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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

499. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници одржаној дана 25.12.12.2018.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, 99/2016 и 113/2017), 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, 

96/2017 - усклађени дин. изн. и 89/2018 - 

усклађени дин. изн.) и члана 36. Статута 

Општине Врњачка Бања ("Службенилист 

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 

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

Одлука, и Таксена тарифа која је саставни део 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 Члан 7 мења се и гласи: 

 „Комуналне таксе уводе се и плаћају за : 

1. Истицање фирме на пословном простору ; 

2. Држање средстава за игру („забавне 

игре“); 

3. Држање моторних друмских и прикљу-

чних возила,  осим  пољопривредних  

возила и машина.“ 
 

Члан 3. 

Члан 7 мења се и гласи: 

 „Комуналне таксе из члана 7. тачке 1., 2. и 

3. утврђују се у годишњем износу.“ 

 

Члан 4. 

 У члану 9 став 1. после текста: „изузев 

тачке 3.“,  брише се текст: „и 9.“ 
 

Члан 5. 

 Таксена тарифа која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и гласи: 

„ 

Т А К С Е Н А Т А Р И Ф А 

ТАРИФНИ БРОЈ  1 

За истицање фирме на пословном 

простору комунална такса утврђује се у 

годишњем износу и то: 

1. Средња правна лица, као и предузетници и 

мала правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000 динара (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу у износу и то: 

•  Прва зона........................................106.000 

динара 

• Друга зона.......................................100.000 

динара 

• Трећа зона.........................................90.000 

динара 

• Четврта зона.....................................80.000 

динара 

• Пета зона .........................................74.000 

динара 

• Шеста зона.......................................27.000 

динара 

 

2. Велика правна лица (осим предузетника 

и правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електро-

привреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају 
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на годишњем нивоу у износу од 159.000 динара 

у свим зонама. 

3. Правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица, у смислу закона 

којим се уређује рачуноводство и предузетници, 

а обављају  делатност банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом 

и дериватима нафте, производње и трговине на 

велико дуванским производима, производње 

цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

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

530.000 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Зоне су регулисане Одлуком о одређивању 

зона на територији општине Врњачка Бања 

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

су утврђене Генералним планом Врњачке   Бање 

2005-2021.    

2.   Утврђивање, наплату и контролу врши 

организациона јединица за локалне јавне 

приходе Општинскле управе. Комунална такса 

из овог  тарифног броја уплаћује се на уплатни 

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

истицање фирме на пословном простору. 
 

ОЛАКШИЦЕ: 

Обвезницима комуналне таксе се у првој години 

пословања врши њено умањење у висини од 

50%. Година пословања утврђује се у односу на 

дан регистровања обвезника (12 месеци). 

Олакшица се уводи за обвезника комуналне 

таксе  на фирму у односу на оснивача или 

власника фирме који остварује право само на 

олакшицу за једну фирму. 

Олакшице у висини од 100% утврђују се за 

следеће обвезнике: 

1. јавне установе и  јавна предузећа чији  је 

оснивач Општина Врњачка Бања. 

2.  предузетници који обављају делатност старих 

заната и домаће радиности, 

3. спортски клубови, удружења грађана, 

хуманитарне рганизације, црвени  крст и остале 

непрофитне организације. 

Такса за истицање фирме на пословном 

простору под тачком 1. умањује се 

предузетницима за 30% и малим правним 

лицима за 20%. 

Такса за истицање фирме на пословном 

простору под тачком 3. умањује се правним 

лицима и предузетницима за делатност 

дистрибуције запаљивих течности и гасова и 

нафте и нафтних деривата и хемикалија 

капацитета 50м3 за 90%. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

За држање средстава за игру (забавне 

игре) утврђује се комунална такса у дневном 

износу, и то: 

- за аутомате, комјутерске и остале 

игре.........................................................134,00дин. 

- за билијар, флипере и сл. ...................  91,00дин. 
 

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 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;  
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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;  
 

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 постоји  телесно 

оштећење које има за последицу неспособност  

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

која им служе за личну употребу. 

5. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

714513843-04, комунална такса за држање 

моторних возила. 
 

 Прелазне и завршне одредбе 

Члан 6. 

Обавезује се Секретар скупштине да 

сачини пречишћен текст Одлуке. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу 

општине''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3454 /18 од  25.12.2018.године 

      

   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________  

 

500. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници одржаној дана 25.12.2018.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, 96/2017-

усклађени дин.изн. и 89/2018-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 47/2018) и члана 36. став 1. 

тачка 17. Статута општине Врњачка Бања 
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("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, 27/16 и 39/17)- 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 

  

  37 

2 За давање мишљења о примени општинских одлука  

за откуп и давање у закуп станова у јавној својини 

  

  2.350 

3 За давање информације о локацији   

  а) за правна лица 670 

  б) за физичка лица 475 

4 За захтев странке за излазак на терен службеног лица 

органа 

  

  475 

5 

За захтев за издавање преписа из архиве, по сваком 

листу 80 

6 За захтев за увид у архивирана акта 370 

                         
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 

  

    

  85 

2 

За утврђивање стања грађ.објеката и издавања 

уверења о   

  легалности и старости објеката 745 

3 

Издавање уверења о обављању пољопривредне 

делатности 290 

 

 

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

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

3. РЕШЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За сва решења која доноси Општинска управа у 

оквиру   

  

послова из изворне надлежности за која није 

проприсана   

  посебна такса 555 
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2 

за доношење решења о утврђивању земљишта за 

редовну   

  употребу објекта 775 

3 

за доношење решења о конверзији права коришћења 

у    

  право својине уз накнаду 6.165 

4 за доношење решења о отуђењу или давању у закуп   

  грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву   

  Странке 1.160 

 

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 290 

2 за закључак којим се издају водопривредни услови 290 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За доношење решења у поступку исељења и за 

извршење   

  решења без трошкова принудног извршења 705 

 

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 

  

    

    

    

  565 

2 за уздавање одобрења за постављање осталих мањих   

  монтажних објеката на јавним површинама 565 

3 за решење о потврди плана посебних делова зграде   

  (етажирање) 405 

 

 

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" 75 

  - класе и категорије "Б" 130 

  - класе и категорије "В" 170 

  - класе и категорије "Г" 170 

  б) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне   
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  инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:   

  -путеви, улице и друге саобраћајнице 60 

  -водовод и канализација 37 

  -ПТТ и електроинсталације 85 

  -топловоди, гасоводи и др.инсталације 60 

  

в) Издавање решења по једном објекту: трафо 

станице,   

  бутан станице, резервоари, водоводне подстанице,   

  мостови, релеји и сл. 46.245 

2 за потрђивање урбанистичког пројекта 7.715 

3 

за израду извештаја о стручној контроли 

урбанистичког    

пројекта од стране Комисије за планове 115.300 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

Р.бр. Опис Износ 

1 За кретање возила по посебним одобрењима 780 

2 За обављање ауто такси превоза   

  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање   

  такси превоза 640 

  б) за преглед возила 1.540 

  в) за издавање потврде погодности моторног возила 

за такси превоз и њеног продужетка 

  

  765 

  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси   

  превоза 320 

  д) за одјаву обављања такси превоза 320 

3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у 

градском и приградском саобраћају 

  

  1.550 

4 За решење о резервисању паркин места 625 

5 

За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање 

јавних   

  површина у циљу озвођења грађевинских радова 3.090 

 

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 9.735 

  

б) ван објекта зграде Општинске управе, са 

употребом   

  службеног возила 14.020 

  в) у радно време 245 

  г) ван радног времена 495 

 

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

алинеје: в) и г). 
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ТАРИФНИ БРОЈ 10 

