    
технолошки вишак у 

Опш.управи 02 111 414 Социјална давања запосленима 31.12.2009. 3.462.181,10

68 
Спортски 
центар Решење бр.400-2420/09           

    
решавање вишка 

запослених 07 810 414 Социјална давања запосленима 31.12.2009. 261.824,07
       УКУПНО: 26.561.960,99

 
 Текућа буџетска резерва – пројекти која је намењена за финансирање пројеката, за обезбеђивање 
средстава за суфинансирање пројеката који се финасирају из других извора који нису буџет Општине Врњачка 
Бања утврђена је Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени лист Општине Врњачка 
Бања" број  28/08) у износу од 17.500.000 динара (из извора финансирања 01) и из кредитног задужења износод  
20.000.000 динара (извор финансирања 10). Одлуком о ребалансу буџета за 2009.г. ("Службени лист Општине 
Врњачка Бања" број  13/09) а на основу Одлуке о задуживању ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  
13/09) увећана је апропријација текуће буџетске резерве – пројекти за 115.000.000 динара (из извора 
финансирања 10) и укупно је износила 135.000.000 динара. Неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 
31.12.2009.г. износе 320.496  динара из извора финансирања 01 и 122.277.678 динара из извора финансирања 10. 
У Табели 2 која следи дајемо преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве - пројекти у 2009.г. 
 
Табела 2 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ са  
                 извештајем о финансијском извршењу одобрених пројеката 
  
 Извор финансирања 01 – средства буџета 

Екон. 
клас. Назив Назив пројекта Одобрен износ Реализовано Остатак 

424 Специјализоване услуге 
Владе Дивац-давање имена 
Спортској хали 4.000.000,00 3.975.420,00 24.580,00

424 Специјализоване услуге снимање серије "Село гори" 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
424 Специјализоване услуге Фестивал забавне музике 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

4512 Капиталне субвенције Смањење губитка пијаће воде 876.000,00 875.832,94 167,06

472 
Нак.за соц.заш.из 
буџета Помоћ породици  2.300.000,00 585.156,61 1.714.843,39

424 Специјализоване услуге Смештај екипе ТВ серије Сељаци 542.000,00 541.260,07 739,93

425 
Текуће поптавке и 
одржавање Капела Белимарковић 517.000,00 516.114,30 885,70

463 Трансфери осталим Запошљав.лица са телесним 360.000,00 352.740,36 7.259,64
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нивоима власти инвалидитет. 

424 Специјализоване услуге 
Бели извор за изм.обав.према 
Гиселу  227.504,00 227.504,00 0,00

421 Стални трошкови 144.000,00 144.000,00 0,00
423 Услуге по уговору 

Омладинско предузетништво 
180.000,00 180.000,00 0,00

48191 
Дотац.спорт.и 
омладинским орг. Европ.кадет.првен.у рукомету 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

472 
Накнада за 
социјал.заш.из буџ. лабораторија у Спец.болници 400.000,00 400.000,00 0,00

4512 Капиталне субвенције пут на релацији ски стазе Загр.-Гоч 1.673.000,00 1.673.000,00 0,00

424 Специјализоване услуге 
медијска презентација Врњачке 
Бање 960.000,00 960.000,00 0,00

  УКУПНО: 17.179.504,00 15.431.028,28 1.748.475,72
 Извор финансирања 10 – кредитно задужење 
 

Екон. 
клас. Назив функције Назив пројекта Одобрен износ Реализовано Остатак 

4512 Капиталне субвенције мост у МЗ Рсовци 1.279.510,00 1.279.510,00 0,00

495 Издаци за неф.имовину 
школска фискултурна сала у 
Вранешима - НИП 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

4512 Капиталне субвенције 
изградња дечијих терена у насељу 
Река 962.270,00 962.270,00 0,00

5113 
Изградња 
саобраћ.објеката 

Уређење Променаде и платоа код 
Робне куће 9.480.541,66 9.480.541,66 0,00

  УКУПНО: 12.722.321,66 12.722.321,66 0,00
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА 

И КРЕДИТИМА 
(члан 8. став 1 тачка 8 Одлуке) 

 Донације 
 
 У извештајном периоду примљена су 
следеће донације: 
 1.По основу Уговора о спонзорству 
бр.110-81/09 од 01.06.2009.године закљученим 
између Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.из 
Београда и Општине Врњачка Бања ради 
пружања финансијске помоћи за организовање 
17.Балканског јуниорског првенства у стоном 
тенису, које је одржано у Врњачкој Бањи у 
периоду од 17. до 21.јуна 2009.године, 
компанија „Дунав осигурање је дана 
12.06.2009.године на уплатни рачун Општине 
Врњачка Бања бр.840-744151843-84 уплатила 
износ од 800.000 динара и исти је утрошен за 
напред наведене намене. 
 2. По основу Уговора о спонзорству бр. 
110-118/09 од 18.06.2009.године закљученим 
између Општине Врњачка Бања и 
Комерцијалне банке ад Београд ради пружања 
финансијске помоћи за организовање 
17.Балканског јуниорског првенства у стоном 
тенису, које је одржано у Врњачкој Бањи у 
периоду од 17.до21.јуна 2009.године, 
Комерцијална банка је дана 22.06.2009.године 
године на уплатни рачун Општине Врњачка 
Бања бр.840-744151843-84 уплатила износ од 
30.000 динара и исти је утрошен за напред 
наведене намене. 

 3.По основу Уговора о спонзорству 
бр.110-125/09 од 23.06.2009.године закљученим 
између Општине Врњачка Бања и „Euro car 
Stanić“д.о.о. из Краљева ради пружања 
финансијске помоћи за организовање 17. 
Балканског јуниорског првенства у стоном 
тенису, које је одржано у Врњачкој Бањи у 
периоду од 17. до 21.јуна 2009.године, „Euro 
car Stanić“ је дана 23.06.2009.године на уплатни 
рачун Општине Врњачка Бања бр.840-
744151843-84 уплатила износ од 5.000 динара и 
исти је утрошен за напред наведене намене. 

 
Дотације 
 1.Комесаријат за избегла и интерно 
расељена лица на основу свог акта број 553-
393/1 од 09.12.2009.г. дана 21.12.2009.г. на име 
подршке у изради ЛАП-а наведени је пренео 
2.566.918,88 динара. (ова средства су пренета у 
буџет за 2010.г. за реализацију наведеног 
пројекта). 
 2.Министарство животне средине и 
просторног планирања на име захтева за 
учествовању у санирању последица од 
елементарне непогоде која је задесила општину 
Врњачка Бања 25-26.06.2009.г. у виду бујица и 
поплава проузрокованих екстремно обилним 
падавинама дана 31..07.2009.г. одобрило је 
средства у износу од 4.000.000 динара, 
Уговором број 110-156/09 од 24.07.2009.г. 
којим су одређене и ближе намене за њихову 
употребу. Наведена средства су извршена 100% 
и Извештај о употреби ових средстава 
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достављен овом Министарству број 110-156/09 
од 08.12.2009.г. 
 3.Влада РС – Министарство финансија 
на име елементарне непогоде која је задесила 
општину Врњачка Бања 25-26.06.2009.г. у виду 
бујица и поплава проузрокованих екстремно 
обилним падавинама на захтев Комисије за 
елементарне непогоде Општине Врњачка Бања 
одобрило је средства у износу од 4.000.000 
динара (средства су делимично утрошена у 
2009.г.) 
 4.Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу на основу захтева 
Општине Врњачка Бања одобрило је средства у 
износу од 1.300.000 динара за санирање 
последица штете изазване бујичним водама на 
територији општине Врњачка Бања  решењем 
број 130-401-00-759/2009-15/34 од 09.11.2009.г. 
која обзиром на датум преношења средстава 
нису могла бити утрошена и иста су пренета у 
буџет за 2010.г. 
 
 Кредити 

Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2009.г. ("Службени гласник РС" бр. 
28/08) предвиђено кредитно задужење у износу 
од 60.000.000 динара као реализација Уговора о 
дугорочном оквирном кредиту са Банком 
Интеса број 110-63/08 од 09.05.2008.г. Овај 
Уговор није реализован и Председник општине 
упућује захев Јавном правобранилаштву 
Општине Врњачка Бања број 400-812/09 од 
25.02.2009.г. за заштиту интереса обзиром да 
банка не жели да реализује исти уговор. Првим 
изменама и допунама Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени 
лист Општине Врњачка Бања" број  10/09) 
предвиђена су примања од задуживања у 
износу од 130.000.000 динара у складу са 
новом Одлуком о задуживању ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  13/09). У складу 
са процедуром које прописују Закон о јавном 
дугу и Закон о јавним набавкама Општина 
Врњачка Бања закључила је Уговор о оквирном 
кредиту број 110-216/09 од 29.10.2009.г. на 
износ до 130.000.000 динара и исти је повучен 
у целости до 31.12.2009.г.  Ребалансом Одлуке 
о буџету Општине Врњачка Бања за 2009.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  
13/09)  а на основу Одлуке о задуживању 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  
13/09) у буџет је инкорпорирано дугорочно 
кредитно задужење за капиталне инвестиционе 
расходе у износу од 230.000.000 динара.  
 Задуживање јединица локалне 
самоуправе уређено је Законом о јавном дугу 
(„Службени гласник РС“ бр. 61/2005 и 
107/2009) - у даљем тексту: Закон. У члану 33 
Закона одлуку о задуживању локалне власти 

