
 Страна 1     -   Број  39.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.12.2017. године 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

388. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници одржаној дана 29.12.2017.године, на 

основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

- др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 25. 

Закона о буџетском систему ("Службени гласник 

РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

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

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 

99/2016), члана 7., члана 11., члана  5. и члана 18. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 

- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. 

изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. 

изн.) и члана 36. Статута Општине Врњачка 

Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања", 

број 23/16-пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 

Овим одлуком врше се измене и допуне 

Одлуке о локалним комуналним таксама 

("Службени лист општине Врњачка Бања'', број 

22/12, 20/13, 21/14, 15/15 и 27/16) – у даљем 

тексту: Одлука, и Таксена тарифа која је 

саставни део Одлуке. 
 

Члан 2. 

 У члану 4. Одлуке, текст: ,,надлежног 

одељења'',  мења се у текст: „надлежне 

организационе јединице“. 
 

Члан 3. 

 У члану 7. Одлуке иза тачке 8. дадаје се 

нова тачка 9. која гласи: 

'' 

1. За коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе – за заузеће 

јавне површине ''полигона за обуку 

кандидата за возаче''.  

      

  Члан 4. 

 Члан 8. мења се и гласи: 

 ''Комуналне таксе из члана 7. тачке 2., 4., 

6., 7., и 8. утврђују се у дневном износу, а за 

тачке 1., 3. и 5. у годишњем износу, док се такса 

за тачку 9. утврђује у месечном или годишњем 

износу.'' 
 

Члан 5. 

У члану 9. став 1. Одлуке иза броја '',  

додаје се везник и број ''и 9''.  

 У члану 9. став 7. се мења и гласи:  

''Организациона јединица надлежна за 

инспекцијске послове (комунална инспекција) у 

поступку контроле  дужна је да достави 

примерак записника организационој јединици 

надлежној за локалне јавне приходе Општинске 

управе, ради доношења решења о задужењу 

таксом са следећим подацима, за случајеве из 

предходног става овог члана: 

- за правна лица : назив, одговорно лице у 

правном лицу, ПИБ, матични број правног лица, 

текући рачун, тачна адреса седишта правног 

лица. 

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

број, броја личне карте, текући рачун, назив 

радње са тачном адресом,  делатност.'' 
 

Члан 6. 

 У члану 18. Одлуке иза става 6. додаје се 

нови став 7. који гласи: 

''Таксене тарифе које су утврђене за мала 

правна лица примењују и за правна лица која су 

разврстана у микро правна лица у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство.'' 
 

Члан 7. 

 Члан 25 мења се и гласи: 

 ''Новчаном казном од 150.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако: 

– надлежном органу Општинске управе општине 

Врњачка Бања не поднесе или не поднесе у 

прописаном року, пријаву за утврђивање обавезе 

по основу таксених обавеза које се утврђују у 

годишњем износу (члан 9. став 1. одлуке); 

– надлежном органу Општинске управе општине 

Врњачка Бања не пријави или не пријави у 

прописаном року сваку насталу промену (члан 9. 

став 3. одлуке). 
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 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од  25.000 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и предузетник новчаном казном од 

75.000 динара.'' 
 

Члан 8. 

 Таксена тарифа која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и гласи: 

 

''               Т А К С Е Н А Т А Р И Ф А 
 

ТАРИФНИ БРОЈ  1 

За истицање фирме на пословном 

простору комунална такса утврђује се у 

годишњем износу и то: 

1. Средња правна лица, као и предузетници 

и мала правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000 динара (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електро-

привреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају 

на годишњем нивоу у износу и то: 

• Екстра зона........................92.500 динара 

• Прва зона ..........................88.200 динара 

• Друга зона ........................ 82.400 динара 

• Трећа зона .........................75.400 динара 

• Четврта зона .....................70.200 динара 

• Остала насељена места.....25.800 динара 
 

2. Велика правна лица (осим предузетника 

и правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електропри-

вреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу у износу од 138.800 динара у 

свим зонама. 

3. Правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица, у смислу закона 

којим се уређује рачуноводство и предузетници, 

а обављају  делатност банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом 

и дериватима нафте, производње и трговине на 

велико дуванским производима, производње 

цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и 

дискотека....................................462.900 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Зоне су регулисане Одлуком о одређивању 

зона на територији општине Врњачка Бања 

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

су утврђене Генералним планом Врњачке   Бање 

2005-2021.    
 

2.   Утврђивање, наплату и контролу врши 

организациона јединица за локалне јавне 

приходе Општинске управе. Комунална такса из 

овог  тарифног броја уплаћује се на уплатни 

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

истицање фирме на пословном простору. 

 

ОЛАКШИЦЕ: 

Обвезницима комуналне таксе се у првој години 

пословања врши њено умањење у висини од 

50%. година пословања утврђује се у односу на 

дан регистровања обвезника (12 месеци). 

Олакшица се уводи за обвезника комуналне 

таксе  на фирму у односу на оснивача или 

власника фирме који остварује право само на 

олакшицу за једну фирму. 

Олакшице у висини од 100% утврђују се за 

следеће обвезнике: 

1. јавне установе и  јавна предузећа чији  је 

оснивач Општина Врњачка Бања. 

2.  предузетници који обављају делатност старих 

заната и домаће радиности, 

3. спортски клубови, удружења грађана, 

хуманитарне рганизације, црвени  крст и остале 

непрофитне организације. 

Такса за истицање фирме на пословном 

простору под тачком 1. умањује се 

предузетницима за 30% и малим правним 

лицима за 20%. 

Такса за истицање фирме на пословном 

простору под тачком 3. умањује се правним 

лицима и предузетницима за делатност 

дистрибуције запаљивих течности и гасова и 

нафте и нафтних деривата и хемикалија 

капацитета 50м3 за 90%. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Локална комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају општини 

Врњачка Бања (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) утврђује се у дневном 

износу по зонама и то: 
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1. Средња правна лица, као и предузетници и 

мала правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000 динара (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електропри-

вреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), и то: 

• Екстра зона.............................. 55 динара  

• Прва зона ................................ 53 динара 

• Друга зона .............................. 48 динара 

• Трећа зона .............................. 45 динара 

• Четврта зона ..........................  43 динара 

• Остала насељена места.......... 33 динара 

 

2. Велика правна лица (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; произво-

дње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине велико дуванским произ-

водима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електроп-

ривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), у износу од 80 динара у свим 

зонама. 

 

3. Правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производња цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања и ноћних барова и 

дискотека, и то:  

• За банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико дува-

нским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека....                              270 динара. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 

или физичко лице чија је фирма односно 

рекламни пано истакнут, на основу  решења 

издатог од стране надлежног органа Општинске 

управе за локалне јавне приходе, а по предходно 

издатом одобрењу Општинске управе–

организационе јединице надлежне за послове 

урбанизма. 

2. Општинска управа–организациона јединица за 

послове урбанизма дужно је да један примерак 

одобрења за истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора, односно рекламног паноа 

достави Општинској управи–организационој 

јединици надлежној за локалне јавне приходе са 

следећим подацима: 

- за правна лица: назив, одговорно лице у  

правном лицу, ПИБ, матични број правног лица  

и  текући рачун, тачна адреса седишта правног 

лица, делатност. 

- за   физичка лица: име и презиме, 

порески индетификациони број, матични број, 

текући рачун, број личне карте и назив радње са 

адресом, делатност. 

3. Комунална  такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број:  

     840-716112843-42, комунална такса  за 

истицање фирме вам пословног простора. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Износ локалне комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

која се плаћа приликом регистрације возила 

утврђује се у следећим износима на годишњем 

нивоу:  

 

1) за теретна возила:  

- за камионе до 2 т 

носивости...........................................1.690 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т 

носивости...........................................2.250 динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т 

носивости...........................................3.940 динара,  

- за камионе преко 12 т 

носивости......................................... .5.620 динара;  
 

2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле).........................................560 динара;  

 

3) за путничка возила:  

- до 1.150 цм3...................................... 560 динара,  

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3.......1.120 динара,  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3.......1.680 динара,  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3.......2.250 динара,  

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3...... 3.400 динара,  

- преко 3.000 цм3 ............................ 5.620 динара;  
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4) за мотоцикле:  

- до 125 цм3 .......................................   450 динара,  

- преко 125 цм3 до 250 цм3 ................ 670 динара,  

- преко 250 цм3 до 500 цм3 ...........  1.120 динара,  

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 ..........1.360 динара,  

- преко 1.200 цм3 ..............................1.680 динара;  
 

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по 

регистрованом седишту;  
 

6) за прикључна возила: теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета:  

- 1 т носивости ................................450 динара,  

- од 1 т до 5 т носивости ................780 динара,  

- од 5 т до 10 т носивости ........... 1.070 динара,  

- од 10 т до 12 т носивости ..........1.470 динара,  

- носивости преко 12 т .................2.250 динара;  
 

7) за вучна возила (тегљаче):  

- чија је снага мотора до 66 киловата 

............................................. ..........  1.680 динара,  

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 

........................................................  2.250 динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 

.......................................................  2.830 динара,  

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 

.......................................................  3.400 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата 

.......................................................  4.520 динара;  
 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила 

за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз 

пчела .........................................1.120,00   динара.  
 

НАПОМЕНА: 

1. Комунална  такса по  овом тарифном  броју 

утврђује се у годишњем износу и наплаћује у 

поступку регистрације возила од стране органа 

надлежног за регистрацију возила. 

2. Ако носивост теретног возила и теретне 

приколице није изражена у целим тонама, такса 

се плаћа у носивости у целим тонама, тако што 

се носивост до пола тоне не узима у обзир, а 

ностивост преко пола тоне сматра се као цела 

тона. 

3. За возила која се привремено региструју за 

време краће од 12 месеци, плаћа се   сразмерни 

део таксе за то време. 

4. Не плаћа се комунална такса из овог тарифног 

броја за возила државних органа и органа 

локалне самоуправе, организација и установа и 

јавних предузећа за специјална возила која су у 

непосредној фунцији обављања делатности, 

пољопривредне машине и машине која се 

региструју и служе искључиво за сопствене 

потребе у пољопривреди, као и за путничка 

возила и друга превозна средства инвалидних и 

хендикепираних лица са 80% и више  телесног 

оштећења или код којих посто- ји  телесно 

оштећење које има за последицу неспособност  

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

која им служе за личну употребу. 

5. Комунална такса за коришћење јавне 

површине за пролаз мини воза неће се 

наплаћивати  приликом његове регистрације, већ 

ће се наплаћивати до 5. у текућем месецу за 

претходни месец по решењу организационе 

јединице Општинске управе  надлежне за 

послове саобраћаја у износу од  76.500 динара 

месечно по једном мини возу. Ова такса се 

наплаћује у периоду од 1. маја до 30.септембра. 

 Уколико превоз мини возом обавља 

јавно предузеће које је основала општина 

Врњачка Бања, ова такса се неће наплаћивати. 

6. Комунална такса за коришћење јавне 

површине за пролаз фијакера за туристичко 

разгледање Врњачке Бање плаћа се у износу од 

1.300,00 дин. месечно по запрези односно 

фијакеру на начин и по процедури из претходне 

тачке. 

7. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

714513843-04, комунална такса за држање 

моторних возила. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

За коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиност, и осим 

делатности које су наведене у тарифном броју 9, 

од сваког  целог или започетог метра квадратног 

коришћеног простора, утврђује се комунална 

такса у дневном износу и то: 

- Екстра зона : 

Врњачка улица од  почетка променаде 

(шеталишта) до виле Сан  

(укључујући обе)..............................    48,00 дин.  

Немањина улица.................................. 43,00 дин. 

Остали делови екстра зоне .................37,00 дин. 

- Прва зона   ................................... 32,00 дин. 

- Друга зона ..................................... 27,00 дин. 

- Трећа зона ......................................16,00 дин. 

- Четврта зона....................................... 10,00 дин. 

- Остала насељена места......................10,00 дин. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у 

дневном износу . 

2. За постављењe башти за период ван 

туристичке сезоне од 15.03. – 31.05. и од 01.09. – 
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31.10., таксени обвезник плаћа таксу у висини од 

50% износа прописаног овим тарифним бројем, 

осим за баште које су затворене за које се плаћа 

пуни износ комуналне таксе. 

3. Захтеви за постављање баште подносе се 

организационој јединици  надлежној за послове 

урбанизма, које пре издавања одобрења 

доставља одељењу надлежном за послове 

локалних јавних прихода извештај о 

испуњености услова за постављање баште, а 

ради издавања решења о комуналној такси  које  

је саставни део одобрења. 

4. У случају када обвезник ове таксене тарифе 

изврши једнократну уплату обавезе-задужења на 

годишњем нивоу, у року од 15 дана од дана 

пријема решења стиче право на попуст од 20%. 

5. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

741531843-77, комунална такса за коришћење 

простора  на  јавним  површинама  у  пословне 

сврхе. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

За држање средстава за игру (забавне 

игре) утврђује се комунална такса у дневном 

износу, и то: 

- за аутомате, комјутерске и остале 

игре.........................................................125,00дин. 

- за билијар, флипере и сл. ...................  85,00дин. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Такса по овом тарифном броју плаћа се у 

дневном износу по апарату. Таксени обвезник је 

дужан да пријави апарате за забавне игре 

организационој јединици Општинске управе  

надлежној  за локалне јавне приходе пре почетка 

коришћења истих. Пријава садржи : 

-  за правна лица: назив, одговорно лице у 

правном лицу, ПИБ, матични број правног лица 

и текући рачун, тачну адресу седишта правног  

лица, адресу места држања апарата, врсту, 

марку, тип и серијски број апарата и датум 

почетка рада средстава за игру. 

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

број текући рачун, број личне карте, назив радње 

са тачном адресом, адресу места држања 

апарата, врсту, марку, тип и серијски број 

апарата и датум почетка рада средстава за игру. 