Р.бр. Опис Износ 

1 За одобрење за извођење музичког програма 850 

2 За издавање одобрења за сечу стабала 290 

3 

За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 

1   

  просторији 460 
 

4. ОСТАЛО 

ТАРИФНИ БРОЈ 11 

Р.бр. Опис Износ 

1 

Захтев за објављивање акта у Службеном листу 

општине   

  Врњачка Бања 155 

2 За уношење имена, грба или другог обележја 

Врњачке Бање у пословно име 

  

  12.325 

3 

За захтев за утврђивање примене мера у области 

заштите   

  од буке:   

  а) за физичка лица 250 

  б) за правна лица 495 

4 

За регистарцију уговора о раду за обављање послова 

ван    

  

просторија послодаваца и уговора са кућним 

помоћним   

  особљем 325 
 

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 235 

       “ 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 

01.01.2019.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3455/18  од 25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________  

 

501. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој  20. седници, одржаној дана 25.12.2018. 

године, на основу  члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

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

47/2018), чл.239. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара (''Сл.гласник РС'', 

бр.95/2018) и  члана  36. ст.1.тачка 3. Статута 

општине Врњачка Бања (''Службени лист 

oпштине Врњачка Бања'', бр. 23/2016 - 

пречишћени текст), донела је 
 

О Д Л У К У  

о утврђивању висине накнаде за коришћење 

јавних површина 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се висина 

накнаде за коришћење јавне површине у складу 

са законом, олакшице, начин достављања и 

садржај података о коришћењу јавне површине 

надлежном органу који утврђује обавезу 

плаћања накнаде. 
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Обвезник накнаде 

Члан 2. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне 

површине је корисник јавне површине. 
 

Основица 

Члан 3. 

 Основица накнаде за коришћење 

простора на јавној површини је површина 

коришћења простора у метрима квадратним 

(м2). 

 У случају да Планом распореда места за 

постављање монтажних објеката и опреме није 

одређена површина коришћења простора, 

површину коришћења простора записнички  

утврђује у сваком конкретном случају надлежна 

организациона јединица Општинске управе. 
 

Висина накнаде 

Члан 4. 

 Висина накнаде за коришћење јавне 

површине утврђује се узимајући у обзир највиши 

износ накнаде прописан законом, која је 

одређена у м2 по дану,  и применом критеријума 

као што су: време коришћења простора, зона у 

којој се налази простор који се користи, као и 

техничко-употребне карактеристике објекта, 

уколико се површина користи за постављање 

објекта. 

Зоне 

Члан 5. 

Зоне су регулисане Одлуком о 

одређивању зона на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.2/15), којом су  одрeђене  зонe на 

тeриторији општине Врњачка Бања као јeдан од 

критeријума за утврђивањe висинe локалних 

комуналних такси и доприноса за урeђивањe 

грађeвинског зeмљишта, које су утврђене 

Генералним планом Врњачке Бање 2005-2021. 

 

Време коришћења простора 

Члан 6. 

 Време коришћење простора може бити 

изражено у данима, на месечном и годишњем 

нивоу,  о чему се корисник простора изјашњава 

у пријави за коришћење простора. 
 

Техничко-употребне карактеристике објекта 

Члан 7. 

Техничко-употребне карактеристике 

објекта су карактеристике свих значајних 

елемената конструкције објекта,  а одређују се на 

основу типа и врсте објекта који се поставља на 

јавној површини. 

 

Јавна површина 

Члан 8. 

 Јавна површина у смислу ове одлуке 

јесте површина утврђена планским документом 

општине која је доступна свим корисницима под 

једнаким условима, и то: 

 -јавна саобраћајна површина (пут, улица, 

пешачка зона и сл.), 

 -трг, 

 -јавна зелена површина (парк, сквер, 

градска шума и сл.), 

 - јавна површина блока (парковски 

уређене површине и саобраћајне површине). 
 

Утврђивање плаћања 

Члан 9. 

 Накнаду за коришћење јавне површине, 

решењем утврђује организациона јединица 

Општинске управе надлежан за утврђивање, 

контролу и наплату јавних прихода. 