доноси надлежни орган локалне власти, по 
претходно прибављеном мишљењу 
Министарства. У складу са чланом 32 став 1. 
тачка 15.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007) 
Скупштина општине доноси акт о јавном 
задуживању општине, у складу са законом 
којим се уређује јавни дуг. Чланом 36. став. 1. 
тачка 19) Статута Општине Врњачка Бања 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  
1/09 и 13/09) уређена је надлежност Скупштине 
општине у делу који се односи на доношење 
акта о јавном задуживању. На основу напред 
наведених правних основа, Општина Врњачка 
Бања упутила је захтев Министарству 
финансија број 400-508/09 од 02.04.2009.г. у 
вези са кредитним задужењем и добила 
позитивно мишљење број 401-1037/2009-001-
003 од 21.04.2009.г. од стране надлежног 
Министарства финансија-Управе за трезор на 
задуживање до износа од 366.937.090,25 
динара. На основу наведених правних основа и 
прибављеног, напред поменутог позитивног 
Мишљења Министарства финансија, надлежни 
орган Општине Врњачка Бања - Скупштина 
општине доноси Одлуку о задуживању број 
020-195/09 од 14.10.2010.г. у којим је 
предвиђено кредитно задужење у износу од 
230.000.000 динара. На основу ове одлуке на 
следећој седници Скупштине општине доноси 
се Одлука о ребалансу буџета Општине 
Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" број  13/09) у којој је 
инкорпорирано наведено кредитно задужење и 
обезбеђена средства за реализацију исте (то је 
услов за доношење одлуке о покретању 
поступка јавне набавке-обезбеђење средстава). 
На основу Ребаланса одлуке о буџету за 2009.г. 
спроводи се јавна набавка за финансиске 
услуге-дугорочно кредитно задужење за 
финансирање капиталних инвестиционих 
расхода у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
116/2008) објављује се Јавни позив за 
прибављање финансијских услуга – дугорочно 
кредитно задужење за капиталне инвестиционе 
расходе, у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/09 
од 06.11.2009.г., и након спроведеног поступка 
доноси се Одлука о избору најповољнијег 
понуђача број 400-1870/09 од 17.12.2009.г. са 
представницима најповољнијег понуђача, коме 
је уговор о набавци додељен, Ерсте Банк а.д. 
Нови Сад. Како се ово кредитно задужење 
односи на 2009.г. а према обавештењима  
овлашћених лица банке, банка није била у 
могућности да закључи уговор до 31.12.2009.г. 
због својих интерних процедура, обратили смо 
се за мишљење надлежном Министарству 
финансија-Управи за јавни дуг дописом број 
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400-2345/09 од 25.12.2009.г. у вези са 
чињеницом коју нам је презентирала банка а 
која се односи на интерне процедуре које су 
основни разлог за не закључивање уговора до 
31.12.2009.г. Добили смо мишљење наведеног 
министарства број 401-3345/2009-001 од 
25.12.2010.г. у коме се констатује чињенично 
стање и даје мишљење да обзиром да је 
Општина Врњачка Бања спровела све законске 
процедуре у вези са предметним задуживањем 
и да „из чисто техничких разлога“ не може 
закључити уговор до 31.12.2009.г. нема 
никаквих сметњи да се то учини почетком 
2010.г. Крајем године донет је Закон о 
изменама и допунама Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС“ бр. 107/2009) у коме 
се у члану 1 мења члан 36. у Закону о јавном 
дугу ("Службени гласник РС", број 61/05), 
односно у члану 36. после става 2. додаје се 
нови став 3, који гласи:  
"Изузетно од става 2. овог члана, износ 
неизмиреног дугорочног задужења за 

капиталне инвестиционе расходе из става 1. 
овог члана може бити већи од 50% укупно 
остварених текућих прихода буџета локалне 
власти у претходној години, у случајевима када 
се ради о дугорочном задуживању чији је рок 
отплате, не рачунајући период мировања, 
најмање пет година."  
 У наредним табелама дајемо преглед 
кредитних задужења по уговорима и податке о 
њиховом сервисирању на дан 31.12.2009.г. 
Обавезе по уговорима о кредитирању имају 
приоритет у извршавању буџета и до сада су 
све измирене о року доспећа. У складу са 
Законом о буџетском систему („Службени 
гласник РС“ бр. 54/2009) планирана је стална 
апропријација је у буџету којом се обавезно 
утврђују средства на име отплате дуга. 
 
 
 
 

 
  КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА      

ГОДИНА 2006 ГОДИНА 2007 ГОДИНА 2008 ГОДИНА 2009 УКУПНО 

Уговор 
Износ у 
ДИН 

Износ у 
ЕУР Камата 

Главн 
ица Камата 

Глав 
ница Камата Главница Камата Главница Камата Главница 

Уговор.бр.110-
256/05 
Делта банка 
а.д. 50000000 583073,38 1447384,58   2946167,34   2850930,37 4691944,8 2938143,01 5775553,31 10182625,3 10467498,11
Уговор бр.110-
216/09 
УниЦредит 
Банк 130000000 1394832             390976,15   390976,15   

 
КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-подстицајна средства фонда за 
развој 

ГОДИНА 2008 ГОДИНА 2009 УКУПНО 
Р.Бр. Уговор 

Износ у 
ДИН Камата Главница Камата Главница Камата Главница 

Уговор бр.1545/2006 
1 Фонд за развој РС 4800000 14644,18 1232952,18 38461,21 1419277,63 53105,39 2652229,81

Уговор бр.1157/06 
2 Фонд за развој РС 500000 2954,6 353114,23 356,68 157389,78 3311,28 510504,01

Уговор бр.894/2006 
3 Fond za razvoj RS 2000000 11638,59 1386156,63 1984,01 537633,72 13622,6 1923790,35

 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 
ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 
(члан 8. став 1 тачка 9 Одлуке) 

 
 Законом о јавном дугу ("Сл. гласник 
РС", бр. 61/2005 и 107/2009) у члану 34. 
утврђено је да локалне власти немају права да 
дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у 
току 2009.г. буџет Општине Врњачка Бања није 
давао гаранције. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА 

(члан 8 став 1 тачка 10 Одлуке) 

 Према члану 92 Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009) 
екстерна ревизија завршног рачуна локалне 
власти је обавезна и њу врши Државна 
ревизорска институције. До рока одређеног за 
подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну 
буџет Општине Врњачка Бања за 2009.г. није 
извршена екстерна ревизија од стране Државне 
ревизорске институције. Истим чланом 
омогућено је да изузетно на основу одлуке 
скупштине и прибављеног мишљења Државне 
ревизорске институције екстерну ревизију 
може обавити и лице које испуњава услове 
прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија, како такву одлуку 
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Скупштина није донела до рока за подношење 
нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. иста није 
извршена. 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА 
ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 

(члан 8 став 1 тачка 11 Одлуке) 
Програмски део буџета је, у складу са 

чланом 2 став 1 тачка 58 Закона о буџетском 
систему, саставни део посебног дела буџета 
који садржи програме и активности корисника 
буџетских средстава, који се спроводе у циљу 
ефикасног управљања средствима по 
предложеним програмима, а који доприносе 
остварењу стратешких циљева у складу са 
економском политиком земље. 

У складу са чланом 112 Закона о 
буџетском систему одредбе овог закона, које се 
односе на програмски део буџета, примењиваће 
се поступним увођењем за поједине кориснике 
средстава буџета Републике Србије, а у целини 
од доношења закона о буџету Републике 
Србије и одлука о буџетима локалне власти за 
2015. годину.  
 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА и то: 

(члан 8 став 1 тачка 12 Одлуке) 
 

1. ИЗВЕШТАЈ  О СУБВЕНЦИЈАМА ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
            Oдлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2009.годину  (“Сл.лист Општине 
Врњачка Бања“, бр.28/08, 10/09 и 13/09) у 
разделу 1.14. Финансирање трошкова боравка у 
вртићу трећег детета, функционална класи-
фикација 911, економска класификација 451 
назив позиције Субвенције јавним нефинанси-
јским предузећима и организацијама планирана 
су средства у укупном износу од 6.860.000 
динара.  Закључно са 31.12.2009.године са 
наведене апропријације утрошена су средства у 
укупном износу од 6.139.277 динара, а све у 
складу са Одлуком о субвенцијама за смештај 
деце у предшколску установу „Радост“ 
Врњачка Бања Привременог органа Општине 
Врњачка Бања бр.400-1194/08 од 
9.09.2008.године („Сл.лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.16/08).  
Oдлуком о субвенцијама утврђена је 
субвенција у износу од 100% за : 
- треће и свако следеће дете по редоследу 
рођења, на основу утврђеног родотељства, 
односно старатељства, 

- децу родитеља који су у стању социјалног 
старања за време док то старање траје, 
- децу палих бораца, незапослених ратнох 
војнох инвалида и  
- децу ометену у развоју, 
и 30% за прво  и друго дете по редоследу 
рођења, на основу утврђеног родитељства, 
односно старатељства. 
           У   разделу 1.24. Фонд за развој пољо-
привреде, функционална класификација 421, 
економска класификација 45114 назив позиције 
Текуће субвенције за пољопривреду планирана 
су средства у укупном износу од 6.470.000 
динара од чега из извора финансирања 01 
(текући приходи) 1.470.000 динара и из извора 
финансирања 13 (нераспоређени вишак прихо-
да из ранијих година) 5.000.000 динара. 
Закључно са 31.12.2009.године са наведене 
апропријације реализована су средства у укуп-
ном износу од 1.580.979,30 динара, а све у 
складу са Одлуком о регресирању вештачког 
осемењавања приплодних животиња у 
2009.години („Сл.лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.4/09 по основу које је било реализо-
вано укупно 186 решења и Одлуке о регреси-
рању осигурања животиња усева и плодова у 
2009.години – реализовано је укупно 8 решења. 
Са наведене апропријације исплаћене су 
обавезе према Заводу за јавно здравље, МЗ 
Грачац, Задружном савезу Краљево као и 
обавеза према МИВИ за уништавање комараца. 
           У разделу 13.01. ЈП „Бели извор“, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 4511 назив позиције Текуће 
субвенције јавним нефинансијским органи-
зацијама планирана су средства у износу од 
18.620.000 динара. У периоду од 01.01.2009. до 
31.12. 2009. године из буџета Општине 
Врњачка Бања Јавном предузећу “Бели извор“ 
пренета су средства у укупном износу  од 
18.570.000 динара, а све у складу са Програмом 
пословања овог јавног предузећа за 
2009.годину на који је Закључцима Општи-
нског већа Општине Врњачка Бања бр. 400-
210/09 од 20.03.2009. године и 38-6/09 од 
16.04.2009.године дата сагласност којим се 
финансира одржавање комуналне хигијене. 
          У разделу 13.02. ЈП “Борјак“, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 4511 назив позиције Текуће 
субвенције јавним нефинансијским организа-
цијама планирана су средства у износу од 
23.520.000 динара, Решењем о употреби средс-
тава текуће буџетске резерве на име 
реализације социјалног програма бр.400-
2380/09 планирана апропријација увећана је за 
износ до 3.500.000.динара тако да укупно 
планирана средства на поменутој апроприја-
цији износе 27.020.000 динара. У периоду од 
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01.01.2009.до 31.12. 2009.године из буџета 
Општине Врњачка Бања Јавном преузећу 
„Борјак“ на име текућих субвенција јавним 
нефинансијским предузећима које се односи на 
финансирање активности у делу комуналне 
делатности укупно су пренета средства у 
износу од 23.476.000 динара, а све у складу са 
Ценовником радова на уређењу и одржавању 
бањског зеленила  на који је Закључком бр.400-
58/09 од 10.02.2009. дата сагласност Општи-
нског већа Општине Врњачка Бања и Планом и 
програмом пословања ЈП“Борјак“ на који је 
Зкључком Општинског већа бр.400-61/09 од 
10.03.2009.године дата сагласност којим се 
финансира уређење и одржавање бањског 
зеленила, одржавање споменика природе и 
3.500.000 динара на име исплата отпремнина 
по поменутом Решењу. 
           У резделу 13.03. Зимско одржавање 
путева и одржавање атмосферске канализације, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 4511 назив позиције Текуће 
субвенције јавним нефинансијским организ-
ацијама планирана су средства у износу од 
8.572.000 динара од чега из извора 
финансирања 01 (текући приходи) 1.862.000 и 
из извора финансирања 13 (нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година) 6.710.000 
динара. Закључно са 31.12.2009.године из 
буџета општине на име зимског одржавања 
путева и одржавање атмосферске канализације 
реализована су средства у укупном износу од 
7.965.250,40 динара и то преко следећих 
кодисника:  
- ЈП „Бели извор“ пренета су средства у износу 
од 3.855.108,20 динара, 
- ЈП „Борјак“ пренета су средства у износу од 
3.607.580,20 динара, 
- Масној заједници Ново Село пренета су 
средства у износу од 352.562 динара, 
- Месној заједници Грачац пренета су средства 
у износу од 150.000 динара.  
           Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2009.годину, планирана средства у 
разделу 13.04. Капиталне субвенције, функцио-
нална класификација 410, економска класи-
фикација 4512 – Капиталне субвенције јавним 
нафинансијским организацијама износе  
83.920.000 динара од чега из извора 
финансирања 01(текући приходи буџета) 
3.920.000 динара и из извора финансирања 10 
(примања из домаћих задуживања) планирана 
су средства у износу од 80.000.000 динара. Из 
наведених средстава финансирани су следећи 
капитални инвестициони расходи: 