2. Контролу држања апарат  за игру врши 

комунална инспекција Општинске управе. По 

извршеној контроли, комунална инспекција 

доставља извештај организационој јединици 

Општинске управе надлежној за локалне јавне 

приходе ради доношења решења о задужењу 

таксеном обавезом. 

3.  Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број:  

840-714572843-29, комунална такса за држање 

средстава за игру. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

За коришћење простора за полазна такси 

стајалишта плаћа се комунална такса у 

годишњем износу од 4.800,00 динара. 

За пролаз, заустављање и паркирање 

возила у улицама којима је забрањено 

засутављање, паркирање и пролаз возила, ради 

доставе робе, а према одобрењу организационе 

јединице Општинске управе надлежне  за 

послове саобраћаја, плаћа се комунална такса по 

сату (сваком започетом сату) коришћења 

простора и то: 

-за путничке аутомобиле и комбије....73,00 дин. 

-за теретна моторна возила................260,00 дин. 

За пролаз, заустављање и паркирање у 

улицама у којима је забрањено заустављање, 

паркирање и пролаз истих, ван термина за 

снабдевање објеката предвиђених Одлуком о 

саобраћају на територији општине Врњачка 

Бања, ради доставе робе, а по претходно 

прибављеној сагласности Извршног органа, 

плаћа се комунална такса по сату (сваком 

започетом сату) коришћења простора и то: 

-за путничке аутомобиле.....................145,00 дин. 

за теретна моторна возила................. .610,00 дин. 

За пролаз моторних возила улицама 

забрањеним за саобраћај ових возила плаћа се 

комунална такса у износу од 124,00 динара, по 

појединачном проласку возила. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Наплаћени износ таксе уплаћује се у корист 

уплатног рачуна број 840-741532843-84, 

комунална такса за коришћење простора за 

паркирање моторних возила. 

2. Такса по ставу 1 овог тарифног броја плаћа се 

у годишњем износу приликом издавања 

одобрења за обављање делатности ауто-такси 

превоза од стране организационе јединице 

Општинске управе надлежне  за послове 

саобраћаја, а у корист уплатног рачуна из тачке 

1.напомене. 

3. Такса по ставу 2., 3. и 4. овог тарифног броја 

плаћа се приликом издавања решења којим се 

одобрава коришћење простора односно улица из 

наведених ставова у корист уплатног рачуна из 

тачке 1.напомене.  
 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

За коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора и других објеката 

привременог коришћења, утврђује се 

комунална такса за сваки m
2
  заузете површине у 

износу од 29,00 дин. дневно. 
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НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је 

корисник површина за постављање кампова, 

шатора и других сличних објеката. 

2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају 

корисници слободних површина за 

организовање хуманитарних, културних и 

спортских приредби и манифестација. 

3. Правно или физичко лице плаћа таксу на 

основу решења издатог од стране организационе 

јединице  Општинске управе надлежне за 

послове урбанизма у поступку издавања 

одобрења за поставњање кампова, шатора и 

других објекта. 

4. Такса по овом  тарифном броју плаћа се 

сразмерно времену коришћења и то препочетка 

коришћења слободне површине на уплатни 

рачун број 840-741533843-91, комунална такса за 

коришћење слободних површина за кампове. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

За заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и  за извођење радова на јавним 

површинама, утврђује се комунална такса у 

дневном износу и то: 

-при изградњи објеката по m
2
 заузете 

површине.........................................      290,00 дин 

-при извођењу радова који изискују раскопавање 

коловоза и тротоара по m
2
.......             290,00 дин 

 

НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног 

броја је инвеститор и  исту плаћа од дана заузећа 

јавне површине до завршетка градње. Обавезу 

утврђује организациона јединица Општинске 

управе надлежна за послове урбанизма и иста се 

уплаћује приликом издавања решења. 

2. Обвезник таксе из алинеје 2. овог тарифног 

броја  је инвеститор и исту плаћа од почетка 

раскопавања јавне површине. Обавезу утврђује 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове урбанизма и иста се 

уплаћује приликом издавања решења. 

3. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број 840-

741535843-08, комунална такса за заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом.'' 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 9 

 За коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе – за заузеће јавне површине 

„полигона за обуку кандидата за возаче“ 

утврђује се такса у месечном износу од 5.000,00 

динара, односно 60.000,00 годишње. 

 

 

НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из овог Тарифног броја су 

правна лица и предузетници који обављају 

делатност обуке кандидата за возаче. Таксени 

обвезник је дужан да пријави регистарске ознаке 

возила на којима се кандидати обучавају 

организационој јединици Општинске управе  

надлежној  за послове саобраћаја пре почетка 

коришћења истих.  

Пријава садржи : 

-  за правна лица: назив, одговорно лице у 

правном лицу, ПИБ, матични број правног лица 

и текући рачун, тачну адресу седишта правног  

лица, регистарски број возила и датум почетка и 

завршетка коришћења јавне површине 

„полигона за обуку кандидата за возаче“. 

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

број текући рачун, број личне карте, назив радње 

са тачном адресом, регистарски број возила и 

датум почетка и завршетка коришћења јавне 

површине „полигона за обуку кандидата за 

возаче“. 

2. Такса по овом тарифном броју плаћа се у 

месечном или у годишњем износу приликом 

издавања решења којим се одобрава коришћење 

простора јавне површине „полигона за обуку 

кандидата за возаче“  од стране организационе 

јединице Општинске управе надлежне  за 

послове саобраћаја, у складу са начином за који 

се определи обвезник ове таксе (подношење 

захтева за временски период од месец дана или 

подношење захтева за временски период од 

једне године). 

3. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

741531843-77, комунална такса за коришћење 

простора  на  јавним  површинама  у  пословне 

сврхе.'' 
 

 Прелазне и завршне одредбе 

Члан 9. 

Обавезује се Секретар скупштине да 

сачини пречишћен текст Одлуке. 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу даном објав-

љивања у "Службеном листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број:400-3043/17 од 29.12.2017.године      
 

   ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
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 389. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13.седници одржаној дана 29.12.2017.године, на 

основу члана 6. и 9. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 

број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-

усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени 

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

91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 и 

96/2017-усклађени дин.изн.), члана 20. и члана 

32. став 1. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 

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

и члана 36. став 1. тачка 17. Статута општине 

Врњачка Бања ("Службени лист Општине 

Врњачка Бања", број 23/16-пречишћен текст), 

донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене и допуне 

Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени лист општине Врњачка 

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

15/15 и 27/16) у даљем тексту: Одлука и Таксена 

тарифа која је саставни део Одлуке. 

 

Члан 2. 

Таксена тарифа која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и гласи: 

 

„ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

1. ПОДНЕСЦИ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Р.бр. Опис Износ 

1 За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске ако 

овом Одлуком другачије није предвиђено 

  

  36 

2 За давање мишљења о примени општинских одлука  

за откуп и давање у закуп станова у јавној својини 

  

  2.280 

3 За давање информације о локацији   

  а) за правна лица 650 

  б) за физичка лица 460 

4 За захтев странке за излазак на терен службеног лица 

Органа 

  

  460 

5 

За захтев за издавање препуиса из архиве, по сваком 

листу 75 

6 За захтев за увид у архивирана акта 360 

 

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

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

 

2. УВЕРЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Р.бр. Опис Износ 

1 За уверење и друге исправе, документа и радње које 

доносе или предузимају органи из члана 1 ове 

Одлуке, ако овом Одлуком и Тарифом није другачије 

прописано 

  

    

  80 

2 

За утврђивање стања грађ.објеката и издавања 

уверења о   

  легалности и старости објеката 720 

3 

Издавање уверења о обављању пољопривредне 

делатности 280 

 

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

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

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За сва решења која доноси Општинска управа у 

оквиру   

  

послова из изворне надлежности за која није 

проприсана   

  посебна такса 540 

2 

за доношење решења о утврђивању земљишта за 

редовну   

  употребу објекта 752 

3 

за доношење решења о конверзији права коришћења 

у    

  право својине уз накнаду 5.985 

4 за доношење решења о отуђењу или давању у закуп   

  грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву   

  Странке 1.125 

 

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

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

понудило највећи износ закупнине. 

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

колико има лица којима се решење доставља. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

Р.бр. Опис Износ 

1 за решење којим се издаје водопривредна сагласност,   

  

водопривредни услови и водопривредна дозвола за 

објекте   

  локалног значаја 280 

2 за закључак којим се издају водопривредни услови 280 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За доношење решења у поступку исељења и за 

извршење   

  решења без трошкова принудног извршења 685 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

Р.бр. Опис Износ 

1 за издавање одобрења за постављање мањих 

монтажних  

објеката на јавним површинама и то: киоска, башта,  

привремених објеката и трговачко-угоститељске  

делатности, монтажних огласно-рекламних објеката и  

монтажних објеката за културна збивања 

  

    

    

    

  550 

2 за уздавање одобрења за постављање осталих мањих   

  монтажних објеката на јавним површинама 550 

3 за решење о потврди плана посебних делова зграде   

  (етажирање) 395 
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ТАРИФНИ БРОЈ 7 

Р.бр. Опис Износ 

1 За издавање локацијске дозволе   

  

а) Издавање локацијских услова за изградњу објеката 

(на    

  основу урб.планова), по м2 нето површине    

  - класе и категорије "А" 72 

  - класе и категорије "Б" 124 

  - класе и категорије "В" 165 

  - класе и категорије "Г" 165 

  б) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне   

  инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:   

  -путеви, улице и друге саобраћајнице 57 

  -водовод и канализација 36 

  -ПТТ и електроинсталације 82 

  -топловоди, гасоводи и др.инсталације 57 

  

в) Издавање решења по једном објекту: трафо 

станице,   

  бутан станице, резервоари, водоводне подстанице,   

  мостови, релеји и сл. 44.900 

2 за потрђивање урбанистичког пројекта 7.490 

3 

за израду извештаја о стручној контроли  

урбанистичког    

пројекта од стране Комисије за планове 112.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

Р.бр. Опис Износ 

1 За кретање возила по посебним одобрењима 755 

2 За обављање ауто такси превоза   

  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање   

  такси превоза 620 

  б) за преглед возила 1.495 

  в) за издавање потврде погодности моторног возила 

за такси превоз и њеног продужетка 

  

  745 

  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси   

  превоза 310 

  д) за одјаву обављања такси превоза 310 

3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у 

градском и приградском саобраћају 

  

  1.505 

4 За решење о резервисању паркин места 605 

5 

За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање 

јавних   

  површина у циљу озвођења грађевинских радова 3.000 

 

НАПОМЕНА: У вези издавања акта о испуњености услова за обављање такси превоза (тачка 2, 

под а), превозник сноси стварне трошкове издавања такси дозволе, идентификационе картице, картона, 

ветробранске налепнице и кровне ознаке са грбом општине. 

 Такса из тачке 3.- односи се за  регистрацију  и оверу реда вожње једне линије. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За решење о закључењу брака ван службене 

просторије   

  a) ван објекта зграде Општинске управе, без употребе   

  службеног возила 9.450 
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б) ван објекта зграде Општинске управе, са 

употребом   

  службеног возила 13.610 

  в) у радно време 235 

  г) ван радног времена 480 

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

алинеје: в) и г). 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 10 

Р.бр. Опис Износ 

1 За одобрење за извођење музичког програма 825 

2 За издавање одобрења за сечу стабала 280 

3 

За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 

1   

  просторији 445 

 

4. ОСТАЛО 

ТАРИФНИ БРОЈ 11 

Р.бр. Опис Износ 

1 

Захтев за објављивање акта у Службеном листу 

општине   

  Врњачка Бања 150 

2 За уношење имена, грба или другог обележја 

Врњачке Бање у пословно име 

  

  11.965 

3 

За захтев за утврђивање примене мера у области 

заштите   

  од буке:   

  а) за физичка лица 245 

  б) за правна лица 480 

4 

За регистарцију уговора о раду за обављање послова 

ван    

  

просторија послодаваца и уговора са кућним 

помоћним   

  особљем 315 

 

5. ЖАЛБА 

ТАРИФНИ БРОЈ 12 

Р.бр. Опис Износ 

  

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

где су    

  

дозвољене, ако овом Одлуком и Тарифом није 

другачије    

  Прописано 230 

         “ 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 

01.01.2018.године. 

 

__________________________________________ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3045/17  од 29.12.2017.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________
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390. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. редовној седници одржаној 29.12.2017. 

године, у складу са чланом  32.  тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон), 

чланом  87.  Закона о заштити животне средине 

("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 

- одлука УС и 14/2016), чланом 7. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

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

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

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

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

закон и 96/2017 - усклађени дин. изн), чланом  

1. Уредбе о одређивању активности чије 

обављање утиче на животну средину 

("Службени гласник РС", број 109/09 и 8/10), 

чланом  2. и 3. Уредбе о критеријумима за 

утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање 

животне средине и највишег износа накнаде 

("Службени гласник РС", број 111/09), и чланом 

36. Статута општине Врњачка Бања-пречишћен 

текст („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 

23/16-пречишћен текст), донела је  
 

              Одлуку 

 o изменама и допунама Одлуке о накнади за 

заштиту и унапређење животне средине  

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за заштиту и 

унапређење животне средине  општине Врњачка 

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

бр.21/14), у чл.6.ставу 7.после речи: ''накнаде'', 

додаје се текст: ''из чл.4.тачка 1.ове одлуке'', а 

остали текст се наставља. 
 

Члан 2. 

 У чл.6.одлуке, додаје се став 8. који гласи:  

 ''Ако обвезник накнаде из члана 4. тачка 

2. ове одлуке не поднесе пријаву, накнада ће се 

утврдити на основу података о укупном приходу 

из последњег објављеног финансијског 

извештаја привредног субјекта, предатих у 

складу са прописима код Агенције за привредне 

регистре, у износу 0,003% укупних прихода на 

годишњем нивоу.'' 
 

Члан 3. 

  Став 8. из чл.6.ове одлуке, постаје став 9. 
 

                                 Члан 4. 

  Члан 12. одлуке се мења и гласи: 

 ''Новчаном казном у износу од 25.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице, 

ако не поступа у складу са одредбама члана 6.  