 Обвезник накнаде дужан је да утврђену 

обавезу по основу накнаде плаћа до 15. у месецу 

за претходни месец, а за месеце за које је обавеза 

доспела у моменту уручења решења у року од 15 

дана од дана достављања решења. 

 Ако се накнада плаћа за дане (мање од 1 

месец), обвезник је у обавези да обрачунату 

накнаду плати приликом достављања решења. 

Ако се накнада плаћа на годишњем 

нивоу, обвезник плаћа накнаду у року од 15 дана 

од дана достављања решења. 

У случају ако се корисник јавне 

површине одлучи да уплати целокупан износ 

накнаде за цео за период коришћења  јавне 

површине,  стиче право на умањење од 10% 

укупне накнаде. 

 За коришћење јавне површине дуже од 

једне године, олакшицу из претходног става овог 

члана, корисник остварује уплатом накнаде на 

годишњем нивоу. 

 Против решења из става 1.овог члана 

може се изјавити жалба министарству у чијој су 

надлежности послови финансија, преко 

надлежне организационе јединице Општинске 

управе. 
 

Врсте накнада 

Члан 10. 

 Накнаде за коришћење јавне површине 

су: 

1.Накнада за коришћење простора на  

јавној површини у пословне и друге сврхе, осим 

ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих заната и домаће 

радиности; 

2. Накнада за коришћење јавне површине 

за оглашавање за сопствене потребе и потребе 
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других лица, као и за коришћење површине и 

објеката за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којима се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку 

другу особину јавне површине, за коју дозволу 

издаје надлежни орган јединице локлане 

самоуправе; 

3.Накнада за коришћење јавне површине 

по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу. 
 

1. Накнада за коришћење простора на  

јавној површини у пословне и друге 

сврхе 

Члан 11. 

 Накнада за коришћење простора на  

јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа 

се за  коришћење простора за постављање: 

 1. Летње и зимске баште угоститељског 

објекта, 

 2.  Коришћење простора за теретно 

возило за снабдевање, 

3.  Коришћење простора за полазна такси 

стајалишта, лимо сервис и рента кар, 

4.  Коришћење ''полигона за обуку 

кандидата за возаче'', 

5. Полазне станице за фијакере и пони 

коњиће,  

6.  Коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора и других објеката 

привременог коришћења. 
 

2. Накнада за коришћење јавне површине 

за оглашавање за сопствене потребе и 

потребе других лица 

Члан 12. 

Накнада за коришћење јавне површине 

за оглашавање за сопствене потребе и потребе 

других лица,  као и за коришћење површине и 

објеката за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којима се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку 

другу особину јавне површине, за коју дозволу 

издаје надлежни орган јединице локлане 

самоуправе, плаћа се за: 

1. Постављање рекламних штандова, 

2. Постављање билборда, 

3. Постављање табле, паноа или друге 

рекламне ознаке. 
 

3.Накнада за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу 

Члан 13. 

Посебна накнада се плаћа за коришћење 

јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова 

и изградњу. 
 

Ослобађања 

Члан 14. 

 Накнаду за коришћење јавних површина 

не плаћају директни и индиректни корисници 

буџетских средстава. 
 

Овлашћења Осека за инспекцијске послове 

Члан 15. 

Основ за задужење по овој одлуци може 

бити и записник инспекцијске службе 

Општинске управе у којем се констатује да је 

одређено лице без правног основа користило 

јавну површину за чије је коришћње прописано 

плаћање накнаде по овој одлуци. 

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 

накнадом 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. 
 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 16. 

Саставни део ове одлуке, чини Тарифа висине 

накнаде за коришћење јавне површине 
 

Члан 17. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања'', а примењује се од 

1.1.2019.године. 

 Обавезе по основу накнада које су 

настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу 

овe одлуке, измириће се у складу са прописима 

који су били на снази у време настанка обавезе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3593/18  од  25.12.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

Р

Е

Д
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С

Е 

ТАРИФА ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.1. 

Накнада за коришћење простора на  јавној 

површини за  коришћење простора за постављање 

летњих и зимских башти,   утврђује се у дневном 

износу по м2, у зависности од зоне и то: 

ПРВА ЗОНА................................................. 