 Закључком Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-646/10 од 
26.06.2009.године ЈП“Бели извор“ на 
име извођења хитних радова на 

изградњи водоводне мреже у потесу од 
прекида коморе „Запис“ до водозахвата 
на Гочкој и Ћелијској реци одобрена су 
средства у укупном износу од 
7.848.073,94 динара, 

 Закључком Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-1151/09 од 
20.07.2009.године на учешћа за набавку 
половне ауточистилице ЈП“Бели извор“ 
одобрена су средства у износу од 
500.000 динара. Из буџета Општине за 
наведену намену поменутом јавном 
предузећу пренета су средства у износу 
од 200.000 динара, 

 Закључком Општинског већа бр.400-
2399/09 од 30.12.2009.године на име 
изградње канализационе линије у улици 
Боре Васиљевића у Врњачкој Бањи 
ЈП“Бели извор“ одобрена су средства у 
износу од 364.924,32 динара, 

 Закључком Општинског већа бр.400-
276/10 од 10.03.2009.године одобрена 
су средства у износу од 1.712.444,25 
динара ЈП“Борјак“ на име исплате 
обавеза јавног предузећа према 
Шумарском факултету  - Београд по 
основу израде посебних шумских 
основа ГЈ Врњачка Бања и ГЈ Гоч-
Станишинци, 

 Закључком Општинског већа бр.400-
1650/09 од 02.10.2009.године за израду 
пута на релацији ски стазе Загржа-Гоч 
ЈП“Борјак“ одобрена су срњедства у 
износу од 1.100.000 динара,  

 Закључком Општинског већа бр.400-
1415/09 од 20.11.2009.године одобрена 
су средства у износу од 1.000.000 
динара ЈП“Борјак“ на име исплате 
обавеза јавног предузећа према 
Шзумарском факултету  - Београд по 
основу израде посебних шумских 
основа ГЈ Врњачка Бања и ГЈ Гоч-
Станишинци, 

            Решењима о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и текуће резерве пројекти 
увећана је апропријација Капиталних субвен-
ција за износе донетих решења а реализована 
су за следеће намене: 

 Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве средства за 
финансирање пројеката (из извора 01) 
Општинског већа Општине Врњачка 
Бања бр.403-478/09 од 
16.04.2009.године на име реализације 
пројекта НИП-а „Смањење губитака 
пијаће воде“ предузећу ЦМЦ ЕКОЦОН 
–Барајево исплаћена су средства у 
износу од 875.832,94 динара , 
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  Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве средства за 
финансирање пројеката (из извора 10) 
Општинског већа Општине Врњачка 
Бања бр.400-730/09 од 
15.05.2009.године, ЈП“Белом извору“ 
одобрена су средства у износу од 
1.279.510 динара на име реконструкције 
и санације моста у МЗ Рсовцима, 

 Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве средства за 
финансирање пројеката (из извора 10) 
Општинског већа Општине Врњачка 
Бања бр.400-2084/09 од 
20.11.2009.године, ЈП“Белом извору“ 
одобрена су средства у износу од 
962.270 динара на име изградње 
дечијих терена у насељу Река, 

 Решењем о употреби средстава текуће 
резерве Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-1380/09 одобрена 
су средства ЈП“Борјак“ у износу од 
2.700.000 динара на име изградње пута 
за ски стазу Загржа – Гоч. 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О НЕФИНАНСИСКОЈ 
ИМОВИНИ  КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА 

                   Стручни тим Општине Врњачка 
Бања формиран Решењем председника 
Општине бр.020-04/06 од 19.05.2007.год, у 
складу са Закључком Општинског већа бр.400-
602/08 од 23.04.2008.год., кандидовао је 
следеће пројекте на основу  упутства за 
подношење Пријаве пројекта на интернет 
адреси www.нип.ср.гов.yу Канцеларији НИП-а 
за 2009.годину:   
 
 
 
 
 

 
Ред
бр 

Назив пројекта  Тип Буџет Буџет из НИП-а 

1 Комплекс спортских 
базена 

Изградња 
објекта 

879.834.920 879.834.920

2 Забавно-спортско-
рекреативни водени парк 
Моравска језера 

Изградња 
објекта 

131.590.000 96.000.000

 Канализација у Врњачким 
селима 

Израда 
документације 

54.450.707 35.900.000

4 Реконструкција улица 
Сигурниост за све 

Реконструкција 
објекта 

187.300.000 124.554.500

5 Асвалтом против блата-
сеоски путеви рурални 
развој 

Реконструкција 
објекта 

134.638.000 88.977.000

6 Студије изводљивости 
међуопштинске санитарне 
депоније 

Израда 
документације 

11.200.000 10.000.000

7 Бањски парк на Чајкином 
брду 

Изградња 
објекта 

63.622.063 43.465.830

8 Да нам блиста Бањско 
срце 

Техничка 
модернизација 

25.145.500 16.797.000

9 Бања у корак са Европом Осавремењ. и 
увођење нових 
технологија 

20.518.000 13.780.000

10 Побољшање 
водоснабдевања у 
Врњачким селима 

Реконструкција 
објекта 

11.642.564 7.742.305

11 Реконструкција 
фискултурне сале у 
ОШ“Попински борци“ 

Реконструкција 
објекта 

15.882.107 10.561.601

12 Школска фискултурна 
сала у Руђинцима 

Изградња 
објекта 

59.393.113 39.496.420

13 Школска фискултурна Изградња 27.802.800 18.488.862

http://www.nip.sr.gov.yu/
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сала у Врњцима објекта 
14 Унапређење школства у 

Врњачким селима 
Реконструкција 
објекта 

28.556.160 18.561.504

15 Топле учионице у Врња-
чкој Бањи (6 објеката ко-
нверзија котларниц.,4 об-
јекта замена столарије, 1 
објекат замена крова, 1 об-
јекат постављање фасаде 

Реконструкција 
објекта 

84.399.431 59.079.602

16 Дом за старе Изградња 
објекта 

50.179.520 50.179.520

17 Уређење јавних површина 
и мостова Врњачке реке и 
Липовачке реке 

Адаптација 
објекта 

31.800.000 25.440.000

18 Школска фискултурна 
сала у Новом Селу 

Изградња 
објекта 

69.372.000 46.479.240

19 Квалитетнија пијаћа вода-
санитарна заштита изво-
ришта у Угљареву 

Изградња 
објекта 

5.458.339 3.657.087

20 Лабораторија за испити-
вање квалитета воде  

Набавка добара 
и услуга 

10.171.870 6.815.153

          
21 

Уређење корита Врњачке 
реке 

Изградња 
објекта 

72.117.447 47.958.115

 УКУПНО :  1,975.074.541 1,643.768.659
 
 У односу на кандидоване пројекте из 
НИП-а Одлуком о распореду средстава 
предвиђених Законом о буџетру Републике 
Србије за 2009.годину за реализавију 
Националног ивнестиционог плана („Сл.глсник 
РС“, бр.16/09 и 23/09) Општини Врњачка Бања 
одобрени су следећи пројекти: 

 Реконструкција водоводне мреже у 
врњачким селима и 

 Школска фискултурна сала у 
Вранешима – Врњачка Бања. 

По основу Уговора о грађењу бр.110-203/09 од 
29.09.2009.године који за премет има извођење 
радова на реализацији пројекта 
„Реконструкција водоводне мреже у врњачким 
селима“ закљученим између РС – 
Министарства економије и регионалног развоја 
– Београд, Општине Врњачка Бања и 
Привредног друштва Амига д.о.о из Краљева, 
уговорена  вредност са ПДВ-ом износи 
5.955.559 динара. На основу усмених 
информација добијених телефонским путем од 
стране извођача радова по наведеном пројекту 
Министарство економије и регионалног развоја 
је у 2009.години на текући рачун извођача 
пренело средства у укупном износу од 
4.549.235,83 динара. Напомињемо да је 
уплаћени износ од стране Министарства већи 
за 678.122,83 динара у односу уговорну обавезу 
Министарства која износи  3.871.113 динара. 
На исти начин смо информисани од стране 
извођача радова да им није познат разлог за 

овакво преношење средстављања овог 
извештаја. 
По основу Уговора о спровођењу пројекта 
Националног инвестиционог плана „Школска 
фискултурна сала у Вранешима – Врњачка 
Бања“ бр.110/140/08 од 17.10.2008. године 
закљученим између РС-Министарства 
омладине и спорта, Општине Врњачка Бања и 
Привредног друштва Амига д.о.о из Краљева, 
уговорена вредност износи 13.249.412,49 
динара са ПДВ-ом. На основу усмених 
информација добијених телефонским путем од 
стране извођача радова по наведеном пројекту 
Министарство економије и регионалног развоја 
је у 2009.години на текући рачун извођача 
пренело средства у укупном износу од 
12.818.365,17 динара. 
 
3. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ 
ПРИХОДА 
 У складу са новим системским Законом 
о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ бр. 62/2006) који је у 
члану 4 уредио да су: „Сви приходи јединице 
локалне самоуправе су општи приход буџета 
јединице локалне самоуправе и могу се 
користити за било коју намену, у складу са 
законом и одлуком о буџету јединице локалне 
самоуправе, сем оних прихода чији је наменски 
карактер утврђен законом.“  извршавани су 
расходи буџета Општине Врњачка Бања за 
2009.г. и то у складу са одобреним 
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апропријацијама стране Скупштине општине, 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2009.г.,  којом је дато овлашћење надлежном 
извршном органу локалне власти, председнику 
општине и Општинском већу, за трошење 
јавних средстава до одређеног износа и за 
одређене намене за буџетску годину. У скаду 
са чланом 31 Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 
62/2006) новчана средства која се прикупљају 
на основу одлуке о самодоприносу приход су 
буџета јединице локалне самоуправе и строго 
су наменског карактера, односно троше се у 
складу са одлукама о самодоприносу. 
Непосредно извршење месног саодоприноса 
реализује се преко месних заједница који о 
томе подносе извештаје у складу са одлукама 
осамодоприносу. У делу годишњих 
финансијских планова на које сагласност даје 
Скупштина општине (за промене Општинско 
веће и председник општине) у који су 
инкорпорирана и средства у складу са 
одлукама о самодоприносу извршење у 2009.г. 
је у складу са овим плановима код свих месних 
заједница.  
 Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користи јединица локалне самоуправе и  
 
 
 
индиректни корисници њеног буџета имају 
третман изворних локалних јавних прихода у 

складу са Законом о финансирању локалне 
самоуправе и њихово коришћење је уређено 
чланом 32 поменутог Закона и то за куповину, 
изградњу, текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката и набавку и одржавање опреме што 
је према достављано извештају индиректних 
корисника који остварују овај приход и 
урађено. 
  