ове Одлуке, и не поднесе пријаву за утврђивање 

обавезе по основу накнаде, организационој 

јединици Општинске управе надлежној за 

локалне јавне приходе.  

 Новчаном казном у износу од 75.000,00 

динара, казниће се предузетник ако не поступа 

у складу са одредбама члана 6. ове Одлуке и у 

прописаном року не пријави постојање основа 

за плаћање накнаде и не плати накнаду 

предвиђену овом Одлуком.  

Новчаном казном у износу од  150.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице, ако 

не поступа у складу са одредбама члана 6. ове 

Одлуке и у прописаном року не пријаве 

постојање основа за плаћање накнаде и не плати 

накнаду предвиђену овом Одлуком.  

За прекршај из става 3. овог члана, 

казниће се одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном у износу од  25.000,00 динара.'' 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања'', a примењује сe након добијања 

позитивног Мишљења Министарства заштите 

животне средине. 
   

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:501-80/17 од 29.12.2017.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

391. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној 29.12.2017. године, на 

основу чл. 77. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 

21/2016), чл. 36. Статута Општине Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'',  

број 23/16-пречишћен текст), усвојила је  
  

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

У Општинској управи Општине 

Врњачка Бања постојећи број запослених према 

звањима на неодређено време, број запослених 

на одређено време у кабинету и број запослених 

на одређено време због повећаног обима посла, 

на дан 20.12.2017. године је следећи: 
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Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 84 

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 
 

1 

1 

 

Самостални саветник 14 

Саветник 32 

Млађи саветник 0 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Рефереент 

Млађи референт 
 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 
 

7 

5 

16 

0 

0 

 

0 

0 

0 

4 

4 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 15 

  

  

Самостални саветник 0 

Саветник 3 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Референт 

Млађи референт 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета вр 

ста радних места 

 

 

7 

0 

1 

1 

0 

0 

 

 

 

 

1 

1 

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине) 
 

   Број извршилаца 1 

Самостални саветник  

1 

Саветник 0 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Рефереент 

Млађи референт 

 

Прва врста радних места 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 
 

 

0 

0 

0 

1 

1 

Приправници 
 

Висока стручна спрема 

Виша стручна спрема 

Средња стручна спрема 

 

   Број извршилаца 0 

 

0 

0 

0 

 

Члан 2. 

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

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

потребни у 2018. годину 
 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 84 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

 

 1 

 1 

Самостални саветник 14 

Саветник 32 

Млађи саветник   0 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

  7 

  5 

16 

Референт 

Млађи референт 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

 

  0 

  0 

 

  0 

  0 

  0 

  4 

  4 

  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 15 

  

Самостални саветник 0 

Саветник 3 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Рефереент 

Млађи референт 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

7 

0 

1 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

1 

1 
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Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине) 
 

Број извршилаца 1 

Самостални саветник  0 

Саветник 1 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Рефереент 

Млађи референт 
 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Приправници 
 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема 

Средња стручна спрема 

 

 

   Број извршилаца 0 

 

0 

0 

0 
 

Члан 3. 

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

Бања'', а примењиваће се од 1.01.2018. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:111-33/17 од 29.12.2017.године 
 

          ПРЕДСЕДНИК  

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

  

392.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 13.редовној седници одржаној дана 

29.12.2017. године на основу члана 9. став 4. 

Закона о финансијској подршци породици са 

децом (''Сл. гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 

107/09), члана 189. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 

88/17), члана 69. Закона о основном образовању 

и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13 и 

101/17) и члана 36. Статута општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен текст), доноси 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке  

о финансијској подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Одлуци о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 5/15-пречишћен текст, 10/15, 4/16 и 

21/16) у члану 6. тачка 3. иза текста „суседне 

општине“ брише се текст: ''Трстеник и града 

Краљева''. 

Члан 2. 

У наслову поглавља 3. иза текста: 

''суседне општине'', брише се текст: ''Трстеник и 

града Краљева''. 
 

Члан 3. 

У члану 12. брише се алинеја 1., а додају 

се нове алинеје 1., 2. и 3. које гласе: 



 Страна 15     -   Број  39.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.12.2017. године 

  

 

 

 ''деца и њихови пратиоци ради похађања 

припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра; 

 ученици основних школа на удаљености 

већој од четири километра од седишта 

школе, а похађају основне школе на 

територији општине Врњачка Бања или 

на територији суседне општине уколико 

је школа коју похађају најближа месту 

пребивалишта ученика; 

 редовни ученици средњих школа''. 

Алинеје 2. и 3. постају алинеје 4. и 5. 
 

Члан 4. 

Задужује се секретар СО да сачини 

пречишћен текст Одлуке. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број:400-3099/17 од 29.12.2017.године  
    

   ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

393. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници одржаној дана 29.12.2017. године, на 

основу чл.49. Закона о јавној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-

др.закон, 108/16 и 113/17),  чл. 215. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон 

и 9/2016 – одлука УС), чл. 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 

83/2014 - др. закон и 10/16-др.закон)  и чл. 36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 - пречишћен 

текст),  донела је 

Одлуку 

о  изменама и допунама Одлуке о саобраћају на 

територији општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

У Одлуци о саобраћају на територији 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.7/17), у чл.2. у ставу 1. додаје 

се тачка 17. која гласи:  

''полигон''  је уређена површина која се 

користи за практичну обуку кандидата за 

возаче.'' 

Члан 2. 

У чл.9. ставу 1.на крају реченице ставља 

се зарез и додаје текст: ''а за коришћење 

полигона и других простора за практичну обуку 

кандидата за возаче надлежна је организациона 

јединица Општинске управе за послове 

саобраћаја''. 
 

Члан 3. 

 У чл.9.додају се ставови 3. и 4. који 

гласе: 

''Надлежна организациона јединица за 

послове саобраћаја, по поднетом захтеву правног 

лица које врши оспособљавање кандидата за 

возаче, издаје одобрење за коришћење полигона 

и других простора за практичну обуку кандидата 

за возаче, којим се прецизирају услови 

коришћења, са одређивањем локалне комуналне 

таксе у складу са посебном одлуком. 

Одобрење из става 1.овог члана се 

доставља саобраћајом инспектору и  

организационој јединици надлежној за локалне 

јавне приходе Општинске управе. '' 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
  

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број:344-1369/17 од 29.12.2017.године  
 

   ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

394. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

13. седници,  одржаној дана 29.12.2017.године, 

на основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 

општине Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен 

текст ), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA 

И ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о  усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за прeвoз путникa и 
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трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

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

бр.16/16, 21/16 и 23/17), у делу-Оснивачки 

капитал,   чл.14. се мења и гласи:  

''Износ  уписаног  новчаног капитала 

јавног предузећа од 1.040.190,60 динара, увећава 

се за износ од 1.500.000,00 динара и износи  

2.540.190,60 динара. 

Вредност унетог  неновчаног капитала 

јавног предузећа од 496.992,10 динара, увећава 

се за 142.955.080,00 динара и  износи 

143.452.002,10 динара. 

Износ основног  капитала јавног 

предузећа од 1.537.112,70 динара, увећава се за 

144.455.080,00 динара  износи 145.992.192,70  

динара. 

Удео оснивача у основном капиталу је 

100 (с т о) одсто.'' 
 

Члан 2. 

Овом одлуком обухваћени су и износи 

новчаног и неновчаног капитала предузећа, а  

који су уписани  и унети, на основу: 

-Одлуке о изменама и допунама Одлуке  

о  усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe  

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.21/16), 

- Решења Скупштине општине Врњачка 

Бања бр. 400-1308/17 од 29.6.2017.године о 

давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу основног 

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

бр.19/17),  

-Одлуке о изменама и допунама Одлуке  

о  усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe  

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/17) и 

- Решења Скупштине општине Врњачка 

Бања бр.020-270/17 од 29.12.2017.године о 

давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Нови Аутопревоз'' бр. 3500/17 од 

20.11.2017.године о повећању  основног капитала. 
 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 020-271/17 од  29.12.2017.године 

    

   ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

395. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. редовној седници, одржаној 

29.12.2017.године, на основу чл.93 Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

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

чл.10. и 36. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст) и Уредбе о адресном регистру 

(''Сл.гласник РС, бр.63/17), донела је  

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА НОВИХ УЛИЦА У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању назива нових 

улица у Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине 

Краљево'', бр.6/89), у чл.2. тачки 5. ПОТЕС-

ПИСКАВАЦ, тачке 43. и 44. се мењају и гласе:  

 ''43. Руђиначки пут, иде путем Руђинаца, 

од кп.бр.453/1 КО Руђинци (гробља) према 

Железничкој станици и лежи на кп.бр.2277 КО 

Руђинци, па се наставља у КО Врњачка Бања, од 

куће Филиповића до гвожђаре ''Миркић'', а који 

лежи на кп.бр. 4078 КО Врњачка Бања. 

 44. Трстенички пут, почиње од кружног 

тока на улазу у Врњачку Бању и граничи се са 

кат.парцелама 39 (трафо станица) и 41 (кружни 

ток) у  КО Врњачка Бања и иде низ магистрални 

пут М-5 ка Трстенику и лежи на делу кп.бр.40 и 

4061 КО Врњачка Бања, до границе са КО 

Руђинци,  и  иде даље низ магистрални пут М-5 

ка Трстенику, који лежи на кп.бр.2276 КО 

Руђинци, и даље магистралним путем М-5, који 

лежи на кп.бр. 1845  КО Штулац, до границе са 

општином Трстеник.''  
 

Члан 2. 

 О спровођењу ове одлуке стараће се 

Републички геодетски завод - Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и  

Општинска управа општине Врњачка Бања.  
 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављиваља у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
  

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

           Број: 9-759/17 од 29.12.2017.године  

                                             

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
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  396.                                     

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

13.седници одржаној  29.12.2017. године,  а на 

основу члана 2. и 61.став 7. Закона о становању 

и одржавању зграда ("Службени гласник РС", 

бр.104/2016), Правилника о критеријумима за 

утврђивање минималног износа који одређује 

јединица локалне самоуправе за плаћање 

трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова згграде (''Сл.гласник РС'', 

бр.101/17) и члана  36.Статута општине Врњачка 

Бања  (''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

бр. 23/16 – пречишћен текст), доноси 
 

ОДЛУКУ 

 О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ 

ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИНО ОДРЖАВАЊЕ 

ЗГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се минимални 

износи које су власници посебних делова зграда 

дужни да издвоје на име текућег и 

инвестиционог одржавања зграда које се налазе 

на територији Општине Врњачка Бања, као и 

утврђивање накнаде коју плаћају власници 

посебних делова зграде у случају постављења 

професионалног управника од стране локалне 

самоуправе као вид принудне мере. 
 

Члан 2. 

Применом Правилника о критеријумима 

за утврђивање минималног износа који одређује 

јединица локалне самоуправе за плаћање 

трошкова инвестиционог одржавања заједни-

чких делова згграде (''Сл.гласник РС'', 

бр.101/17), утврђују се минимални износи на име 

трошкова инвестиционог одржавања заједни-

чких делова зграде, гаражних места и самоста-

лних делова зграде, у следећем: 

-утврђује се минимални износ издвајања 

на име тршкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграда у износу од   2,6 

динара/м2 за стан и пословни простор; 

- утврђује се минимални износ издвајања 

на име тршкова инвестиционог одржавања 

гаражног места у износу од   1,1 динара/м2; 

- утврђује се минимални износ издвајања 

на име тршкова инвестиционог одржавања 

самосталног дела зграде у износу од   1,1 

динара/м2; 
 

Члан 3. 

Власници посебних делова зграда на 

територији Општине Врњачка Бања, дужни су да 

плаћају следеће износе: 

-утврђује се минимални износ текућег 

одржавања зграда у износу од 300,00  динара 

месечно; 

-утврђује се висина износа накнаде коју плаћају 

власници посебних делова у случају принудно 

постављеног професионалног управника у 

износу од   300,00   динара месечно. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број: 400-3101/17 од 29.12.2017.године      

 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

   

397.                                     

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

13.седници одржаној  29.12.2017. године,  а на 

основу члана 60. и  61. став 3. Закона о 

становању и одржавању зграда ("Службени 

гласник РС", бр.104/2016)  и члана  36.Статута 

општине Врњачка Бања   (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен 

текст), доноси 
 

ОДЛУКА 

О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ 

ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члaн 1. 

Овом Одлуком о одржавању зграде и 

спољног изгледа зграде на подручју Општине 

Врњачка Бања (у даљем тексту Одлука), 

прописују се обавезе власника посебних делова 

стамбених и стамбено-пословних зграда (у 

даљем тексту: стамбених зграда) на одржавању 

зграде и спољног изгледа зграде. 
 

II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И 

СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 
 

Члан 2. 

Одржавање и управљање у стамбеним 

зградама, стамбено-пословним зградама, 

пословним зградама, зградама јавне намене или 

зградама које су проглашене за културно добро и 

зградама у заштићеним културно-историјским 

целинама, у циљу спречавања или отклањања 

опасности по живот и здравље људи, животну 

средину, привреду или имовину веће вредности, 

односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде 



 Страна 18     -   Број  39.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.12.2017. године 

  

 

 

и њене околине сходно Закону представља јавни 

интерес. 

Ради остваривања јавног интереса 

Скупштина општине Врњачка Бања, у складу са 

Законом, доноси акт о минималној висини 

износа о текућем одржавању зграда, акт о 

висини износа накнаде коју плаћају власници 

посебних делова у случају принудно 

постављеног принудног управника, као и акт о 

минималној висини износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграде. 
 

Члан 3. 

Скупштина стамбене заједнице је дужна, 

да у складу са Законом о становању и 

одржавању стамбених зграда (у даљем тексту 

Закон), између осталог донесе и програм 

одржавања заједничких делова зграде и Одлуку 

о организовању послова одржавања зграде, 

односно о поверавању послова одржавања 

заједничких делова зграде. 