Индиректни корисници буџета 
Општине Врњачка Бања који остварују 
приходе по основу закупа у 2009.г. 
евидентирали су ове приходе као сопствене 
приходе, у 2010.г. извршиће се припрема за 
њихов унос у буџет 2011.г. из оперативних 
разлога, и они су: 

   

РЕД.БР. 
НАЗИВ 
КОРИСНИКА ИЗНОС  

1 
КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР 632.866,08

2 
МЗ 
ВРАНЕШИ 60.000,00

3 
МЗ 
ПОДУНАВЦИ 115.066,56

4 
МЗ НОВО 
СЕЛО 276.000,00

  УКУПНО: 1.083.932,64
 
 
 

 
 Сопствени приходи индиректних корисника буџета у 2009.г. планирани су и извршени према 
следећим подацима: 
 
Назив индиректног буџетско г корисника План Извршење Индеx 
  Сопст.прих. 04   
РАЗДЕО 3. - Културни центар 7.706.000 4.922.767 63,9
РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан Радић" 540.000 393.870 72,9
РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост" 23.605.000 23.826.763 100,9
РАЗДЕО 6.- Туристичка организација 15.596.000 7.133.893 45,7
РАЗДЕО 7.01. Спортски центар 11.588.380 16.373.742 141,3
РАЗДЕО 8.01. ЈП "Дирекција за планирање и изградњу" 14.051.478 11.893.275 84,6

 
У складу са Законом о буџетском систему 
сопствени приходи су приходи које својим 
активностима, односно продајом робе и 
вршењем услуга, у складу са законом, остваре 
директни и индиректни корисници буџетских 
средстава. Из табеларног прихода да се уочити 
да су поједини корисници остварили већи 
сопствени приход од планираног а у складу са 
чланом 4 став 6 Закона о буџетском систему у 
случају да корисник буџетских средстава 
оствари наменски и сопствени приход у већем 
износу од планираног, орган управе надлежан 

за финансије по захтеву тог корисника може да 
увећа одобрене апропријације за извршавање 
расхода из тих прихода, а у складу са чланом 
61 Закона преусмеравање апропријација из 
осталих извора се може вршити без 
ограничења. Ову могућност су користили 
следећи индиректни буџетски корисници: 
Установа Спортски центар изменила је 
финансијски план из сопствених прихода 
(извор финансирања 04) Одлуком о ребаслансу 
буџета Општине Врњачка Бања за 2009.г. 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  



 Страна 22     -   Број 7.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    17.6.2010. године 
  

13/09) и то на начин што је измењана укупна 
висина ових прихода и расхода са 9.017.000 
динара на 10.089.000 динара. Решењем број 
400-2409/09 од 31.12.2009.г. извршено је ново 
увећање приходне и расходне стране за износ 
од 1.499.380 динара односно укупни 
финансијски план из сопствених прихода 
износио је 11.588.380 динара. Предшколска 
установа „Радост“ извршила је интерну 
прерасподелу апропријација које се 
финансирају из сопствених прихода Решењем 
број 400-1855/09 од 23.10.2009.г. Каоп што се 
да уочити из Извештаја о извршењу буџета 
Општине Врњачка Бања за 2009.г. у делу који 
се односи на сопствене приходе индиректних 
корисника буџета дошло је до прекорачења 
одобрених апропријација код појединих 
корисника који нису искористили могућност да 
на напред поменути начин спроведу процедуру 
помене апропријација о чему је надлежни 
орган за финасије тражио писмено 
боразложење које је саставни део Прилога – 2 
Завршног рачуна буџета Општине Врњачка 
Бања за 2009.г. тп су следећо индиректни 
буџетски корисници: Установа Културни 
центар (Обрзложење број 400-552/10 од 
31.03.2010.г.),  Народна библиотека „Др Д. 
Радић“ (Обрзложење број 400-549/10 од 
31.03.2010.г.),  Установа Туристичка 
организација (Обрзложење број 400-559/10 од 
01.04.2010.г.),  Предшколска установа „Радост“  
(Обрзложење број 400-581/10 од 07.04.2010.г.),  
ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ 
(Обрзложење број 400-589/10 од 01.04.2010.г.). 
 
4. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА 
 У извештајном периоду нису 
одобравани зајмови у складу са законом. 
 
5. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
ЗА НАБАВКУ ФИНАНИСЈСКЕ ИМОВИНЕ 

У извештајном периоду издаци за 
набавку финансијске имовине и отплату 
главнице дуга износе 7.875.848 динара и 
односи се на отплату кредита који су ближе 
објашњени у Извештају о примљеним 
донацијама и кредитима. Набавке финанисјке 
имовине у извештајном периоду није било.  

 
6. НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ 
АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И 
СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И 
ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ 
РАЧУНОМ 

(члан 8 став 1 тачка 13 Одлуке) 
 

У складу са чланом 78. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009), индиректни корисници средстава 
буџета Општине Врњачка Бања, доставили су 
завршни рачун за претходну буџетску годину у 
Законом предвиђеном року. Министарство 
финансија, Управа за трезор, филијала 
Врњачка Бања, доставила је Одељењу за 
финансије и буџет општине Врњачка Бања, 
доставила је завршне рачуне свих индиректних 
корисника буџета општине. 

 Директни корисник Општинска управа 
ускладила је податке из годишњег 
финансијског извештаја  са подацима 
садржаним у главној књизи трезора Општине 
Врњачка Бања. 
  Сходно члану 5. Уредбе о буџетском 
рачуноводству (“Сл.гласник РС”, број 125/2003 
и 12/2006) основ за вођење буџетског 
рачуноводства јесте готовинска метода. 
Финансијски извештаји припремају се на 
принципима готовинске основе Међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор . 
Приликом контроле достављених образаца и 
сравњења са књиговодственом евиденцијом 
главне књиге трезора Општине Врњачка Бања, 
уочена су одређена неслагања, том приликом 
корисници код којих је уочено неслагање  
обавештени су о истом усменим и писменим 
путем, дописом број 400-685/10. На захтев 
Одељења за финансије и буџет, а у поступку 
консолидације Општинске управе, следећи 
корисници су извршили  усклађивање својих 
завршних рачуна: 

• МЗ Подунавци 
• МЗ Ново Село 
• МЗ Руђинци 
• МЗ Врњачка Бања 
• Културни центар 

 
     Исти су уз сваку корекцију доставили 
образложење одступања. 

 У складу са Правилником о Контном 
плану за буџетски систем у поступку књижења 
пословних промена  на контима класе 000000 и 
300000, у завршном рачуну, неопходно је 
обезбедити билансну равнотежу између конта 
имовине (у активи) и конта капитала (у 
пасиви). Садашња вредност средстава 
нефинансијске имовине (на контима категорије 
010000) треба да буде у равнотежи са стање 
капитала на синтетичком конту 311100-
Нефинансијска имовина у сталним средствима. 
Следећи корисници у завршном рачуну нису 
ускладили наведено:  
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Редни 
број Назив корисника 0100000 311100 Разлика 

1 Културни центар 105.614 105.303 311
2 Туристичка организација 10.714 0 10.714
3 Спортски центар 5.446 5.512 -66

4 Дечија установа 
“Радост” 

28.214 29.226 -1.012

5 ЈП”Дирекција за 
планирање и изградњу” 

1.787 0 1.787

6 МЗ Врњачка Бања 12.022 0 12.022
7 МЗ Ново Село 4.109 0 4.109
8 МЗ Подунавци 14.110 0 14.110
9 МЗ Грачац 389 0 389

10 МЗ Руђинци 484 0 484
11 МЗ Врњци 505 0 505

 
   У складу са наведеним подацима из 

завршних рачуна корисника, а у процесу 
консолидације, корисници су извршили 
корекцију класе 000000  и доставили кориговане 
обрасце. 
   Консолидација годишњег извештаја 
извршења буџета извршена је тако што су, у 
обрасцима који су прописани за израду и 
контролу финансијских извештаја, у колони 
претходна година, пренети  подаци из Одлуке о 
завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 
2008.г. ("Службени лист Општине Врњачка 
Бања" број  9/09). Како је у међувремену досло 
до промене законске регулативе и концепта у 
изради и консолидацији Завршног рачуна 
буџета, на тај начин што се за 2009.годину 
консолидују сви обрасци финансијског 
извештаја за 2009.годину (од обрасца 1 до 5), 
образложење за резултате који су добијени на 
овакав начин консолидације свих буџетских 
корисника у колони текућа година у Билансу 
стања у односу на претходну годину, јесте 
вредност имовине у сталним средствима АОП 
1002 – Нефинансијска имовина у сталним 
средствима, претходна година износи 254.628 
хиљада динара, а у 2009.години износи 489.736 
хиљада динара. Јер је управо то вредност 
нефинансијске имовине у сталним средствима 
буџетских корисника. 
 Текући приходи консолидованог рачуна 
буџета износе 636.735 хиљада динара  и састоје 
се од прихода свих буџетски корисника и 
изворних прихода буџета. Док су примања од 
продаје нефинансијске имовине консолидо-
ваног рачуна буџета 3.333 хиљада динара што 
резултира у  укупним приходима и примањима 
на АОП-у 2001 Обрасца 2, завршног рачуна  са 
640.068 хиљада динара. Текући расходи и 
издаци за нефинансијску имовину консолидо-
ваног рачуна буџета на АОП-у 2129 истог 
обрасца износе 755.711 хиљада динара, а 
структуру расхода издатака чине: 

 Мањак прихода и примања - буџетски 
дефицит, буџетских средстава износи 111.086 
хиљада динара, увећан за дефицит индире-ктних 
корисника, односно мањак прихода и примања 
из осталих извора, а који је приказан у  обрасцу 
5 на АОП-у 5435, у износу од 4.557 хиљада 
динара (дефицит из осталих извора). 
Утврђивањем резултата пословања мањак 
прихода и примања у обрасцу 2 увећан је за 
износ дефицита који су корисници исказали из 
осталих извора, тако да у Обрасцу 2 – Биланс 
стања и успеха, на АОП-у број 2345 укупни 
консолидовани дефицит износи 115.643 хиљада 
динара,.Корекција резултата пословања 
извршена по одресдбама чл.10.Правилника о 
начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја за износ   дела  
нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који је коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године у висини 
92.100 хиљада динара, дела  пренетих 
неутрошених сретава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће 
године у износу 6.280 хиљада динара, износа 
расхода и издатаказа финансијску имовину 
финансираних из кредита у износу од 53.830 
хиљада динара, као и износа приватизационих 
примања који је коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године у износу 4.056 хиљада 
динара и утрошених средстава текућих прихода 
и примања од продаје нефинансијске имовине за 
обавезу по кредитима у износу 7.957 хиљада 
динара, што производи финансијски резултата 
вишак прихода и примања – суфицит у висини 
од 32.666 хиљада динара. 
 Укупна примања консолидованог рачуна 
буџета износе 133.385 хиљада динара и састоје 
се од примања од продаје нефинансијске 
имовине у висини 3.333 хиљада динара, и 
примања од задуживања у износу од 130.052 
хиљада динара. Укупни издаци консолидованог 
рачуна буџета износе 94.003 хиљада динара, и 
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исти се састоје од издатака за нефинансијску 
имовину у вредности 86.113 хиљада динара  и 
издатака за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у висини 7.890 хиљада 
динара. Вишак примања исказан у 
консолидованом извештају буџета на АОП-у 
3160, Обрасца 3 – Извештај о капиталним 
издацима и примањима, износи 39.382 хиљада 
динара. 

У процесу консолидације обрасца 4, 
Извештај о новчаним токовима, на АОП-у 4432-
Салдо готовине на почетку године и 4438-Салдо 
готовине на крају године, упоредном контролом 
са  подацима из Прегледа података промета 
стања на рачуну трезора 115 на дан 
01.01.2009.год. и 31.12.2009.год., из Министа-
рства финансија, Управа за трезор, филијала 
Београд, уочено је одступање. Корисници су у 
складу са наведеним кориговали своје завршне 
рачуне. Тако да салдо готовине на почетку 
пословне године свих буџетских корисника 
износи 114.228 уз корекцију новчаних прилива 
за наплаћена новчана, а средства која се не 
евидентирају преко класе 7,8 и 9, у износу од 87 
хиљада динара, и корекцију новчаних одли-ва за 
износ плаћених расхода који се не евидентирају 
преко класе 4,5 и 6 у износу од 2.361 хиљада 
динара, досло се до салда готовине на крају 
године консолидованог финансијског извештаја 
у износу од 118.473 хиљада динара, који се 
састоји од салда на рачуну извршења буџета у 
износу од 111.446 хиљада динара  и салда свих 
буџетских корисника у износу од 7.027 хиљада 
динара. 

Поред свих напред наведених законс-ких 
прописа, и подзаконских аката који регули-шу 
област буџетског система и извршења буџета 
преко система трезора током 2009.г. коришћени 
су Правилник о раду трезора и Правилник о 
буџетском рачуноводству дирек-тног корисника 
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  
6/08) којим су ближе уређене процедура за 
извршење буџета и еви-денција у главној књизи 
трезора као и одгово-рност лица запосленим на 
овим пословима. 

 
   Датум: 31.12.2009.г. 
Лице одговорно за попуњавање образаца 
Гордана Узуновић,с.р. 
Наредбодавац 
Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 

 
80. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, 
на основу чл.4. и 35. Закона о прекршајима 
(''Сл. гласник РС'', бр.101/05, 116/08 и 111/09) и 

чл.14.ст.1. тачка 35. и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ 
ОДРЕЂЕНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се усаглашавање 
одлука Скупштине општине којима су одређене 
новчане казне за прекршаје у складу са Законом 
о изменама и допунама Закона о прекршајима 
(''Сл.гласник РС",  бр. 111/09). 
 

Члан 2. 
 У  Одлуци о јавној расвети (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.17/09), у чл.16.став 
1. се мења и гласи: ''Правно лице из члана 6. 
става 2. ове Одлуке ће се казнити за прекршај 
новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара, а  предузетник из члана 6. става 2. ове 
Одлуке ће се казнити за прекршај новчаном 
казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара, ако не 
одржава у исправном стању објекте и 
инсталације јавне расвете, или поступа супротно 
одредбама члана 3. став 3., члана 4.,  5.  и 10. ове 
Одлуке.'' 
 У чл.16. ставу 2. текст: ''од 500,00 до 
25.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 
до 75.000,00 динара''. 
 У чл.17. ставу 1. текст: ''од 500,00 до 
25.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 
до 75.000,00 динара''. 
 У чл17. став 2. се мења и гласи: 
''Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара казниће се правно лице и новчаном 
казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу, а новчаном 
казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће 
се за прекршај предузетник који поступи 
противно забранама из члана 13. ове Одлуке.'' 
 Ова одредба постаје саставни део 
Одлуке о јавној расвети. 
 

Члан 3. 
 У Одлуци о монтажним објектима 
(''Службени лист општине Краљево'', бр.5/05-
пречишћен текст и 9/05 и ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.4/06, 1/08 и 4/09), у чл.25. 
ставу 1. текст: ''од 10.000 до 500.000 динара'', 
мења се у текст: ''od 50.000,00  до 1.000.000,00 
динара.'' 
 У чл.25.ст.2. текст: ''од 500 динара до 
25.000 динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
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Члан 4. 
 У Одлуци о хигијенским објектима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/09), у 
чл.16.ставу 1., текст: ''од 5.000,00 до 500.000,00 
дин.'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.16.ставу 2., текст: '' од 250,00 до 
25.000,00 дин.'', се мења у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.16. ставу 3. текст: ''од 2.500,00 до 
25.000,00 дин.'', мења се у текст: ''од 5.000,00 до 
250.000,00 динара''. 
 У чл.16. ставу 5. текст: ''од 250,00 до 
25.000,00 дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 

Члан 5. 
 У Одлуци о јавним паркиралиштима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/07 и 
1/08), у чл.25. ставу 1., текст: ''од 5.000,оо до 
500.000,оо динара'', мења се у текст: ''од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.25. ставу 2. текст: ''250 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.'' 
 У чл.25. ставу 3. текст: ''од 2.500,оо до 
25.000,оо дин.'', се мења у текст: ''од 5.000,00 до 
250.000,00 динара''. 
 У чл.26. ставу 4. текст: ''250 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.'' 
 У чл.26. ставу 1. текст: ''500 до 5.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.'' 
 

Члан 6. 
 У Одлуци о радном времену у 
трговинским, занатским и угоститељским 
објектима (''Сл.лист  општине Краљево'' бр.9/05, 
''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.2/07 и 
2/08) у чл.14. ставу 1. текст: ''од 5.000 до 500.000 
динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.14.ставу 2., текст: ''од 250 до 25.000 
динара'', мења се у текст: од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.14. ставу 3., текст ''од 2.500 до 
250.000 динара'', мења се у текст: '' од 5.000,00 
до 250.000,00 динара''.  
            У чл.15. став 1. се мења и гласи: 
''Новчаном казном у износу од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се  правно лице,  а 
предузетник новчаном казном од 5.000 до 
250.000 динара, ако не истакне распоред, 
почетак и завршетак радног времена у складу са 
чланом 3. ове Одлуке, а за исти прекршај  
казниће се и одговорно лице у износу од 2.500 
до 75.000 динара.''   

 Ова одредба постаје саставни део 
Одлуке о радном времену у трговинским, 
занатским и угоститељским објектима. 
  

Члан 7. 
 У Одлуци о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/09), у чл.49.ставу 1., 
текст: ''од 5.000 до 500.000 дин.'', мења се у 
текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.49. ставу 2. текст: ''од 250,00 до 
25.000,00'', се мења у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00''. 
 У чл.50. ставу 1., текст  '' од 2.500  до 
250.000 дин.'', мења се у текст: ''од 5.000,00 до 
250.000,00 динара''.  
 У чл.51. ставу 1. текст: ''од 250,00 до 
25.000,00'', се мења у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 Чл.52. став 1. се мења и гласи: 
''Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара, казниће се возач, односно власник 
возила које се креће супротно чл.5. ове Одлуке. 
 У чл.52. ставу 2. брише се број: ''5.'' 
 Одредбе из става 5. и 6. овог члана,  
постају саставни део Одлуке о саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања.  
 У чл.53. ставу 1. текст: ''од 5.000 до 
500.000 дин.'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.51. ставу 2. текст: ''од 250,00 до 
25.000,00'', се мења у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.54.ставу 1. текст  ''од 2.500 дин. до 
250.000 динара'', мења се у  текст :''од 5.000,00 
до 250.000,00 динара''.  
 У чл.54.ставу 2. текст  ''од 250,00   до 
25.000 динара'', мења се у  текст :''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''.  
 У чл.55.ставу 1. текст  ''од 250,00   до 
25.000 динара'', мења се у  текст :''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''.  
 

Члан 8. 
 У Одлуци о општинским и некате-
горисаним    путевима (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'',  бр. 6/08 и 17/09), у чл.47.ставу 
1.,  текст: ''''од 10.000 до 500.000 дин.'', мења се у 
текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.47.ставу 2., текст: ''од 500,00 до 
25.000,00'', се мења у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00''. 
 У чл.48.ставу 1., текст: ''од 5.000,00 до 
250.000,00'', остаје на снази. 
 У чл.49. ставу 1. текст: ''од 500,00 до 
25.000,00'', се мења у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00''. 
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Члан 9. 
 У Одлуци о ауто-такси превозу (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр.5/07, 20/08, 27/08 и 
13/09), у чл.37. ставу 1, текст: ''од 5.000 до 
500.000 дин.'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.37. ставу 2. текст: ''од 250 до 25.000 
динара'', мења се у текст: од 2.500,00 до 
75.000,00 динара'' и у истом члану ставу 1. тачки 
16., испред броја ''19'', предвиђа се број, односно 
''чл.18'', а остали текст остаје непромењен. 
 У чл.38. у ставу 1. . износ: ''2.500'', мења 
се у износ: ''5.000,00'', а износ од: ''250.000,00 
динара'' остаје на снази и у истом члану ставу 1. 
тачки 16., испред броја ''19'', предвиђа се број, 
односно ''чл.18'', а остали текст остаје 
непромењен. 
 У чл.38а,  у ставу 1. . износ: ''2.500'', 
мења се у износ: ''5.000,00'', а износ од: 
''250.000,00 динара'' остаје на снази. 
 У чл.39.ставу 1. текст: ''од 5.000 до 
500.000 дин.'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.39.а,  у ставу 1. износ: ''2.500'', мења 
се у износ: ''5.000,00'', а износ од: ''250.000,00 
динара'' остаје на снази. 
 У чл.40.ставу 1., текст: ''од 250 до 25.000 
дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 
динара''. 
 У чл.40.ставу 2., текст: ''од 250 до 25.000 
дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 
динара''. 
 У чл.40.ставу 3., текст: ''од 250 до 25.000 
дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 
динара''. 
 После чл.40.додаје се чл.40а, који гласи:  
 

''Члан 40а 
  Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара, казниће се за пркршај физичко 
лице, уколико обавља такси превоз супротно 
чл.6. Одлуке и уколико користи такси 
стајалиште супротно чл.18. Одлуке''. 
 Одредба из става 9 овог члана, односно 
чл.40а,  постаје саставни део Одлуке о ауто 
такси превозу. 
 У чл.41. ставу 1, текст: ''од 5.000 до 
500.000 дин.'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.41.ставу 2., текст: ''од 250 до 25.000 
дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 
динара''. 
 У чл.41.  у ставу 3. износ: ''2.500'', мења 
се у износ: ''5.000,00'', а износ од: ''250.000,00 
динара'' остаје на снази. 
 