Власници или корисници самосталних 

делова зграде имају обавезу да одржавају своје 

делове зграда на начин којим се обезбеђује 

функционалност тог дела зграде према 

прописима који ближе одређују њихову 

функционалност и на начин на који се 

елиминише опасност од наступања штете или 

немогућност коришћења других делова зграде. 

Уколико скупштина стамбене заједнице, 

правно лице или предузетник коме је уговором 

поверено одржавање зграде, као и лица из става 

2. oвог члана не организују одржавање у складу 

са Законом, односно не изведу радове на 

одржавању, због чега могу да настану штетне 

последице по живот или здравље људи, животну 

средину, привреду или имовину веће вредности, 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове становања, на основу 

решења грађевинског инспектора и Закључка о 

дозволи извршења донеће решење којим ће се 

одржавање стамбене зграде, односно предузи-

мање радова на одржавању зграде на терет 

стамбене заједнице поверити Општинској 

стамбеној агенцији, као организације којој је 

поверено обављање послова од јавног интереса у 

области становања на територији Општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

Одлуком, односно програмом одржавања 

који доноси скупштина стамбене заједнице 

утврђује се нарочито: врсте радова на обавезном 

одржавању спољног изгледа који ће се вршити у 

текућој години; приоритет у извођењу радова; 

рокови извршавања радова у току године и 

предрачун посебних средстава. 

Радови на обавезном одржавању спољног 

изгледа стамбене зграде обухватају поправке 

или замену: 

1) Кровне конструкције и других 

конструктивних елемената зграде; 

2) Кровног покривача и других елемената 

крова (димњаци, лимене опшивке и 

увале, сливници, одводи и други елеме-

нти крова, заједничких лођа, терасе и др.) 

3) Олука, олучних цеви и других елемената 

за одвод воде са крова и заштиту зграде 

од продора воде; 

4) Хоризонталне и вертикалне хидроизо-

лације; 

5) Вентилационих цеви канализационе 

мреже и њених глава на крову зграде; 

6) Дотрајалих металних, стаклених и 

других ограда на крову, степеништу, 

терасама, лођама и другим заједничким 

деловима зграде; 

7) Дрвених и металних делова на 

прозорима и вратима заједничких 

просторија зграде 

8) Оштећених и дотрајалих фасадних 

облога и елементи фасаде и других 

спољних делова зграде са приоритетом 

заштите фасаде од продора воде и влаге. 

9) Громобрана, антенских уређаја и 

њихових делова на згради; 

10)  друге радове којима се обезбеђује текуће 

одржавање спољног изгледа зграде на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 
 

Члан 5. 

Власници стамбене зграде морају, без 

одлагања да изврше радове којима би били 

угрожени живот и здравље људи, њихова 

сигурност, заштита имовине од оштећења и 

довођења зграде, њених делова, уређаја, 

инсталација и опреме у стање исправности и 

употребљивости. 

Радови  из става 1. овог члана обухватају: 

1) Скидање малтера, фасадних облога и 

других елемената фасаде и крова за које 

се утврди да угрожавају безбедност људи 

и имовине; 

2) Поправке и замене делова кровног 

покривача, ради заштите од последица 

атмосферских падавина; 

3) Скидање или поправка оштећених делова 

зграде, на балкону, тераси, лођи и 

степеништу зграде за које се утврди да 

угрожавају безбедност људи и имовине; 
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Радови из става 2. овог члана извршавају 

се без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 

односно у року који је одређен у решењу 

грађевинске инспекције. 

Решењем из става 3. овог члана утврђује 

се и начин извршења решења  у случају  

непоступања по налогу инспектора, односно 

преузимање радова на одржавању зграде од 

стране Општинске стамбене Агенције као 

организације којој је поверено обављање 

послова од јавног интереса у области становања 

на територији Општине Врњачка Бања на терет 

стамбене заједнице односно другог одговорног 

лица за одржавање зграде и налаже се власнику 

посебног дела да омогући несметано обављање 

радова у мери која је неопходна за отклањање 

непосредне опасности по живот и здравље људи, 

животну средину, привреду или имовину веће 

вредности. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 351-1714/17 од 29.12.2017.године      
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

   

398.                                     

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. редовној седници одржаној 29.12.2017. 

године, на основу чл. 2., 5., 9. и 13. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/2011 и 104/2016), чл. 3. у вези члана 2. став 

1. тачке 1. и 2. Одлуке о комуналним 

делатностима (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 6/2013) и чл. 36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'',бр. 23/16 -пречишћен 

текст), донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 

Члан 1. 

         У Одлуци о водоводу и канализацији 

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

19/14 -пречишћен текст и 7/17-др.одлука),  члан 

2. мења се и гласи:  

''Обављање комуналне делатности из 

члана 1. ове Одлуке на територији општине 

Врњачка Бања врши Јавно предузеће за 

обављање комуналних делатностни ''Белима-

рковац'' Врњачка Бања, из Врњачке Бање и 

зависно друштво капитала Друштво са 

ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' 

Грачац, које је основало ово јавно предузеће" (у 

даљем тексту: "вршилац комуналне делатно-

сти'')''. 
 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи:  

 ''Јавни водовод путем ког ЈП 

"Белимарковац" снабдева водом насељена места 

Врњачка Бања, Врњци, Руђинци, Штулац, Гоч и 

Станишинци у смислу ове Одлуке обухвата:  

- магистрални цевовод од изворишта, 

бунара и акумулације  до постројења за 

пречишћавање воде за пиће са 

резервоарским простором; 

- филтерска постројења за пречишћавање 

воде за пиће, црпне станице, бунаре, 

резервоаре и каптиране изворе; 

- Водоводне мреже - на подручју 

насељених места Врњачка Бања, Врњци, 

Руђинци, Штулац, Гоч и Станишинци;  

- дистрибутивни цевовод од резервоара до 

мерног инструмента потрошача, 

склониште за мерни инструмент-

водомер, укључујући и водомер; 

- уређена и заштићено изворишта односно 

водозахвате са објектима, опремом и 

зонама санитарне заштите и то: 

-каптиране изворе 

-водозахватне грађевине и буичне 

преграде на отвореним речним токовима 

Врњачке, Каменичке, Ћелијске и Гочке 

реке; 

-брану и акумулацију; 

-подземне бунаре у Витојевачком 

пољу и Угљареву са опремом; 

-артерске бунаре; 

Јавни водовод путем ког Друштво са 

ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' 

Грачац врши снабдевање водом становништво и 

привреду на подручју насељених места Вране-

ши, Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, 

Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци, у смислу 

ове Одлуке, обухвата: 

- магистрални цевовод од изворишта, 

каптаже и бунара до постројења за 

пречишћавање воде за пиће са 

резервоарским простором; 

- филтерска постројења за пречишћавање 

воде за пиће, црпне станице, бунаре, 

резервоаре и каптиране изворе; 

- Водоводне мреже - на подручју 

насељених места Вранеши, Вукушица, 
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Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, 

Рсавци, Липова и Врњци;  

- дистрибутивни цевовод од резервоара до 

мерног инструмента потрошача, склони-

ште за мерни инструмент-водомер, 

укључујући и водомер; 

- артерски бунар.'' 
 

Члан 3. 

Задужује се Општинска управа општине 

Врњачка Бања да сачини пречишћен текст ове 

Одлуке која ће се објавити у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.   
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном. листу      

општине Врњачка Бања''.  
           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 325 -20/17 од 29.12.2017. године  
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
   

399.                                     

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13.седници одржаној дана 29.12.2017. године, на 

основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

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

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

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

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

закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. 

и 209. Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник РС'', бр. 24/2011), члана 55. и 56. Одлуке 

о социјалној заштити (''Сл лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 16/11 и 21/16)  и члана 2. и 8. 

Уредбе о наменским трансферима у социјалној 

заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16)  и 

члана 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл 

лист општине Врњачка Бања'', бр 23/16-

пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

Члан 1. 

           Овом одлуком утврђују се приоритетне 

услуге социјалне заштите општине Врњачка 

Бања које се финансирају из средстава 

наменског трансфера и изворних прихода 

јединице локалне самоуправе у 2018. години. 

           Услуге социјалне заштите из става 1. овог 

члана остварује појединац и породица за 2018. 

годину, у висини, под условима и на начин 

утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом 

о наменским трансферима у социјалној заштити, 

Законом о јавним набавкама и Уговором о 

наменским трансферима за 2018. годину. 
 

        Члан 2. 

              Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине општине Врњачка Бања за 2018. 

годину у области пружања услуга социјалне 

заштите предвиђених Одлуком о буџету за 2018. 

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

бр.38/17) у укупном износу од 8.928.000,00 

динара, распоређују се и користе на начин 

исказан у следећој табели: 

 

Члан 3. 

Општина Врњачка Бања стара се о 

реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2018. годину у складу са 

начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити.  

Члан 4. 

        Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“, а примењује се од дана 

примењивања Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018. годину 
           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 400 -3055/17 од 29.12.2017. године  
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

Услуге социјалне 

заштите које се 

финасирају из 

средстава наменског 

трансфера за 2018. г. 

Укупан 

износ по 

услузи из 

средстава 

наменског 

трасфера за 

2018. г. 

Учешће 

ЈЛС по 

услузи из 

сопствених 

извора -

прихода 

  

1) Лични пратилац 

детета 

2.130.000,00 1.420.000,00 

2) Дневни боравак 

за децу, младе и  

одрасла лица са 

сметњама у развоју  

1.750.000,00 1.750.000,00 

3) Помоћ у кући 385.000,00 1.113.000,00 

4) Саветовалиште за 

брак и породицу  

228.000,00 152.000,00 

  Укупно 4.493.000,00 4.435.000,00 
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400.                                     

Скупштина општине Врњачка Бања, 

на седници 13. одржаној 29.12.2017.године на 

основу, чл.26. ст.1. тачка 3. и чл.27. ст.10. Закона 

о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр.72/2011 

88/2013 и 105/2014), чл.5. став 3. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2012 и 48/15),  чл.99. став 12. Закона о 

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

72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 –одлука УС, 50/2013 

–одлука УС, 98/2013 –одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), чл.7.-12.Одлуке о начину поступања 

са непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

Општина Врњачка Бања има посебна својинска 

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

бр.28/16 и 19/17), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка  

Бања'', бр.23/2016-пречишћен текст), а 

поступајући по примедбама из акта Републичке 

дирекције за имовину РС бр. 464-1334/2017 од 

07.08.2017.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 о  отуђењу непокретности из јавне својине  

Општине у јавну својину Републике Србије без 

накнаде 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком отуђује се и преноси из 

јавне својине Општине у јавну својину 

Републике Србије, без накнаде, следеће 

непокретности Емисионе станице ''ГОЧ'' , које су 

уписане у Лист непокретности бр.7305 за КО 

Врњачка Бања: 

-  кп.бр.3989/4КО Врњачка Бања површине 340 

м2, јавна својина Општине Врњачка Бања, удео 

1/1,  

- Објекат бр.1 на кп.бр.3989/4КО Врњачка Бања, 

приземни објекат површине 45м2 – објекат 

телекомуникација и информисања приватна 

својина општине Врњачка Бања, удео 1/1,  

- Објекат бр.2 на кп.бр.3989/4КО Врњачка Бања, 

приземни објекат површине 12м2 релејна 

станица, својина државна - корисник  општина 

Врњачка Бања удео 1/1 уписане у Листу 

непокретности бр. 7305 КО Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 

Отуђење из јавне својине Општине у 

јавну својину Републике Србије непокретности 

наведених у чл.1 став 1 алинеја 1 и 2 ове одлуке 

врши се за потребе Јавног предузећа ''Емисиона 

техника и везе'', Београд, ул. Кнеза Вишеслава 

бр.88, зато што у конкретном случају то 

представља једино могуће решење, а ради 

обављања основне делатности тога предузећа 

због које су објекти и изграђени, као и ради 

спровођења међународно преузетих обавеза 

реализације пројекта дигитализације, тачније 

преласка са аналогног на дигитално емитовање 

телевизијског сигнала.  

Отуђење предметних непокретности из 

јавне својине Општине у јавну својину 

Републике Србије  без накаде врши се, 

првенствено  са разлога што се Влада Републике 

Србије Закључком, 05 бр.345-1163/2014 од 

10.02.2014.године сагласила да тадашње 

Министарство спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација чији је правни следбеник, сада 

Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација и Јавно предузеће ''Емисиона 

техника и везе'' које је Влада основала ради 

управљања емисионом инфраструктуром, те да 

се ради о изградњи објеката у јавној својини 

Републике Србије који су  од општег интереса, 

па Република Србија треба да буде носилац 

права јавне својине, како би се могао наставити 

поступак управљања емисионом инфрастру-

ктуром на целој територији Републике Србије  

од стране передузећа чији је оснивач  Влада 

Републике Србије, а што је и препорука 

Републичке дирекције за имовину Републике 

Србије из Акта бр. 464-1334/2017 од 

07.08.2017.године.  
 

Члан 3. 

 На непокретностима из чл. 1. ове одлуке  

став 1. алинеја 1. и 2. у јавне књиге о евиденцији 

непокретности и правима на њима, уписаће се 

јавна својина у корист Републике Србије. 

 Након доношења Одлуке Скупштине 

општине  о преносу права јавне својине на 

непокретности из чл.1. ове одлуке, закључиће се 

Уговор о преносу права јавне својине између 

Општине Врњачка Бања и Републичке дирекције 

за имовину Републике Србије, којој се доставља 

ова одлука у циљу закључења предметног 

уговора.  

Члан 4. 

  О извршењу ове одлуке стараће се 

Републича дирекција за имовину Републике 

Србије, општинско Правобранилаштво и Одсек 

за урбанизам, еколошке и имовинско – правне 

послове-  Општинске управе. 
 

Члан 5. 

  Овлашћује се Председник општине да са 

Републичком дирекцијом за  имовину Републике 

Србије закључи Уговор о преносу јавне својине 
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са Општине Врњачка Бања на Републику  Србију 

непокретности наведених у чл.1 ове одлуке.  
 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања.'' 