Члан 10. 
 У Одлуци о условима за држање, 
хватање и збрињавање  напуштених паса и 

мачака (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 
20/08), у чл.46.  ставу  1., текст: ''од 5.000 до 
250.000 дин.'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.46. ставу 2., текст: ''од 5.000 до 
25.000 дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.47. ставу 1., текст: ''од 250 до 25.000 
дин.'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 
динара''. 

 
Члан 11. 

 У Одлуци о проглашењу ерозионог 
подручја и прописивању противерозионих мера 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 2/07), у 
чл.9. ставу 1., текст: ''од 10.000,оо до 500.000,оо 
динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.10. ставу 1. текст: ''од 500,оо до 
25.000,оо динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 
до 75.000,00 динара''. 
 

Члан 12. 
 У Одлуци о мерама, начину и условима 
трајног уништавања коровске биљке амброзије 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 2/07), у 
чл.12. ставу 1. алинеји 1. текст: ''од 5.000,00 до 
500.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.12. ставу 1. алинеји 2. текст: ''од 
250,00 до 25.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 
2.500,00 до 75.000,00 динара''. 
 У чл.12. ставу 1. алинеји 3. текст: ''од 
2.500,00 до 50.000,00 динара'', мења се у текст: 
''од 5.000,00 до 250.000,00 динара''. 
 У чл.12. ставу 1. алинеји 4. текст: ''од 
250,00 до 25.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 
2.500,00 до 75.000,00 динара''. 
 

Члан 13. 
 У Одлуци о општем уређењу Врњачке 
Бање и о одржавању јавне чистоће , паркова и 
зелених и рекреационих површинина (“Сл.лист 
општине Краљево. бр 12/94 и 8/95,4/99, 15/01, 
9/05, ''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.5/07, 
13/09 и 17/09-др.одлука), у чл. 138.ставу 1. текст 
'' од 10.000 до 500.000 динара'', мења се у текст: 
''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.138. ставу 2. текст: ''од 500 до 
25.000 динара'', мења се у текст: ''2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.139. ставу 1. текст ''од  500 до 
25.000 динара'', мења се у текст: : ''2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.140. ставу 1., текст: ''од 5.000,00 до 
250.000,00'', остаје на снази. 
 У чл. 141. износ ''од 1.000 динара'', мења 
се у износ: ''3.000,00 динара'', а износ: ''од 10.000 
динара'', мења се у износ: ''од 12.000,00 динара''. 
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Члан 14. 

 У Одлуци о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.10/07 и 13/09), чл.10.ставу 1. 
алинеји 1. текст: ''од 5.000 до 500.000 динара'', 
мења се у текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара''. 
 У чл. 10.ставу 1. алинеји 2. текст: од 250 
до 25.000 динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 
до 75.000,00 динара''. 
 У чл. 10.ставу 1. алинеји 3. износ од: 
''2.500'' се мења у износ од: ''5.000,00'', а износ 
од: ''250.000,00 динара'' остаје на снази. 
 У чл. 10.ставу 1. алинеји 4. текст: ''од 250 
до 25.000 динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 
до 75.000,00 динара''. 
 

Члан 15. 
 У Одлуци о одређивању простора за 
јавно окупљање грађана ("Сл.лист општине 
Краљево", бр. 14/96 и 13/99) у чл. 6а. ст.1. , текст 
""од 10.000 до 500.000 дин.'', мења се у текст: од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.6а. ст.2. оба текста која гласе:  "од 
5.000 до 25.000 дин", мењају се у текстове: ''од 
2.500,00 до 75.000,00 динара''. 
 

Члан 16. 
 У Одлуци о заштити од елементарних и 
других већих непогода (''Сл.лист општине 
Краљево'',  бр.11/05, у чл.31. ставу 1. текст: ''од 
10.000 динара до 500.000 динара'', мења се у 
текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.31.ставу 2. текст: ''од 500 динара до 
25.000 динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 

Члан 17. 
 У Одлуци о употреби и заштити грба и 
стега општине и насељеног места Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево  бр.  13/02), у чл.27. 
ставу 1., текст: од 5.000 до 50.000 динара'', мења 
се у текст: '' од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара''. 
 У чл.27. ставу 2., текст: ''од 500 до 5.000 
динара'', мења се у текст: '' од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''.   
 У чл.28. ставу 1., текст: ''од 500 до 15.000 
динара'', мења се у текст: '' од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 

Члан 18. 
 У Одлуци о условима за изградњу, 
искоришћавање и одржавање сеоских водовода 
(''Сл.лист општине Краљево'',  бр. 15/97 и 6/03),  
у чл.36.ставу 1. текст ''од 10.000 до 500.000 
динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00  до 
1.000.000,00 динара''. 

 У чл.36.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500 до 75.000 
динара''. 
 У чл.37. ставу 1. текст: ''од 5.000 до 
250.000 динара'', остаје на снази. 
 У чл. 37.ставу 2. . текст: ''од 500 до 
25.000 динара'', мења се у текст: ''од 2.500 до 
75.000 динара''. 
 

Члан 19. 
У Одлуци о водоводу и канализацији 

(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 15/97), у чл.45 
ставу 1. , текст: ''од 10.000 до 500.000 динара'', 
мења се у текст: ''50.000,00 до 1.000.000,00 
динара''. 
 У чл.45. ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: '' од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл. 46. ставу 1. текст: ''од 10.000 до 
500.000 динара'', мења се у текст: '' од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара''. 
  У чл. 47.ставу 1. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 

Члан 20. 
 У Одлуци о мерама за заштиту од буке 
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 8/96), у 
чл.14.ставу 1. текст: ''од 10.000 до 500.000 
динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл.14.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.15. ставу 1. текст: ''од 5.000 до 
250.000 дин.'' остаје на снази. 
 У чл.15.ставу 2. износ  ''2.000 динара'', 
остаје на снази. 
 У чл.17.ставу 1. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.17.ставу 2. износ ''од 100 динара'', 
мења се у износ од: ''2.000,00 динара''  

 
Члан 21. 

 У Одлуци о сахрањивању и гробљима на 
територији општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево бр. 12/85, 19/02”), у чл. 47. 
износ ''од 500 динара'', остаје на снази. 
 У чл.48. износ  ''од 500 динара'', остаје на 
снази. 
 У чл.49. ставу 1. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.50. став 1. износ “од 10.000 до 
500.000 динара”, мења се у износ ''од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара''. 
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 У чл.51.ставу 1. текст:  "од 10.000 до 
500.000", мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''.    
 У чл.51. ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 

Члан 22. 
 У Одлуци о зонама и појасевима 
санитарне заштите око изворишта и објеката 
водоснабдевања на територији општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 
6/88 и 4/89), у чл.16. ставу 1. текст:  ''од 10.000 
до 500.000 динара'', мења се у текст: ''од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.16.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.16. ставу 3. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл. 16. ставу 4. досадашњи текст, мења 
се у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара''. 
 У чл.17.ставу 1. текст:  ''од 10.000 до 
500.000 динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.17.ставу 3.  текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.17.ставу 4. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.18. ставу 1. текст:  ''од 10.000 до 
500.000 динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.18.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.19.ставу 1. текст: ''од 1.000 до 
500.000.динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.19.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.20. износ  ''од 500 динара'', остаје на 
снази. 
  
   Члан 23. 
 У Одлуци о држању животиња у сеоским 
насељима (“Сл.лист општине Краљево бр. 7/80 и 
5/84), у чл.13.ставу 1. текст: ''од 10.000 до 
500.000 динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл. 13.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
диара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
 У чл.14. ставу 1. текст:  ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 

  
Члан 24. 

 У Одлуци о вршењу димничарских 
услуга на територији општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Краљево'',  бр. 11/75 и 12/87) 
у чл.3.ставу 1. текст: '' од 10.000 до 500.000 
динара'', мења се у текст: ''од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара''. 
 У чл. 13.ставу 2. текст: ''од 500 до 25.000 
динара'', мења се у текст: ''од 2.500,00 до 
75.000,00 динара''. 
      

Члан 25. 
 У Одлуци о кућном реду ("Сл.лист 
општине Краљево",бр. 12/87 и 7/94) у чл.19. 
ставу 1. текст: ''од 500 до 25.000 динара'', мења 
се у текст: ''''од 2.500,00 до 75.000,00 динара''. 
 У чл.20. текст "друштвено-правно лице" 
мења се у текст "правно лице", а текст: ''од 
10.000 до 500.000 динара'', мења се у текст: ''од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 У чл.21. износ ''од 500 динара'', остаје на 
снази. 
 

Члан 26. 
 У Одлуци о локалним комуналним 
таксама (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.17/09), чл.28. се мења и гласи: 

''Члан 28. 
  Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
обвезник таксе за истицање фирме на пословном 
простору-правно лице, ако: 
1) Пореском одељењу не поднесе или не 
поднесе у прописаном року пријаву за истицање 
фирме на пословном простору (чл.10.Одлуке), 
2) Не плати у прописаном року локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простору (чл.24. Одлуке). 
 За овај прекршај казниће се и одговорно 
лице у правном лицу у новчаном износу од 
2.500,00 до 75.000,00 динара. 
 Новчаном казно од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
обвезник таксе за истицање фирме на пословном 
простору-предузетник, ако: 
1) Пореском одељењу не поднесе или не 
поднесе у прописаном року пријаву за истицање 
фирме на пословном простору (чл.10.Одлуке) 
2) Не плати у прописаном року локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простору (чл.24. Одлуке).'' 
 Ова одредба постаје саставни део 
Одлуке о локалним комуналним таксама. 

 
Члан 27. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о изменама Одлуке којима су 
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одређене казне за прекршаје ("Сл.лист општине 
Краљево", бр.14/04). 

 
Члан 28. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања, а објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-64/10 од 15.6.2010.год. 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
81. 
 Скупштина општине Врњачка Бања, на 12. 
седници одржаној 15.6.2010. године, која је наст-
авак седнице од 14.6.2010.године,  на основу чл.64. 
ст.1. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник РС'', бр.54/09),  и чл. 36. Статута општине 
Врњањка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.1/09 и 13/09),  донела је  
 
   О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКА КОЈИМА СУ 
ОСНОВАНИ ФОНДОВИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА   
 

Члан 1. 
 Одлука  о оснивању Фонда за развој пољо-
привреде  општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 4/09) и 
  Одлука о оснивању Фонда за против-
пожарну заштиту општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Краљево'', бр.11/88 и ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 2/07), престају да важе даном 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 
   Члан 2.  
 Ради остваривања циљева који су 
предвиђени републичким, односно прописима 
општине Врњачка Бања или међународним 
споразумима, Општинско веће, као надлежни 
извршни орган ће отварати- образовати  буџетски 
фонд као евиденциони конто у оквиру главне књиге 
трезора, у складу са Законом о буџетском систему. 
 
   Члан 3. 
 Стпупњем на снагу ове Одлуке, престају да 
важе и следећа акта Скупштине општине Врњачка 
Бања: 
1. Решење о именовању  председника и чланова 
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.6/09), 

2. Решење о именовању  председника и чланова 
Надзорног одбора  Фонда за развој пољопривреде 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.6/09), 
3. Решење о разрешењу   и именовању  председника и 
чланова Управног одбора Фонда  за противпожарну 
заштиту општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.4/09),  
4. Решење о разрешењу   и именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Фонда  за противпожарну 
заштиту општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.4/09), 
5. Решење о разрешењу   и именовању  члана Управног 
одбора Фонда  за противпожарну заштиту општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.6/09), 
6. Решење о именовању Управног одбора Фонда  за 
противпожарну заштиту општине Врњачка Бања у 
тачки 1. испред Ватрогасно спасилачке јединице 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.3/07), 
7. Решење о давању сагласности на Статут Фонда за 
развој пољопривреде општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.13/09). 

 
Члан 4. 

 Документацију насталу у раду  Фондова из 
чл.1. ове Одлуке, преузимају  организационе 
јединице надлежне за послове финансија и послове 
заштите животне средине. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог  дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 020-67/10 од 15.6.2010.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
82. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници, одржаној 15.6.2010.године, која је 
наставак седнице од 14.6.2010.године, на основу 
чл.25, чл.26, чл.35.став 10. и чл.46. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09), чл.38, 39, 40, 42. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (''Сл.гласник РС'',  бр.31/10), и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), 
донела је   

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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''ГОЧ'' ЗА ДЕО ''ГОЧА'' КОЈИ ПРИПАДА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1.  
Овом Одлуком ПРИСТУПА СЕ изради 

измена и допуна плана Генералне регулације 
''Гоч'' за део ''Гоча'' који припада територији 
општине Врњачка Бања (у даљем тексту: Измене 
и допуне Плана), (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 10/09). 

Члан 2.  
 Ова одлука се доноси у циљу: 

- усаглашавања форме и садржаја Плана 
са Законом о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09), на начин прописан 
Правилником о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', 
бр.31/10), у смислу допуне прилозима које план 
не садржи, а прописани су чл.26.Закона, односно 
Правилником - у делу II ''Садржина планских 
докумената'', поглавље 2.2 (чл.23-28.), начина 
дигиталне припреме плана прописаног у делу II 
''Садржина планских докумената'', поглавље 4 
(чл.35-37.) Правилника,  

- решавања проблема у примени Плана 
насталих услед пропуста у евидентирању 
постојећих објеката и  

- евентуалних измена по примедбама 
грађана. 

Члан 3. 
 Измене и допуне Плана се односе на 
цело подручје обухваћено Планом Генералне 
регулације ''Гоч'' за део ''Гоча'' који припада 
територији општине Врњачка Бања, дефинисано 
чл.4. Одлуке о приступању изради Плана Генера-
лне регулације ''Гоч'' за део ''Гоча'' који припада 
територији општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања, бр.1/05), односно на план у 
целини. 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

Члан 4. 
 Измене и допуне Плана, у складу са 
чл.26. Закона о планирању и изградњи,  садрже 
нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског 
подручја;  

2) поделу простора на посебне целине и 
зоне;  

3) претежну намену земљишта по зонама и 
целинама;  

4) регулационе линије улица, површина 
јавне намене и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на 
геодетској подлози за зоне за које није 

предвиђена израда плана детаљне регу-
лације;  

5) нивелационе коте раскрсница улица и 
површина јавне намене (нивелациони 
план) за зоне за које није предвиђена 
израда плана детаљне регулације;  

6) трасе, коридоре и капацитете за сао-
браћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру;  

7) вертикалну регулацију;  
8) правила уређења и правила грађења по 

зонама и целинама, посебна правила у 
зонама заштите изворишта; 

9) зоне за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације;  

10) локације за које се обавезно ради урба-
нистички пројекат;  

11) предвиђене рокове за израду плана дета-
љне регулације са обавезно прописаном 
забраном градње нових објеката и реко-
нструкције постојећих објеката (изгр-
адња објеката или извођење радова 
којима се мења стање у простору), до 
усвајања плана;  

12) мере заштите културно-историјских спо-
меника и заштићених природних целина;  

13) инжењерско-геолошке услове;  
14) мере енергетске ефикасности изградње;  
15) графички део.  

Члан 5. 
Носилац израде Измена и допуна Плана 

из чл.1. ове Одлуке је  ЈП Дирекција за 
планирање и изградњу   Општине Врњачка 
Бања, сагласно чл.7. ст.1.тач.1. Закона о јавним 
набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 116/08), (у 
даљем тексту: носилац израде плана). 

Члан 6. 
 Носилац израде плана је у обавези да 
концепт плана израђен сходно чл.48. Закона о 
планирању и изградњи, а који се састоји од 
графичког дела и текстуалног образложења са 
потребним нумеричким показатељима, достави 
општини у року од 3 месеца од дана ступања на 
снагу ове Одлуке, ради стручне контроле коју 
врши Комисија за планове. 

Члан 7. 
 Средства за израду Измена и допуна 
Плана, обезбеђују  се у буџету општине, или из 
других извора сходно чл.39. Закона о планирању 
и изградњи. 

Члан 8. 
 Одељење за животну средину и локални 
развој општине Врњачка Бања донеће Одлуку о 
приступању, односно неприступању изради 
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стратешке процене утицаја на животну средину 
Измена и допуна Плана.  

Члан 9. 
 Излагање Измена и допуна Плана на 
јавни увид извршиће се после извршене стручне 
контроле и трајаће 30 дана од дана оглашавања 
у локалним средствима информисања и дневном 
листу који се дистрибуира за целу територију 
Републике Србије. 
 Место одржавања јавног увида је у 
згради Општинске управе општине Врњачка 
Бања, ул.Крушевачка бр.17. 
 

Члан 10. 
 Ова одлука се доноси по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове 
бр.06-24/10-2 од 20.5.2010.године, које је 
саставни део ове одлуке. 
 

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 020-65/10 од 15.6.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
83. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници која је одржана 14.6.2010.године, по 
разматрању предлога за разрешење председника 
Скупштине општине Врњачка Бања, на основу 
записника о спроведеном тајном гласању број 
013-4/10 од 14.6.2010.године, чл.38. ст.4. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 
129/07), чл.49. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 
13/09)  и чл.26. став 3., а у вези са чл.19. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09) ,  
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 Разрешава се Драган Стевановић, 
дужности председника Скупштине општине 
Врњачка Бања, пре истека времена на које је 
изабран.  
 

 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    
 Број: 020-62/10  од 14.6.2010.године 
      
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
            Светлана Јанковић-Митевски,с.р. 
_________________________________________ 
 
84. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници која је одржана 14.6.2010.године, по 
разматрању предлога за избор председника 
Скупштине општине Врњачка Бања, на основу 
записника о спроведеном тајном гласању број 
013-5/10 од 14.6.2010.године, чл.38. ст.3. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 
129/07), чл.48. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 
13/09)  и чл.27. став 2., а у вези са чл.19. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09) ,  
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 За председника Скупштине општине 
Врњачка Бања бира се одборник  ПЕТАР 
АРСИЋ  из Врњачке Бање, чији мандат траје  до 
истека мандата одборника скупштина јединица 
локалне самоуправе изабраних на редовним 
изборима. 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-63/10  од 14.6.2010.године 
 
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
            Светлана Јанковић-Митевски,с.р. 
_________________________________________ 
 
85. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 14.6.2010.године, на 
основу чл. 38. став 5. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07),  
чл.48.ст.7. Статута општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 1/09 и 
13/09) и чл.20.Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања  (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број 1/09), донела је  
 
  О  Д  Л  У  К  У   

I. 
 Председник Скупштине општине 
Врњачка Бања, Петар Арсић, обавља функцију 
председника у својству волонтера. 
 Сва права и обавезе из радног односа, 
именовани ће остваривати у ЈП ''Бели извор'' 
Врњачка Бања. 
 

II. 
 Председник Скупштине општине 
Врњачка Бања, Петар Арсић, остварује накнаду 
за обављање функције у износу који је утврђен  
чл.8.Одлуке о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних и постављених лица у 
органима Општине Врњачка Бања Бања  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 10/09). 
 

III. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     
 Број: 400-875/10  од 14.6.2010.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК                   
              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
86. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. редовној седници одржаној дана 
15.6.2010.године, која је наставак седнице од 
14.6.2010.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  бр. 
129/07), чл.41.став 2. и 43. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09 и 13/09) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању председника, 
заменика председника и члана Одбора за 

безбедност  Скупштине општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
 Разрешавају се у Одбору за безбедност   
Скупштине општине Врњачка Бања: 

1. Драган Стевановић, дужности предс-
едника, 

2. Радован Којић, дужности заменика 
председника и  
3. Горан Радовановић, дужности члана, 
због престанка функција, због којих су 
именовани у овај Одбор. 
 

Члан 2. 
  У Одбор за безбедност   Скупштине 
општине Врњачка Бања се именују: 

  1. Петар Арсић, председник 
  2. Жељко Рајковић, зам.председника и 
  3. Слободан Вукојичић, члан. 

 
Члан 3. 

 Одбор за безбедност има надлежности 
утврђене чл.41. Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 4. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-68/10  од 15.6.2010.године 
                       
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р.  
_________________________________________ 
 
 
87. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.гидуне, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.9. 
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине 
Краљево",број 12/91, 9/97, 15/98 и 8/99) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09 и 13/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  чланa  

Управног одбора Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања 

 
 

I. 
 Констатује се да је Радомиру Дунићу, 
престао мандат  у  Управном одбору Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања, због 
смрти. 
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II. 

Именује се Саша Миодраговић у 
Управни одбор Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања, испред установе. 
 
   III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-19/10  од 15.6.2010.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                     Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
88. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној 15.6.2010.године, која је 
наставак седнице од 14.6.2010.године, на основу 
чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.11. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 6/07-пречишћен текст) и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09 и 
13/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  чланa 

Управног одбора Установе Туристичкe 
организације Врњачка Бања  

 
I. 

 Разрешава  се Горан Каравесовић, 
дужности члана  у  Управном одбору установе 
Туристичке организације Врњачка Бања, испред 
установе, на лични захтев. 
 

II. 
 Именује се Спасоје Ђуровић у Управни 

одбор Туристичке организације Врњачка Бања, 
испред установе. 
 
   III 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-48/10  од 15.6.2010. године 
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               Петар Арсић,с.р. 
__________________________________________ 

 
89. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној 15.6.2010.године, која је 
наставак седнице од 14.6.2010.године, на 
предлог овлашћеног предлагача, а на основу чл. 
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл. 54. и 55. Закона 
о основима система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09),  чл.13.Одлуке о 
оснивању Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце "Радост"Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Краљево", бр. 8/92 и 
24/04) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број  1/09 и 
13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана Управног 
одбора Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце "Радост" Врњачка 

Бања 
 

I. 
 Разрешава  се Драган Миленковић 
дужности члана Управног одбора Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхрану 
деце  “Радост”  Врњачка Бања, као представник 
родитеља, због наступања услова из чл.54.став 
10. тачка 5. Закона о основима система 
образовања и васпитања. 
  