  Доношењем ове Одлуке престаје да 

важи Одлука Скупштине Општине Врњачка 

Бања о давању на коришћење непокретности у 

јавној својини Општине Врњачка Бања Јавном 

предузећу „Емисина техника и везе“ бр.020-

142/17 од 29.06.2017. године (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.19/17).  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-118/17 од 29.12.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

  

 401. 

      Скупштина Општине Врњачка Бања 

на 13.седници одржаној дана 29.12.2017.године, 

на основу члана 26. став 2., 72. и 80. Закона о 

јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр.72/11, 88/13 

и 105/14), чл.3. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

Општина Врњачка Бања има посебна својинска 

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

бр. 28/16- пречишћен текст и 19/17), чл.36. 

Статута Општине Врњачка Бања Бања (''Сл.лист 

Општине Врњачка Бања'',  бр.23/16- пречишћен 

текст), а поступајући по примедбама из акта 

Републичке дирекције за имовину Републике 

Србије бр.361-196/2017 од 27.10.2017.године,   

доноси  

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  ФАКУЛТЕТУ 

ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

 УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Члан 1. 

 Oвом Одлуком  даје се на коришћење, 

без накнаде, Факултету за хотелијерство и 

туризам Универзитета у Крагујевцу са седиштем 

у Врњачкој Бањи у ул. Војвођанска 5/А, 

пословна зграда за коју није утврђена делатност-

Факултет за хотелијерство и туризам, постојећи 

на кп.бр.503/14 КО Врњачка Бања, означен као 

објекат бр.1 према подацима РГЗ СКН Врњачка 

Бања  габарита у основи 1430 м2, спратности 

Пр+2С, који пословни простор  је уписан у 

Листу непокретности бр.5610 за КО Врњачка 

Бања код надлежног СКН у Врњачкој Бањи  као 

јавна својина Општине Врњачка Бања, а састоји 

се  од 3 пословна простора као засебне 

функционалне целине и то: 

- приземља -  пословни простор бр.1, нето 

површине површине 1235 м2; пословни простор 

бр.2, нето површине 176 м2; пословни простор 

бр.3, нето површине 19 м2; 

- првог спрата –пословни простор бр.4, нето 

површине 848 м2; пословни простор бр.5, нето 

површине 316 м2; и 

- другог спрата - пословни простор бр.6, нето 

површине 975 м2.  

            Предметна непокретност овом Одлуком 

даје се на коришћење Факултету за хотели-

јерство и туризам Универзитета у Крагујевцу  

ради обављања делатности високог образовања и 

развијањa научно истраживачког и стручног 

рада у оквиру образовано- научног поља 

друштвено хуманистичких наука у складу са 

Законом о високом образовању (''Сл. гласник 

РС'',  бр.88/17) и Одлуком Владе Републике 

Србије о оснивању Факултета за хотелијерство и 

туризам Универзитета у Крагујевцу (''Сл. 

гласник РС'',  бр.29/11). 

 Непокретности описане у предходном 

ставу овог члана дају се на коришћење 

Факултету за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу на временски период 

од 20 година у циљу обављања делатности ове 

вискокошколске Установе  у складу са оснива-

чким актом. 

 

Члан 2. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу преузима на 

коришћење наведену непокретност из члана 1 

ове Одлуке и обавезан  је да исту користи у 

складу са природом и наменом ствари и да истом 

управља у складу са Законом о јавној својини , 

подзаконским прописима и важећим актима 

Општине Врњачка Бања, као и да  измирује све 

обавезе везано за одржавање предметне 

непокретности, утрошак електричне енергије, 

воде, грејања, телефонских услуга и свих других 

комуналних услуга којима се задужује Факултет 

за хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу,о чему се између Општине Врњачка 

Бања и  Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу закључује уговор 

којим ће се ближе уредити међусобна права и 

обавезе које проистичу из наведеног права 

коришћења. 
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 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу нема право 

располагања, отуђења, стављања хипотеке или 

другог терета на описаној непокретности, нити 

давања у закуп наведене непокретности што се 

такође  ближе уређује уговором између напред 

наведених уговарача.  

 

Члан.3. 

 Примопредаја непокретности на 

коришћење из члана 1. ове Одлуке врши се 

записнички након закључења уговора између 

Републичке Дирекције за имовину Републике 

Србије, Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу и Општине Врњачка 

Бања.  

 По закључењу уговора из предходног 

става овог члана Факултет за хотелијерство и 

туризам Универзитета у Крагујевцу преузима на 

коришћење непокретност из члана 1. ове Одлуке.  

     

Члан 4. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу не може, на 

наведеној непокретности изводити никакве 

радове сем радова текућег одржавања, без 

сагласности Општине Врњачка Бања,а 

адаптација и инвестиционо одржавање 

пословног простора из члана 1. Ове Одлуке 

може се вршити од стране Факултета за 

хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу, само након добијене писмене 

сагласности Општинског већа општине Врњачка 

Бања, по поступку и под условима прописаним 

Законом о јавној својини, подзаконским актима 

и Одлуком Скупштине Општине Врњачка која 

уређују област јавне својине, а  сходном 

применом поступка из чл.14. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 

РС'',  бр. 24/2012, 48/15 и 99/2015)  и чл.63. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима Општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 28/16- пречишћен 

текст и 19/17), уз достављање прописане 

грађевинско- техничке и друге документације, а 

за радове који се изводе искључиво у циљу 

побољшања услова извођења наставе на 

Факултету и побољшању студентског стандарда, 

а који имају карактер инвестиционог одржавања 

с тим да сви трошкови адаптације непокретности 

која се даје на коришћење извршене у складу са 

добијеном  сагласношћу Општине Врњачка Бања 

падају на терет   Факултета за хотелијерство и 

туризам Универзитета у Крагујевцу. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу за радове који имају 

карактер инвестиционог одржавања извршене на 

адаптацији предметног пословног простора, по 

добијеној сагласности Општинског већа 

општине Врњачка Бања, с тим да   нема право да 

на име уложених финансијских средстава тражи 

признавање  својинских или било каквих других  

права на предметном пословном  простору, 

обзиром да исти користи без накнаде.  

 

Члан 5. 

 Коришћење пословног  простора из  

члана 1. ове Одлуке противно одредбама чл.2,3. 

и 4. Одлуке  основ је за престанак важења 

Одлуке о давању на коришћење пословног 

простора који је предмет ове Одлуке и аката 

донетех на основу те одлуке и основ је за раскид 

Уговора о давању на коришћење, а отказни рок 

тече од дана почетка ненаменског коришћења 

пословног  простора, односно коришћења 

супротно наведеним одредбама.  

 По истеку периода коришћења Факултет 

за хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу је у обавези да предметни простор 

који му се овом Одлуком даје на коришћење 

врати у првобитно стање које обухвата и све 

сагласности надлежних органа  општине 

Врњачка Бања, уколико Одлуком Скупштине 

Општине није другачије одлучено.  

 Општина Врњачка Бања коришћење 

непокретности из члана 1. ове Одлуке може да 

одузме ако се не користи у функцији 

остваривања оснивачким актом утврђене 

делатности вискошколске Установе  у   скаду са 

Законом о високом образовању , као и ако се 

користи супротно закону, другом пропису или 

природи и намени непокретности, а у сличају 

потребе за извршавање других надлежности од 

општег интереса Општине Врњачка Бања. 

 

Члан 6. 

 Надзор над поштовањем одредби из чл. 

2,3 и 4 ове Одлуке врши  општинска Управа 

општине Врњачка Бања- Одсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско – правне послове, Одсек 

за привреду и друштвене делатности и 

општинско Правобранилаштво Општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 7. 

 Овлашћује се Председник Општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 
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непокретности из чл.1 ове Одлуке закључи 

уговор са Републичком Дирекцијом за имовину 

Републике Србије,  и Факултетом за 

хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу. 

 

Члан 8. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу по основу ове 

Одлуке не може уписати право коришћења на 

објекту и земљишту код надлежне Службе  РГЗ- 

Службе за катастар непокретности Врњачка 

Бања . 

            Ову Одлуку доставити Републичкој 

Дирекцији за имовину Републике Србије ради 

закључења уговора између Републичке 

Дирекције за имовину Републике Србије, 

Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу и Општине Врњачка 

Бања, након чега Факултет за хотелијерство и 

туризам преузима на коришћење предметну 

непокретност. 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''.  

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 

да важи Одлука о давању на коришћење 

непокретности општине Врњачка Бања  

Факултету за туризам и хотелијерство  

Универзитета у Крагујевцу, бр. 020-141/17  од  

29.6.2017.године  (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.19/17).  

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 46-119/17 од 29.12.2017.године      

 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 402. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној дана 29.12.2017. године на 

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

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

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

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

98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14), 29.ст.4. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/11), чл.3 Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 

48/2015 и 99/2015)  чл. 62. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст), 

Одлуке Председника општине Врњачка Бања о 

покретању поступка (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.29/17) чл.36.ст.1тач.21а.и чл.15. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст) на предлог Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

                   Овом Одлуком  прибављања се 

непосредном погодбом путем  споразума са 

власником непокретности и то: 

- кп.бр. 54/4КО Рсавци,  површине 231м2, 

уписана у листу непокретности бр.323 за КО 

Рсавци сувласништво Бонџић Добрице из 

Рсаваца на 2/3 и  Бонџић Зорана из Рсаваца на 

1/3,   

- кп.бр.4474/3 КО Ново Село, површине 186м2 и  

кп.бр.4474/5 КО Ново Село, површине 209м2 

власништво Бонџић Добрице из Рсаваца уписане 

у листу непокретности бр.851 за КО, Ново Село, 

које парцеле се  налази  у обухвату трасе пута на 

тромеђи насељених места Грачац, Рсавци и Ново 

Село. 

 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке 

прибавља се по тржишним условима за 

купопродајну цену, постигнуту у поступку 

непосредне погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини  од  450динара/м2,што за 

укупну површину износи: 

- за кп.бр. 54/4КО Рсавци,  површине 231м2 

износи 103.950 динара 

- за кп.бр.4474/3 КО Ново Село, површине 186м2  

износи   83.700  динара              

- за кп.бр.4474/5 КО Ново Село, површине 209м2 

износи  94.050 динара. 

Купопродајна цена се  исплаћује у три 

месечне рате с тим да се начин плаћања  и  

рокови плаћања  прецизирају уговором  са 

продавцима из чл.1.ове Одлуке, који се 
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закључује  у року од 30 дана од дана доношења 

ове одлуке, у противном ова Одлука престаје да 

важи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о прибављању 

у јавну својину општине непокретности из 

чл.1.ове одлуке  у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 83/17 од 29.12.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 403. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници одржаној дана 29.12.2017.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.Закона о 

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

бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12,48/2015 и 

99/2015), Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

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

бр.28/16-пречишћен текст), Одлуке о покретању 

поступка отуђења непокретности из јавне 

својине oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 28/17), чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст) и предлога Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини бр.46-84/17 од 11.12.2017.године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 

својине општине Врњачка Бања, по тржишној 

вредности, по спроведеном поступку 

прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања кп.бр.1320/1 површине 1651м2 у КО 

Врњачка Бања, која је уписана код Службе за 

катастар непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине Врњачка Бања, купцу 

''ПУТ'' доо Јагодина, као најповољнијем, једином 

понуђачу по понуди бр.46-103/17 од 

04.12.2017.године. 
  

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

9.910.000,00 динара, постигнутој у поступку 

прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокрет-

ностима у јавној својини, у ком поступку је 

утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретности из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања купац је у  обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке, у 

противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-84/17 од  29.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 404. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници,одржаној дана 29.12.2017.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.Закона о 

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

бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 3. 
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и 4.Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12,48/2015 и 

99/2015), чл.61.Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

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

бр.28/16), чл.36. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст) и предлога Комисије за 

спровођење поступка располагања непокре-

тностима у јавној својини бр.46-78/17 од 

29.11.2017.године и 26.12.2017.године, која је 

формирана од стране СО Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.21/14,21/16 и 27/16), доноси  

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прибавља се поступком 

непосредне погодбе у јавну својину општине 

Врњачка Бања у јавну својину Општине 

Врњачка Бања кп.бр.914 пов.8.805м2, КО 

Врњачка Бања уписане у листу непокретност 

број 6519КО Врњачка Бања као приватна 

својина Ивановић Небојше из Врњачке Бање, за 

коју непокретност је покренут поступак 

Одлуком о покретању поступка за прибављање 

непокретности у јавну својину општине Врњачка 

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

бр.32/17),  ради проширења гробља. 

 

                                  Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке 

прибавља се по тржишној цени, а купопродајна 

цена постигнута у поступку непосредне погодбе 

који је спровела Комисија за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини  од  2.040,00 динара/м2,што за укупну 

површину износи 17.962.200,00 динара, а 

плаћање ће се извршити у 6  рата у року до 2 

године, у складу са могућностима буџета 

општине Врњачка Бања. 