II. 
 Именује се Јелена Прибаковић у 
Управни  одбор Установе за предшколско 
образовање, васпитање и исхрану деце  “Радост”  
Врњачка Бања, као представник родитеља. 
 

III. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-55/10  од 15.6.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
90. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, на 
предлог овлашћених предлагача, а  на основу 
чл.54. и 55. Закона о основима система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 
72/09) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број  1/09 и 
13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Школског одбора ОШ 
‘'Попински борци''  Врњачка Бања 

 
I. 

Именују се чланови  Школског одбора 
ОШ ''Попински борци''  Врњачка Бања, и то: 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Видаковић Радослав, дипл.географ, 
2. Лазић Славица, наставник 

матматике, 
3. Цвејић Голуб, професот техничког 

образовања, 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 

1. Шљивић Зоран, 
2. Рисимић Мирослава, 
3. Спасојевић Нела, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1.Стефановић Бојана 
2. Михајловић Станоје и 

 3.Јовановић Биљана.  
 

II. 
Мандат чланова Школског одбора траје 

4 године. 
 

III. 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

IV. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-49/10 од 15.6.2010.године  
. 

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Петар Арсић,с.р. 
__________________________________________ 
 
91. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12.  седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године,  а  
на основу чл.55. став 1. Закона о основима 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број  1/09 и 13/09), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о   разрешењу чланова Школског одбора ОШ 

''Попински борци''  Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се чланови  Школског 

одбора ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања, 
због истека мандата,  и то: 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  
 1. Максимовић Јелена, 

2. Видаковић Радослав, 
3. Стјепановић Биљана,  
 

ПРЕДСТАВНИЦИ  РОДИТЕЉА 
 1. Дедић Владанка, 

2. Поповић Миломир, 
3. Вукојичић Иван, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1.Данијела Протић, 

 2. Пјетловић Миленко и 
 3. Станоје Михајловић. 
 

             II. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-69/10 од 15.6.2010.године  
.      
   ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Петар Арсић,с.р. 
__________________________________________ 
 
92. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, на 
предлог овлашћених предлагача, а  на основу 
чл.54. и 55. Закона о основима система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 
72/09) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број  1/09 и 
13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Школског одбора ОШ 
‘'Бане Миленковић'' Ново Село 

 
I. 

Именују се чланови  Школског одбора 
ОШ ''Бане Миленковић''  Ново Село, и то: 
  
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Дрманац Игор, проф. историје, 
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2. Атанасковић Радојка, проф.разредне 
наставе, 

3. Вукојичић Љиља, проф.разредне 
наставе, 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 
1. Ђуровић Бобан из Грачаца, 
2. Жерађанин Иван из Новог Села, 
3. Ђорђевић Србислав из Новог Села, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1. Бурмаз Иван, 
2. Атанасковић Јелена и 
3. Сеочанац Биљана. 

 
II. 

 Мандат чланова Школског одбора траје 
4 године. 

 
III. 

Ово решење је коначно у управном 
поступку. 

 
IV. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-41/10 од 15.6.2010.године  
.              
  ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА          
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Светлана Јанковић-Митевски,с.р. 
__________________________________________ 
 
93. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, а  
на основу чл.55. став 1. Закона о основима 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број  1/09 и 13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   разрешењу чланова Школског одбора ОШ 
‘'Бане Миленковић''  Ново Село 

 
I. 

Разрешавају  се чланови  Школског 
одбора ОШ ''Бане Миленковић'' Ново Село, због 
истека мандата,  и то: 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 1. Дрманац Игор,  

2. Продановић Јасмина,  
3. Шпировић Снежана, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ  РОДИТЕЉА 
1. Марковић Жарко, 
2. Жерађанин Горан, 
3. Васојевић Благоје, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1. Миловановић Радиша, 
 2. Мијатовић Слађан и 

 3. Јованчевић Мирослав. 
  

II. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-70/10 од 15.6.2010.године  
.      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
          Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
94.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, на 
предлог овлашћених предлагача, а  на основу 
чл.54. и 55. Закона о основима система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 
72/09) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број  1/09 и 
13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Школског одбора ОШ 
‘'Младост'' Врњци 

 
I. 

Именују се чланови  Школског одбора 
ОШ ''Младост''  Врњци, и то: 
  
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Луковић Олгица, проф.француског 
језика, 

2. Дражић Мирјана, проф.српског 
језика, 

3. Вучинић Саша, проф.техничког и 
информатичког образовања, 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 

1. Миодраговић Марија, 
2. Николић Василије,  
3. Јевтић Верослава, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1.Миљковић Љубодраг, 
2. Дробњак Иван и 
3.Џамић Милан. 
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II. 

Мандат чланова Школског одбора траје 
4 године. 

 
III. 

Ово решење је коначно у управном 
поступку. 

 
IV. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-6/10 од 15.6.2010.године  
.     
  ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                   Петар Арсић,с.р. 
__________________________________________ 
 
95. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, а  
на основу чл.55. став 1. Закона о основима 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број  1/09 и 13/09), донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о   разрешењу чланова Школског одбора ОШ 

‘'Младост''  Врњци 
 

I. 
Разрешавају  се чланови  Школског 

одбора ОШ ''Младост'' Врњци, због истека 
мандата,  и то: 

 
 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 1. Добричић Војкан, 

2. Матић Јелена, 
 3. Аџић Дејан, 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ  РОДИТЕЉА 
1. Топаловић Бранка, Штулац, 
2. Топаловић Живка, Штулац, 
3. Стајковац Радица, Врњци, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
1. Чеперковић Мирко, 

 2. Вељковић Небојша и 
 3. Шеровић Јасминка. 

  
 
 

 
II. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-71/10 од 15.6.2010.године  
. 

          ПРЕДСЕДНИК 
                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Петар Арсић,с.р. 
__________________________________________ 
 
96. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, на 
предлог овлашћених предлагача, а  на основу 
чл.54. и 55. Закона о основима система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 
72/09) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број  1/09 и 
13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Школског одбора 
Гимназије Врњачка Бања 

 
I. 

Именују се чланови  Школског одбора 
Гимназије Врњачка Бања, и то: 
  
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Симић Анђелија, проф.француског 
језика, 

2.   Башић Марина, проф.рачунарства и 
информатике, 
3. Веселиновић Недељко, 
проф.математике, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 
1.   Петровић Владимир, 
2. Савић Славољуб, 
3. Марковић Славиша, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1.   Павловић Зоран 
2.   Атанасковић Горан и  
3.   Стојковић Дејан. 
 
 

II. 
 Мандат чланова Школског одбора траје 
4 године. 

 
III. 

Ово решење је коначно у управном 
поступку. 
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IV. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-39/10 од 15.6.2010.године  
. 

         ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Петар Арсић,с.р.  
__________________________________________ 
 
97. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 15.6.2010.године, 
која је наставак седнице од 14.6.2010.године, а  
на основу чл.55. став 1. Закона о основима 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број  1/09 и 13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   разрешењу чланова Школског одбора 
Гимназије Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешавају  се чланови  Школског 
одбора Гимназије Врњачка Бања, због истека 
мандата,  и то: 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Веселиновић Недељко, 
2. Симић Анђелија, 
3. Стодић Дојна, 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА 
1. Владимир Петровић,  
2. Славољуб Савић, 
3. Славиша Марковић 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 1. Црноглавац Миша, 
 2. Ђурчић Драган и 
 3. Миодраговић Радослав. 

  
      
 
  II. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-72/10 од 15.6.2010.године  
. 

    

   ПРЕДСЕДНИК 
              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               Петар Арсић,с.р. 
__________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
98. 
                Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 37. седници, одржаној 
дана 2.6.2010. године, на основу чл. 4. Одлуке 
о монтажним објектима ("Сл.лист општине 
Краљево", бр.9/04, бр.4/05, бр.9/05-пречишћен 
текст, "Сл. лист општине Врњачка Бања" 
бр.4/06, бр.1/08, и 4/09, 5/09-пречишћен 
текст,13/09 и 17/09 др.одлука), чл. 59.Статута 
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр.1/09 и 13/09), и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), и закључка Комисије за 
планове СО Врњачка Бања број 06-24/10-1 од 
20.05.2010.год.,Закључка Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр.350-364/10од 
2.06.2010.год., доноси  
 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ОПШТЕГ 
РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ 

БАЊИ 
 

Члан 1.  
             Врши се измена и допуна Плана 
општег распореда места за постављање монта-
жних објеката у Врњачкој Бањи (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.2/10 и 5/10), у 
чл.6.став 2 тако што се иза алинеје четири 
додаје нова алинеја пет која гласи: 
„ Локација „Србија“-једно место означено као 
КК5у графичком прилогу 
                                      

Члан 2. 
                У чл.7.додаје се нови став три који 
гласи: 
„За постављање апарата за дечју забаву 
предвиђају се следеће локације: 
• С4 – локација ''Гоч'' – два места  
• С5 – локација ''Звезда2'' – два места  
• С6 – локација ''Србија'' – два места  
• С7 – локација ''Снежник'' – два места  
•С8 – локација између хотела ''Проме-нада'' и 
хотела "Бреза"– два места  
• С9 – локација на платоу код Библио-теке – два 
места  
• С10- локација на "Дечијем игра-лишту"– два 
места .“ 

.  
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Члан 3. 

            У члану 12. после тачке 9. додају се 
тачке 10.- 15.тако да гласе:  
„10.Утврђује се локација за вагон ресторан на 
локацији „Трг културе“укупне површине 36м2 
у ознаци ВПу графичком прилогу, 
11.утврђује се локација за изнајмљивање 
бицикла на локацији „Србија“ознака Б1 у 
графичком прилогу,површине 12м2,с тим што 
се при издавању дозволе за дату површину 
мора дефинисати и расположива маршута 
изнајмљених бицикли, 
12. Утврђује се локација промо пулта ради 
бесплатне презентације и промоције здравог 
активног начина живота и едукација грађана о 
правилној исхрани на делу Променаде испред 
хотела „Звезда“(површина заузећа до 
1м2,ознака ПЗ у графичком прилогу). 
13 Утврђује се локација за плетење кикица на 
локацији„Звезда“ ознака Ки у графичком 
прилогу површина  до 1м2 а све реквизите 
уклањати са Променаде по завршетку рада, 
14.Предвиђа се могућност за продају цвећа на 
променади са продајом из руке,при чему није 
дозвољена употреба сталака и штандова за 
продају истих.  
15.Утврђује се локација промо пулта 
Удружења хотелијера на делу променаде 
испред ресторана „Швајцарија“(површина 
заузећа до1м2, ознака УХ у графичком 
прилогу). 

Члан 4.  
          Саставни део ове измена и допуна Плана 
је графички прилог општег распореда места на 
делу површине јавне намене на територији 
општине Врњачка Бања, урађен размери 
1:1000.  

Члан 5.  
         Ова измена и допуна Плана ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу Општине Врњачка Бања''.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број:350-227/10 од 2.6.2010.године  

�
  ПРЕДСЕДНИК                  
       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
          Зоран Сеизовић,с.р. 
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