 

                                  Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да са продавцем из члана 1.ове 

одлуке,  потпише Уговор о прибављању у јавну 

својину општине  кп.бр.914 пов.8.805м2, КО 

Врњачка Бања, у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке, којим ће се ближе 

регулисати  рокови и начин плаћања и уредити 

друга питања која проистичу из ове одлуке, а у 

противном ова одлука престаје да важи. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 78/16 од 29.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 405. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13.седници, одржаној дана 29.12.2017.године, на 

основу чл.99.Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014 и 145/2014),Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 

РС'', бр. 24/12,48/2015 и 99/2015 ),Одлуке о 

начину поступања са непокретностима које су у 

јавној својини Општине Врњачка Бања, односно 

на којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст и 

19/17),Одлуке  о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине oпштине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 30/17), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) и предлога 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се компанији 

Дунав осигурање а.д.о. из Београда, 

ул.Македонска бр.4.из јавне својине општине 

Врњачка Бања, по тржишној вредности, по 

спроведеном поступку јавног надметања, 

кп.бр.500/50, површине 1015м2  у КО Врњачка 



 Страна 27     -   Број  39.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.12.2017. године 

  

 

 

Бања, која је уписана код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу   

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, 

као јавна својина општине Врњачка Бања, у 

виђеном стању без права на накнадне 

рекламације, по спроведеном поступку јавног 

надметања по огласу објављеном у дневном 

листу ''Политика'' од 21.11.2017.године и 

пријави купца бр.46-113/17 од 

18.12.2017.године чији саставни део је и 

оверена изјава о прихватању свих услова из 

огласа. 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

4.060.000,00 динара, постигнутој у поступку 

јавног надметања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокре-

тностима у јавној својини, у ком поступку је 

утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања   

купац компанија Дунав осигурање а.д.о. из 

Београда  је у  обавези да са општином Врњачка 

Бања закључи уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке, и изврши уплату 

купопродајне цене у року од 30 дана од дана 

закључења уговора  у противном ова Одлука 

престаје да важи а купац губи право на повраћај 

депозита. 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-89/17 од 29.12.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 406. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној дана 29.12.2017.године, на 

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

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

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

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

98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.29.ст.4. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/11), чл.3 Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 

48/2015 и 99/2015),  чл. 62. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст), Одлуке 

Председника општине Врњачка Бања о покретању 

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

бр.31/17), чл.36.Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст), на предлог Комисије за 

спровођење поступка располагања непокрет-

ностима у јавној својини, доноси 

 

ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком  прибављања се 

непосредном погодбом путем  споразума са 

власником непокретности кп.бр. 2379/2 површине 

1150 м2, у КО Ново Село, власништво 

Видосављевић Снежане из Врњачка Бања, 

Краљевачка бр.25/14 уписане у листу 

непокретности бр.761 за КО  Ново Село, којa 

парцелa се  налази  у обухвату путног земљишта 

које је једини колски и пешачки прилаз до више 

стамбених објеката у  зони ширег центра села. 
 

                                     Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке прибавља 

се по тржишним условима за купопродајну цену, 

постигнуту у поступку непосредне погодбе који је 

спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини  од 

1.000,00 дин./м2, што за укупну површину износи 

1.150.000,00 динара. 

   Купопродајна цена се  исплаћује у три 

месечне рате, с тим да се начин плаћања  и  рокови 

плаћања  прецизирају уговором  са продавцем из 

чл.1.ове Одлуке, који се закључује  у року од 30 

дана од дана доношења ове одлуке, у противном 

ова Одлука престаје да важи. 
 

                                     Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о прибављању у 

јавну својину општине непокретности из чл.1.ове 

одлуке  у року од 30 дана од дана доношења ове 

одлуке. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 94/17 од 29.12.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

407. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној 29.12.2017.године, на 

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

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Нови Аутопревоз'' о повећању основног 

капитала 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања, бр.3500/17 од 20.11.2017.године, 

којом је основни капитал друштва увећан у 

износу од 144.455.080,00 динара, на начин што 

се увећава новчани капитал за 1.500.000,00 

динара на основу Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке  о  усклађивању Одлуке о оснивању  

Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт 

рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/17) и 

неновчани капитал увећава за 142.955.080,00 

динара у складу са Уговором о улагању  

непокретности у јавној својини општине 

Врњачка Бања у основни капитал ЈП ''Нови 

Аутопревоз'', оверен код Јавног бележника у 

Врњачкој Бањи, под ОПУ: 875/2017 и Проценом 

тржишне вредности непокретности која се улаже 

у основни капитал, сачињене од стране судског 

вештака за област грађевинарства Магделинић 

Душка, под бр.ОП бр.196/16 од 

17.11.2017.године. 

2. На основу увећања капитала, из тачке 

1. овог решења, укупна вредност новчаног 

капитала износи 2.540.190,60 динара, вредност 

неновчаног капитала износи 143.452.002,10 

динара, што чини укупан основни капитал у 

износу од 145.992.192,70 динара. 

  3. Саставни део овог решења чине  

Уговор и Процена капитала  из тачке 1. овог 

решења. 

 4. На основу сагласности на одлуку о 

повећању капитала, истовремено се врши измена 

оснивачког акта ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања. 

5. Ово решење ће се објавити  у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 020-270/17  од 29.12.2017.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 408. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној 29.12.2017.године, на 

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

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник комуналних 

производа и услуга ЈП ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања 

 

1. Даје се сагласност на Ценовник 

комуналних производа и услуга  ЈП 

''Белимарковац'' Врњачка Бања, бр.01-3729 од 

13.12.2017.године, усвојен Одлуком Надзорног 

одбора предузећа бр.01-3729/1  од 

14.12.2017.године. 

  2. Саставни део овог решења је Ценовник  

и  одлука из тачке 1. овог решења.  

 3.Ценовник из тачке 1.  овог  решења 

ступа на снагу давањем сагласности, а ово 

решење ће се објавити  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА                  

Број: 38-12/17  од 29.12.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 409. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

13. седници, одржаној дана  29.12.2017.године, 

на основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 
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(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и чл. 36.став 1. тачка 

9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за газдовање заштитним шумама ''Шуме -Гоч'' 

Врњачка Бања за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  Програм пословања  ЈП 

за газдовање заштитним шумама  ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања за 2018.годину, бр.01-1520 од 

29.11.2017.године, који је усвојио Надзорни 

одбор ЈП  ''Шуме-Гоч'', одлуком бр.01-1520/1  од 

29.11.2016.године. 

2.  Програм пословања ЈП за газдовање 

заштитним шумама ''Шуме-Гоч''  за 2018.годину, 

се сматра донетим давањем ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3100/17 од 29.12.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
  

 410. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној 29.12.2017.године, на 

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

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник ЈП за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања за 2017/2018 годину 
 

1. Даје се сагласност на Ценовник ЈП за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања  за 2017/2018 годину, бр.01-1518 од 

29.11.2017.године, усвојен Одлуком Надзорног 

одбора предузећа бр.01-1518/2   од  

29.11.2017.године. 

  2. Саставни део овог решења је Ценовник  

и  одлука из тачке 1. овог решења.  

 3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-14/17  од  29.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
  

411. 

Председник општине Врњачка Бања 

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

и изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/09, 81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.29.ст.4. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/11), чл.3 Уредба о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 

48/2015 и 99/2015), чл.56.ст.1тач.21а. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) на 

иницијативу Општинског правобранилаштва 

ОП бр.105/2017 од 11.12.2017.године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

                   Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања у јавну својину општине путем 

споразума са власником и спровођењем поступка 

непосредне погодбе за кп.бр.474/3 површине 

211м2 и кп.бр.474/4 површине 1126м2 обе у КО 

Руђинци, уписане у листу непокретности бр.2824 

за КО Руђинци као власништво   Митић Ненада 

из Руђинаца, кућ.бр.503, које парцеле су у 

обухвату зоне јавних функција-гробља.  

             Поступак прибављања непокретности из 

ове одлуке спроводи се по тржишним условима. 

 

Члан 2. 

             Поступак прибављања непокретности, 

сагласно Закону, подзаконским актима и 

одлукама Скупштине општине Врњачка Бања, 

које уређују ову област спровешће Комисија 

формирана решењем Скупштине општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 21/16, 27/16 и 19/17). 

                    Средства за прибављање  непокретности 

из чл. 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

Општине Врњачка Бања за текућe годинe у 

којима се спроводи поступак из претходног 

става. 
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Члан 3. 

               Разлози за спровођење поступака из чл. 

1. Ове Одлуке садржани су у чињеници да су 

гробља објекти  -  јавне намене и да сe предметне 

парцеле према приложеној  иницијативи налазе у 

обухвату гробља у Руђинцима због чега се 

прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених 

понуда. 
 

Члан 4. 

             Комисија из чл.2. ове одлуке по 

спроведеном поступку доставља Скупштини 

општине записник са предлогом Одлуке о 

располагању која ће садржавати све елементе 

прописане важећим законским прописима који 

уређују ову материју, након достављања 

општини Врњачка Бања понуде власника 

непокретности из чл. 1. Ове Одлуке. 

Понуда власника  поред општих подата о 

понуђачу обавезно садрже и следеће елементе: 

- цену, рокове плаћања и увођења у посед, 

- одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет прибављања у 

јавну својину и уписана у одговарајућу јавну 

књигу о евиденцији непокретности и правима на 

њима и др. 

- изјаву да на истој не постоје права трећих лица, 

- да није оптерећена теретима, да није под 

спором, нити под забраном располагања, да није 

предмет теретног или бестеретног правног посла, 

нити уговора о доживотном издржавању и да не 

постоје друге сметње за пренос права својине, 

- изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било какав 

терет, продавац се обавезује да га отклони о свом 

трошку, односно да купцу пружи заштиту од 

евикције и сноси сву одговорност за евентуалне 

правне недостатке, 

- достави доказ да су измирени сви трошкови 

коришћења непокретности која се нуди 

(утрошена електрична енергија, комуналије, 

порез на имовину и друго). 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 46-109/17 од 22.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић,с.р.                 

__________________________________________                  

 

412. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.100.став 1 тач.3.Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-

испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-

Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 36. и 48. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 28/16- пречишћен 

текст и 19/17) и чл.56.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се Ђуровић 

Милану из Врњачке Бање, ул.Студеничка бр.3, 

непосредном погодбом по тржишним условима 

грађевинско земљиште на реалном делу од 82м2  

од  кп.бр. 317/27 у КОВрњачка Бања, чија 

укупна површина 745м2, који удео је у листу 

непокретности бр.7799 за КО Врњачка Бања 

уписан као јавна својине општине Врњачка Бања 

ради легализације дела објекта на кп.бр. 317/27 у  

КО Врњачка Бања, власништво Ђуровић Милана 

из Врњачке Бање 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 2.500 

дин/м2,  постигнутој у поступку непосредне 

погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, утврдила 

купопродајну  цену за површину која се отуђује 

у износу од 205.000,00 динара, начин и рокове 

плаћања који су прописани важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 

купац Ђуровић Милан из Врњачке Бање као 

власник са уделом 663/745 од  кп.бр. 317/27 у 

КОВрњачка Бања,и објекта изграђеног на истој у  

обавези је да са општином Врњачка Бања 

закључи уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке,  у противном ова Одлука 

престаје да важи. 
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Члан 3. 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да  су за отуђење 

предметног земљиште  испуњени услови из 

чл.100.ст.3 Закон о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) јер је 

правоснажним решењем Oдсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове бр.46-

42/17 и 46-16/14 од  15.12.2017.године утврђено 

је да земљиште на кп.бр. 317/27 у  КО Врњачка 

Бања, површине 745м2, чини земљишта за 

редовну употребу објекта који је уписан као 

власвиштво Ђуровић Милана из Врњачке Бање и 

право власника објекта да право својине на 

грађевинском земљишту на уделу од 82/745 од 

кп.бр. 317/27 у  КО Врњачка Бања, чија је укупна 

површина 745м2 стекне непосредном погодбом, 

по тржишној цени, у складу са цитираним 

законским одредбама. 
 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 42/17  од 29.12.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић,с.р.                 

__________________________________________                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

413. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници одржаној дана 

25.12.2017. године на основу члана 46. Закона о 

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

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

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. 

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

28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 8. Одлуке о 

установљавању награде Најбољи-најбољем „Др 

Зоран Ђинђић („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), Закључка 

Одсека за привреду и друштвене делатности, бр. 

400-2445/16 од 9.11.2017. године којим су 

утврђени критеријуми за доделу награде 

Најбољи-најбољем „Др Зоран Ђинђић, Одлуке 

којом су утврђени начин, услови и рок за за 

подношење предлога за доделу награда 

Најбољи-најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 2017. 

годину, бр. 400-2486/17 од 15.11.2017. године, по 

разматрању предлога Комисије за спровођење 

поступка доделе награда најбољи најбољем „Др 

Зоран Ђинђић“ за 2017. годину, доноси 
 

ОДЛУКУ  

о додели награде најбољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“ за 2017. годину 

1. 

У 2017. години додељују се три награде 

набољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“:  

- једна награда најбољем ученику основних 

школа на територији општине Врњачка Бања,  

- једна награда најбољем ученику средњих 

школа на територији општине Врњачка Бања 

и  

- једна награда најбољем студенту који има 

пребивалиште на територији општине 

Врњачка Бања. 
 

2. 

Додељују се награде: 

Михајлу (Саша) Марковићу из Новог 

Села, за постигнут успех у осмом разреду ОШ 

„Бане Миленковић“ Ново Село, као најбољем 

ученику основних школа у школској 2016/17. 

години, у износу једне просечне зараде без 

пореза и доприноса за општину Врњачка Бања за 

октобар 2017. године, што износи 35.608,00 

динара; 

Исидори (Владимир) Крагуљац из 

Врњачке Бање, за постигнут успех у четвртом 

разреду Гимназије у Врњачкој Бањи, као 

најбољем ученику средњих школа у школској 

2016/17. години, у износу једне ипо просечне 

зараде без пореза и доприноса за општину 

Врњачка Бања за октобар 2017. године, што 

износи 53.412,00 динара; 

Нини (Момчило) Аџић из Грачаца бр. 

467А, за постигнут успех у току шк. 2016/17. 

године, на петој години студија на Медицинском 

факултету у Београду, у износу две просечне 

зараде без пореза и доприноса за општину 

Врњачка Бања за октобар 2017. године, што 

износи 71.216,00 динара; 

Додељује се новчани износ у складу са 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2017. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) и Одлуком 

о установљавању награде најбољи најбољем „Др 
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Зоран Ђинђић („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст). 

 

3. 

Обрачун је вршен сагласно члану 4. 

Одлуке о установљавању награде најбољи 

најбољем „Др Зоран Ђинђић („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), на 

бази просечне месечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања за месец 

октобар 2017. године, у висини месечног износа 

од 35.608,00 динара (Саопштење РЗС, бр. 318 - 

год. LXVII, 24.11.2017). 

 

4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења и објављује се у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2486/17 од 25.децембра2017. године 

   ПРЕДСЕДНИК

         ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

414. 

 Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13. редовној седници одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), члана 15. став 1. тачка 8. Закона о 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', 

број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 59. став 

1. тачка 6. и став 2. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/2016 – пречишћен текст) и члана 33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09),  , донело је  
 

 О Д Л У КУ  

о измени Одлуке о одређивању овлашћених и 

оспособљених правних лица   за заштиту и 

спасавање   на територији општине Врњачка 

Бања 

 

Члан 1. 

Мења се назив Одлуке о одређивању 

овлашћених и оспособљених правних лица  за 

заштиту и спасавање на територији општине 

Врњачка Бања, тако да гласи: 

 

 

 

„О Д Л У КА  

о измени одлуке о одређивању оспособљених 

правних лица  за заштиту и спасавање  на 

територији општине Врњачка Бања“ 

 

Члан 2. 

Мења се члан 1. Одлуке о одређивању 

овлашћених и оспособљених правних лица  за 

заштиту и спасавање на територији општине 

Врњачка Бања, тако да гласи: 

„Овом одлуком одређују се привредна 

друштва и друга правна лица, оспособљена за 

спровођење мера заштите и спасавања на 

територији општине Врњачка Бања (у даљем 

тексту:оспособљена правна лица).“ 
 

Члан 3. 

Мења се члан 2. напред наведене одлуке 

тако да гласи: 

„Оспособљена правна лица у смислу 

члана 1.ове одлуке су: 

Ред

бр. 

Назив правног 

лица 

Делатност 

1 ЈП. „Белимарковац“ Склањање, РХБ, 

Санација 

2 ЈП.Шуме Гоч Склањање, РХБ, 

Санација, Асанација  

3 ЈКП. Бањско 

зеленило и чистоћа 

Склањање, РХБ, 

Санација, Асанација 

4 Општинска 

стамбена агенција 

Врњачка Бања 

Санација 

5 Специјална болница 

за инт.болести 

ПМП, РХБ, збрињавање 

6 Специјална болница 

''Меркур'' 

ПМП, РХБ, збрињавање 

7 Дом здравља ''Др 

Никола Џамић'' 

ПМП, РХБ, збрињавање 

8 Центар за социјални 

рад 

Збрињавање 

9 Црвени крст Збрињавање и ПМП 

10 ''Интерклима'' Заштита од технолошких 

несрећа 

11 МЗ Ново село  Санација, збрињавање 

12 МЗ Грачац Санација, збрињавање 

13  „Звезда 2017“ доо 

Врњачка Бања 

Збрињавање, склањање 

14 „Банбус“ доо 

Обреновац 

Збрињавање, евакуација 

15 „Грађевинска радња 

за извођење грубих 

и завршних 

грађевинских 

радова и 

пројектовање и 

трговинско 

комисиона радња 

два брата Гочанин 

Врњачка Бања“ 

Санација, грађевински 

радови 
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16 ''Бетмонт'' доо 

Врњачка Бања 

Санација,грађевински 

радови  

17 „Аутопревозничко 

трговинско услужна 

радња Кипер транс 

Бабић“  Ново село 

Расчишћавање, заштита 

од поплава 

18 „Провија“ доо 

Врњачка Бања 

Расчишћавање, заштита 

од поплава 

19 „Аутопревозничка 

радња за превоз 

робе Веселиновић“ 

Грачац 

Расчишћавање, заштита 

од поплава 

20 „ГП Траг М“ доо 

Врњачка Бања 

Расчишћавање, заштита 

од поплава 

 

Члан 4. 

Мења се члан 3. напред наведене одлуке 

тако да гласи: 

„Са оспособљеним правним лицима, из 

ове одлуке ће се закључити уговор, којим ће се 

ближе прецизирати трошкови ангажовања 

оспособљених правних лица за извршавање 

задатака заштите и спасавања.“ 
 

Члан 5. 

Мења се члан 4.  напред наведене одлуке 

тако да гласи: 

„Ради обављања послова из своје 

надлежности Штаб за ванредне ситуације може 

ангажовати- наредити оспособљеним правним 

лицима и другим организацијама од значаја за 

општину Врњачка Бања извршавање задатака у 

ванредним ситуацијама“. 
 

Члан 6. 

Мења се члан 9.  напред наведене одлуке 

тако да гласи: 

„Оспособљена правна лица на захтев 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

достављају анализе, прогнозе и одговоре из 

области заштите и спасавања“. 
 

Члан 7. 

Надлежни орган општине Врњачка Бања 

ће сачинити пречишћен текст предметне одлуке 

и исти објавити у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања ''. 

 

Члан 8. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  217-211/17 од 25. децембра2017. године 
 

                  ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

415. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2957/17 од  

25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  20.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.32. Трансфери 

основним школама, функционалне 

класификације 912, програм 2002 Основно 

образовање, програмска активност 0001 

Функционисање основних школа, економска 

класификација 463, назив економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти. Одобрена средства ће се 

реализовати кроз Финансијски план ОШ „Бане 

Миленковић“ Ново Село“ за 2017. год. 

аналитички преко конта 512 Машине и опрема. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2957/17 од 25.12.2017.године, а поводом захтева 
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корисника буџетских средстава Основне школе 

„Бане Миленковић“ Ново Село, број 400-2957/17 

од 13.12.2017.године, на име недостајућих 

средстава за реализацију плана и програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Основна школа „Бане 

Миленковић“ Ново Село, да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Основна школа „Бане Миленковић“ Ново 

Село. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2957/17 од 25. децембра2017.године 

                                                           

            ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

416. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2825/17 од  

25.12.2017.године,  доноси 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  20.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.32. Трансфери 

основним школама, функционалне класифи-

кације 912, програм 2002 Основно образовање, 

програмска активност 0001 Функционисање 

основних школа, економска класификација 463, 

назив економске класификације Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. Одобрена 

средства ће се реализовати кроз Финансијски 

план ОШ „Бранко Радичевић“ за 2017. год. 

Аналитички преко конта 512 Машине и опрема 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2825/17 од 25.12.2017.године, а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Бранко Радичевић“ Вранеши, број 400-2825/17 

од 6.12.2017.године,  на име недостајућих 

средстава за реализацију плана и програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Основна школа „Бранко 

Радичевић“ Вранеши, да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши,. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2825/17 од 25. децембра2017.године 

                

        ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

417. 

       Општинско веће општине Врњачка 

Бања на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2826/17 од  

25.12.2017.одине.,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  55.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног корис-

ника буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.32. Трансфери основним 

школама, функционалне класификације 912, 

програм 2002 Основно образовање, програмска 

активност 0001 Функционисање основних 

школа, економска класификација 463, назив 

економске класификације Донације и трансфери 

осталим нивоима власти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2826/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Бранко Радичевић“Вранеши, број 400-2826/17 

од 6.12.2017.године, на име недостајућих 

средстава за реализацију плана и програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана. 

Обавезује се Основна школа „Бранко 

Радичевић“Вранеши да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за намене 

за коју су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Основна школа „Бранко Радичевић“Вранеши. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2826/17 од 25. децембра2017.године 

                                               

        ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

418. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 
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текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2817/17 од  

25.12.2017.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  190.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.32. Трансфери 

основним школама, функционалне 

класификације 912, програм 2002 Основно 

образовање, програмска активност 0001 

Функционисање основних школа, економска 

класификација 463, назив економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-2817/17 

од 25.12.2017.г., а поводом захтева корисника 

буџетских средстава Основне школе „Бранко 

Радичевић“Вранеши, број 400-2817/17 од 

6.12.2017.године,  на име недостајућих средстава 

за реализацију плана и програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана. 

Обавезује се Основна школа „Бранко 

Радичевић“Вранеши да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за намене 

за коју су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Основна школа „Бранко Радичевић“Вранеши. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2817/17 од 25. децембра2017.године 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

419. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-3126/17 од 

25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  15.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.26. Црвени крст, 

функционалне класификације 760, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 
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економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3126/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-30126/17 од 

25.12.2017.године., на име недостајућих 

средстава.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3126/17 од 25.децембра 2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

 

420. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-3082/17 од 

25.12.2017.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  15.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.26. Црвени крст, 

функционалне класификације 760, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3082/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-3082/17 од 21.12.2017.г. 

на име недостајућих средстава.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 



 Страна 38     -   Број  39.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.12.2017. године 

  

 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3082/17 од 25.децембра 2017.године 

        ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

421. 

  Општинско веће општине 

Врњачка Бања на 13.редовној седници, одржаној 

дана 25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-3097/17 од 

25.12.2017.одине,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  60.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.26. Црвени крст, функцио-

налне класификације 760, програм 0901 Соција-

лна и дечија заштита, програмска активност 

0901-0005 Активности Црвеног крста, економска 

класификација 481, назив економске класифика-

ције Дотације невладиним организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3097/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-3097/17 од 22.12.2017.г. 

на име недостајућих средстава.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3097/17 од 25.децембра 2017.године 

                                                                                                                             

        ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

422. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 
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Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2875/17 од 

25.12.2017.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  171.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.26. Црвени крст, 

функционалне класификације 760, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2875/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2875/17 од 11.12.2017.г. 

на име недостајућих средстава.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2875/17 од 25.децембра 2017.године 
       

       ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

423. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2907/17 од 

25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  100.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу 2 Председник општине 

и Општинско веће, функционалне класификације 

830, програм 1201 Развој културе, програмска 

активност 1201-0004 Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања, економска класификација 423, 
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назив економске класификације Услуге по 

уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

907/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председник општине и Општинско веће, број 

400-2907/17 од 12.12.2017.године, на име 

недостајућих средстава.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Председник општине и 

Општинско веће да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошења јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Председник општине и Општинско веће. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2907/17 од 25.децембра 2017.године 
 

        ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

424. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2793/17 од  

25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  20.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.32. Трансфери 

основним школама, функционалне класифи-

кације 912, програм 2002 Основно образовање, 

програмска активност 0001 Функционисање 

основних школа, економска класификација 463, 

назив економске класификације Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. Одобрена 

средства ће се реализовати кроз Финансијски 

план ОШ „Младост“ Врњци за 2017. годину 

аналитички преко конта 512 Машине и опрема. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2793/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Младост“ Врњци, број 400-2793/17 од 

5.12.2017.године, на име недостајућих средстава 

за реализацију плана и програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Основна школа „Младост“  

Врњци, да посебно евидентира промене по овом 

решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошења јавних средстава по овом решењу у 
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оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Основна школа „Младост“  Врњци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2793/17 од 25. децембра2017.године 
         

ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

425. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13. редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 

103/2015), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

закључка Општинског већа бр. 400-3013/17 од 

25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2017.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17) 

у оквиру раздела 4.01.06. Буџетске резерве, 

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва одобравају се средства у укупном износу 

од 155.000,00 динара у корист апропријације у 

оквиру раздела 4 Општинска управа, глава 4.09. 

Месна заједница Грачац, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0602-0002 

Функционисање месних заједница, економска 

класификација 511 Зграде и грађевински објекти. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће резерве и увећати апропријације 

511 Зграде и грађевински објекти. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр.400-

3013/17 од 25.12.2017.године, а поводом захтева 

Месне заједнице Грачац бр.400-3013/17 

од15.12.2017.године. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Месне заједнице Грачац. 

Обавезује се Месна заједница Грачац да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Месна заједница Грачац. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3013/17 од 25.децембра 2017.године                                                                                               

 

ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

426. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2922/17 од  

25.12.2017.године,  доноси 
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  17.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.03. Управљање 

добрима од општег интереса и добрима у општој 

употреби у јавној својини (део за јавну расвету), 

функционалне класификације 640, програм 1101 

Урбанизам и просторно планирање, програмска 

активност 0003 Управљање грађевинским 

земљиштем, економска класификација 425, 

назив економске класификације Текуће поправке 

и одржавања.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425 Текуће 

поправке и одржавања.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2922/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције, број 400-2922/17 

од 12.12.2017.г. на име недостајућих средстава за 

реализацију плана и програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Општинске стамбене агенције. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Општинска стамбена агенција Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2922/17 од 25. децембра2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

427. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13.редовној седници, одржаној дана 

25.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-2962/17 од  

25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  20.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.32. Трансфери 

основним школама, функционалне класифи-

кације 912, програм 2002 Основно образовање, 

програмска активност 0001 Функционисање 

основних школа, економска класификација 463, 

назив економске класификације Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  
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За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2962/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-

2962/17 од 13.12.2017.године, на име 

недостајућих средстава за реализацију плана и 

програма рада. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Основна школа „Попински 

борци“ Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Основна школа „Попински борци“ Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2962/17 од 25. децембра 2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

428. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 13. редовној седници одржаној дана 

25.12.2017.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

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

68/2015 - др. Зaкoн,103/2015 и 99/2016), Одлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 

7/17, 18/17 и 33/17), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана 33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

400-3053/17 од 25.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 

18/17 и 33/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  100.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 

Туристичка организација, функционалне 

класификације 474, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:400-

3053/17 од 25.12.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

3053/17 од 19.12.2017.године, на име 

недостајућих средстава. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју су 

средства додељена за буџетску годину. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије и 

Установа Туристичка организација Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3053/17 од 25. децембра2017.године 
 

                                               ПРЕДСЕДНИК 

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

429. 

На основу члана 4. став 7. и чл. 196. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 28. Одлуке 

о организације Општинске управе општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања бр. 27/16) Начелник Општинске управе 

доноси  
 

КОДЕКС 

ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Кодекс 

Члан 1. 

 Кодекс понашања службеника и 

намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп 

правила понашања службеника и намештеника 

који садржи професионалне и етичке стандарде 

за обављање службених послова и остваривање 

комуникације са странкама, у циљу 

обезбеђивања квалитета и доступности услуга, 

као и подстицању поверења у интегритет, 

непристрасност и ефикасност Општинске управе 

Општине Врњачка Бања. 

Странке су физичка и правна лица без 

обзира на држављанство и седиште, као и 

органи, организације и групе лица која се 

обраћају јединици локалне самоуправе. 
 

Област примене 

Члан 2. 

 Правила овог Кодекса дужни су да 

примењују службеници и намештеници у 

Општинској управи Општине Врњачка Бања (у 

даљем тексту: службеници) када обављају 

послове из своје надлежности. 
 

Сврха Кодекса 

Члан 3. 

Сврха овог Кодекса је:  

• да утврди стандарде личног и 

професионалног интегритета и 

понашања којих би требало да се 

придржавају службеници, 

• да подржи службенике у поштовању 

професионалних и етичких стандарда, 

• да упозна странке о правилном начину 

поступања и понашања службеника, 

• да допринесе изградњи поверења грађана 

у локалну власт, 

• да допринесе успостављању ефикаснијег 

и одговорнијег поступања службеника. 

 

Члан 4. 

Сви појмови који су у овом Кодексу 

употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на која се 

односе. 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И 

ПРАВИЛА КОДЕКСА 

Законитост и непристрасност 

Члан 5. 

 Службеник је дужан да се у обављању 

својих послова понаша законито и да своја 

дискрециона овлашћења примењује 

непристрасно.   

 Службеници посебно воде рачуна да 

одлуке које се тичу права, обавеза или на закону 

заснованих интереса странака имају основ у 

закону и да њихов садржај буде усклађен са 

законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају 

од било које самовољне или друге радње која ће 

неоправдано утицати на странке или им се 

неосновано даје повлашћени третман. 

 Службеници се у свом раду никада не 

руководе личним, породичним, нити 

политичким притисцима и мотивима. 

 

Објективност 

Члан 6. 

 У свом раду, службеник је дужан да узме 

у обзир све релевантне чињенице и да сваку од 

њих правилно оцени у односу на одлуку, као и 

да изузме све елементе који нису од значаја за 

предметни случај. 

Забрана дискриминације 

Члан 7. 

 Службеници су обавезни да у свакој 

прилици поштују принцип једнакости странака 

пред законом, а посебно када решавају о 

захтевима странака и доносе одлуке. 
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Службеници поступају једнако према 

свим странкама у истој правној и фактичкој 

ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања 

службеника према одређеној странци него што је 

то уобичајено, службеник је дужан да образложи 

такво поступање релевантним разлозима 

конкретног случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих 

надлежности омогући остваривање права, 

поштовање интегритета и достојанства странака 

и других службеника без дискриминације или 

повлашћивања по било ком основу, а нарочито 

по основу пола, расе, боје коже, друштвеног 

порекла, рођења, генетских својстава, културе, 

језика, вероисповести или веровања, политичког 

или другог уверења, држављанства, припадности 

народу или националној мањини, имовног стања, 

психичког и физичког инвалидитета, старосне 

доби, родног идентитета и сексуалне 

оријентације, здравственог стања, брачног и 

породичног статуса, осуђиваности, физичког 

изгледа, чланства у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним и 

претпостављеним личним својствима. 
 

Забрана злоупотребе и прекорачења 

службених  овлашћења 

Члан 8. 

 Службеници су дужни да овлашћења у 

свом раду користе искључиво у сврхе које су 

утврђене законом и другим одговарајућим 

прописима. 

При обављању приватних послова, 

службеник не сме користити службене ознаке, 

службена овлашћења или ауторитет радног 

места у локалној самоуправи. 

 Службеник је дужан да у свом раду 

искључиво врши увид, прибавља и обрађује 

податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, а који су неопходни за 

одлучивање, односно поступање.  
 

Заштита података о личности 

Члан 9. 

 Службеник који обрађује податке о 

личности поштује све законске прописе и важеће 

стандарде у погледу њихове заштите. 

 Службеник посебно не користи личне 

податке у сврхе које нису законите, не доставља 

их неовлашћеним особама и не омогућава им 

увид у њих. 

  

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 10. 

 Службеник се стара о поштовању права 

на приступ информацијама од јавног значаја на 

начин који обезбеђује најпотпуније и 

најефикасније остваривање тог права, у складу 

са законом који регулише приступ 

информацијама од јавног значаја и правилима 

која важе у Општинској управи општине 

Врњачка Бања. 

 

Пружање информација о поступку 

Члан 11. 

 Службеници су дужни да странкама, на 

њихов захтев, дају информације о поступку који 

се код њих води. Службеник ће упутити странку 

на који начин може да изврши увид у стање 

поступка. 

 Службеници су дужни да странкама 

пруже и информације о правним радњама које 

странке треба да предузму у циљу остваривања 

својих права и обавеза. Службеник води рачуна 

да информације које пружа буду јасне и 

разумљиве странци. 

 Када службеник не сме да обелодани 

информацију због њене поверљиве природе, 

дужан је да наведе датој заинтересованој 

странци разлоге због којих није у могућности да 

јој повери наведену информацију. 

 Ако је усмени захтев странке превише 

сложен, службеник је дужан да посаветује 

странку о томе како да формулише свој захтев 

писаним путем. 

 Уколико се захтев у вези поступка 

односи на питања за које одређени службеник 

није надлежан, упутиће странку на надлежног 

службеника и назначити његово име и по 

могућству контакт податке. 
 

Исправљање пропуста 

Члан 12. 

 У случају грешке у раду службеника која 

има непожељан утицај на права или интересе 

странака, службеник је дужан да упути писмено 

извињење странци и настоји да отклони 

негативне последице проузроковане његовом 

грешком што је пре могуће, као и да обавести 

странку о праву на одговарајуће правно средство 

и приговор због пропуста. 
 

Разумни рок за доношење одлука 

Члан 13. 

 Службеници се старају да се одлука по 

сваком захтеву или приговору донесе у 

разумном року, без одлагања, а у сваком случају 

најкасније у законом предвиђеном року. 

 Исто правило примењује се за одговоре 

на дописе странака или одговоре на службене 

дописе којима службеници од претпостављених 

траже упутства у погледу поступка који се води. 
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 Ако због сложености поступка, односно 

питања која су покренута, одлуку није могуће 

донети у законском року, службеник ће о томе 

обавестити странку и свог претпостављеног, и 

предузети све што је потребно да се одлука 

донесе што пре. 
 

Понашање службеника у јавним наступима 

Члан 14. 

 У свим облицима јавних наступа и 

деловања у којима представља јединицу локалне 

самоуправе, службеник је дужан износити ставове, 

у складу с прописима, овлашћењима, стручним 

знањем и Кодексом. 

 Приликом изношења стручних и личних 

ставова, службеник пази на углед јединице 

локалне самуправе и лични углед и сме износити 

само истините податке, садржином и тоном којим 

се не вређа углед органа, установа, предузећа, као 

ни њихових представника, а на исти начин има 

поступати и када је реч о личном и пословном 

угледу других физичких и правних лица. 
  

Поштовање других и учтивост службеника 

Члан 15. 

Службеници су дужни да се међусобно и 

према странкама опходе са поштовањем. 

 Приликом комуникације са странкама 

службеници треба да буду учтиви, приступачни, 

тачни и кооперативни. 

 Приликом одговарања на дописе, у 

телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде 

што више од помоћи и да пружи што исцрпније 

и прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима 

нису дозвољени приватни телефонски разговори. 

 

Стандард пословне комуникације 

Члан 16. 

Стандард пословне комуникације 

подразумева да се у најкраћем могућем року 

(најкасније у року од 24 сата) одговори на 

поруку примљену радним данима путем 

електронске поште.  

Уколико је прималац електронске поште 

одсутан, мора бити постављено обавештење на 

електронској пошти о одсуству са радног места 

са информацијама коме се могу обратити 

странке или службеници у хитним случајевима, 

а током одсуства примаоца поруке. 

Слање поднеска/дописа или 

електронске поште 

Члан 17. 

Службеник је дужан да приликом слања 

поднеска или дописа увек користи меморандум. 

Поднесак, допис или електронску пошту 

потребно је насловити на особу (физичко лице) 

или функцију, односно пословно име 

привредног друштва.  

Поднесак, допис и електронску пошту 

неопходно је уредно потписати својим именом, 

звањем и осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта 

треба да буде јасне садржине и концизан, а стил 

писања треба да буде прилагођен особи којој се 

обраћа и у складу са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа 

или електронске поште проверити правопис и 

тачност информација које се наводе. 
 

Поштовање радног времена 

Члан 18. 

Запослени су дужни да поштују 

прописано радно време, као и да се приликом 

доласка или одласка са радног места 

евидентирају на прописан начин. 

Пауза у току радног времена је 

дозвољена у договореном временском интервалу 

у трајању од 30 минута. 

Пауза не може бити на почетку или на 

крају радног времена. 

Није дозвољено напуштање радног места 

у оквиру радног времена без одобрења 

руководиоца или запосленог којег руководилац 

овласти. 

Службеницима без претходне најаве и 

одобрења претпостављеног, није допуштен 

улазак у радне просторије органа, службе или 

организације ван радног времена. 
 

Стандарди одевања на радном месту 

Члан 19. 

 Службеник је дужан да буде прикладно и 

уредно одевен, примерено пословима службеника, 

и да на тај начин не нарушава углед јединице 

локалне самоуправе, нити изражава своју 

политичку, верску или другу личну припадност 

која би могла да доведе у сумњу његову 

непристрасност и неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са 

захтевима радних места и радних активности, а 

основни стандард свакодневног одевања јесте 

уредна и чиста одећа.  

 Службеника који је неприкладно одевен, 

непосредни руководилац ће упозорити на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на 

радном месту и на могућност покретања 

дисциплинског поступка у случају поновљене 

повреде Кодекса. 
 

Уредност радних просторија 

Члан 20. 
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 Радне просторије службеника морају бити 

чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све 

време током трајања радног времена, као и 

приликом напуштања истих. 

Забрањено је конзумирање хране у радној 

просторији, као и њено држање на столу. 

 

III.  ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА 

КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Право притужбе због кршења Кодекса 

Члан 21. 

 Странка се због повреде правила овог 

Кодекса може притужбом обратити руководиоцу 

органа, службе или организације општине 

Врњачка Бања (у даљем тексту: надлежни 

руководилац). 

 Надлежни руководилац дужан је да 

обавести подносиоце притужбе о предузетим 

радњама. 

  Надлежни руководилац својим одлукама, 

ставовима, мишљењима, препорукама и другим 

актима стварају праксу од значаја за примену овог 

Кодекса. 
 

Праћење примене Кодекса 

Члан 22. 

 Надлежни руководилац Општине Врњачка 

Бања  прати и разматра примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су 

руководиоци организационих јединица. 

 Уколико праћењем примене Кодекса 

оцени да је то потребно, надлежни руководилац 

може за примену Кодекса издати посебна 

упутства. 

 Извештај о примени Кодекса чини 

саставни део годишњег извештаја о раду органа, 

службе или организације. 

 Извештај садржи статистичке податке о 

укупном броју примљених приговора странака на 

кршење Кодекса, структури приговора по 

правилима утврђеним Кодексом, покренутим и 

окончаним дисциплинским поступцима, 

изреченим мерама за кршење Кодекса и друге 

чињенице и околности за које руководиоци органа, 

служби или организација сматрају да су од значаја 

за праћење примене Кодекса. 
 

Дисциплинска одговорност 

Члан 23. 

 Повреде обавеза из овог Кодекса 

представљају лакшу повреду дужности из радног 

односа, уколико није обухваћена неком од тежих 

повреда радних дужности предвиђених Законом 

или другим прописом. 

  

Обавештавање странака и службеника о 

примени Кодекса 

 Члан 24. 

 Текст Кодекса начелник општинске 

управе поставља на интернет страници Општине 

Врњачка Бања, а у штампаном облику истиче на 

огласној табли и у довољном броју примерака 

чини доступним странкама на другим 

одговарајућим местима (услужни сервис 

грађана, шалтерске службе, месне канцеларије и 

др.).  

 Надлежни руководилац упознаје све 

службенике са садржином Кодекса. 

Даном почетка примене овог Кодекса 

престаје да важи Кодекс понашања службеника 

у органима Општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања бр. 24/16) 

 
Ступање на снагу 

Члан 25. 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у Службеном листу општине 

Врњачка Бања. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-275/17 од 28.12.2017. године 

 

                                   НАЧЕЛНИК 

       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

   Славиша Пауновић,с.р. 

_________________________________________ 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 

430. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''БЕЛИМАРКОВАЦ'' 

Број: 01-3729 

Датум: 13.12.2017.године 

Врњачка Бања 
 

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И СЛУГА 

ЈП ''БЕЛИМАРКОВАЦ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА   

    ЦЕНА:дин/м3 

 

Цена воде за домаћинства..  37,81 

Вода за здравство, школство, органе управе, 

културу и соц.заштиту....  80,79 

Вода за пуњење базена у објектима и 

Олимпијски базен...............            161,55 

Вода за пуњење базена на 

отвореном.................................             200,02 
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Вода за трговине......................             126,19 

Вода за осталу привреду.........             126,19 

 

ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

    ЦЕНА:дин/м3 
 

Цена воде за перионице, рибаре, кланице, 

млекаре и др..................................... 252,42 

Вода за прикључке на градилишту и објекте у 

изградњи....................................  312,52 

Вода за здравствене установе које делимично 

послују по тржишним принципима 55%  

утрошене количине...............................    80,79 

Вода за здравствене установе које делимично 

послују по тржишним принципима 45% 

утрошене количине............................... 126,23 

Вода за посебне намене-производња 

безалкохолних 

пића са изворишта 

''Белимарковац''.................................... 426,70 
 

Накнада за одржавање прикључка за сваког 

корисника комуналних 

услуга........................................... 200,00 
 

Из накнаде за одржавање прикључка, 50% ће се 

издвојати  за наменске инвестиције. 
 

Наведене цене се увећавају са законом 

прописану стопу ПДВ-а. 
 

Употреба канализације се плаћа 50% од утврђене 

цене воде. 
 

Ценовник ступа на снагу добијањем сагласности 

Оснивача. 
 

Ценовник се примењује од 1.1.2018.године. 

      

 ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 Малићанин Зоран, дипл.правник,с.р. 
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