Врњачка улица од продајног објекта 

''Лили'' до виле ''Емилије'' (Сан), укључујући и ову 

вилу........................................  51 динара 

Немањина улица................... 46 динара 

Остали делови Прве зоне...... 40 динара 

ДРУГА ЗОНА........................ 34 динара 

ТРЕЋА ЗОНА......................... 29 динара 

ЧЕТВРТА ЗОНА.................... 17 динара 

ПЕТА ЗОНА.......................... 11 динара 

ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА.. 

     11динара 

 Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за урбанизам и 

имовинско правне послове. 

За постављењe башти за период ван 

туристичке сезоне од 15.03. – 31.05. и од 01.09. – 

31.10., таксени обвезник плаћа накнаду у висини 

од 50% износа прописаног овим тарифним 

бројем. За баште затвореног типа  плаћа се 50% 

износа накнаде у периоду  1.11. - 14.03.   
  

ТАРИФНИ БРОЈ 1.2. 

Накнада за коришћење простора на  

јавној површини за  коришћење простора  за 

теретно возило за снабдевање, а  утврђује се по 

започетом сату, и то: 

За пролаз, заустављање и паркирање 

возила у улицама којима је забрањено 

засутављање, паркирање и пролаз возила, ради 

доставе робе, плаћа се  накнада за коришћење 

простора, дневно по м2 возила,   и то: 

- за путничке аутомобиле и 

комбије........................................60,00 дин. 

- за теретна моторна возила........73,00 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 накнада за  коришћење простора , 

дневно по м2 возила и то: 

- за путничке аутомобиле.........100,00 дин. 

- за теретна моторна возила..... 122,00 дин. 

За пролаз моторних возила улицама 

забрањеним за саобраћај ових возила плаћа се 

накнада у износу од 122,00 дин по појединачном 

проласку возила. 

Накнада се обрачунава на годишњем 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове 

саобраћаја. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.3. 

Накнада за коришћење простора на  

јавној површини за полазна такси стајалишта, 

лимо сервис и рента кар у годишњем износу од 

10.000,00 динара. 

Накнада се обрачунава на годишњем 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове 

саобраћаја. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.4. 

Накнада за коришћење простора на  

јавној површини за заузеће јавне површине 

„полигона за обуку кандидата за возаче“, а  

утврђује се  у месечном износу од 5.500,00 

динара, односно 66.000,00 годишње. 

Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, одн,годишњем нивоу на основу акта 

организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове саобраћаја. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.5. 

Накнада за коришћење простора на  

јавној површини за  коришћење  простора за 

полазне станице фијакера и пони коњића 

утврђује се у  месечном  износу од  5.000 динара. 

Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове 

саобраћаја. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.6. 

Накнада за коришћење простора на  

јавној површини  за  коришћење  простора  

слободних површина за кампове, постављање 

шатора и других објеката привременог 

коришћења, за сваки m2  заузете површине 

утврђује се у износу од 29,00 динара дневно. 

Накнаду по овом тарифном броју не 

плаћају корисници слободних површина за 

организовање забавних, културних и спортских 

приредби и манифестација. 

Накнада се обрачунава на дневном 

нивоу, сразмерно времену коришћења, на основу 

акта организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове урбанизма и имовинско 

правне послове. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 2.1. 

Накнада за коришћење јавног простора 

за постављање рекламних штандова, а  утврђује 

се у дневном износу по м2, у зависности од зоне 

и то: 

ПРВА ЗОНА............................100 динара 

ДРУГА ЗОНА.........................   80 динара 

 Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за урбанизам и 

имовинско правне послове. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 2.2. 

Накнада за коришћење јавног простора 

за постављање билборда, а  утврђује се у 

дневном износу по м2, у зависности од зоне и то: 

ПРВА ЗОНА............................100 динара 

ДРУГА ЗОНА.......................... 80 динара 

 Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за урбанизам и 

имовинско правне послове. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 2.3. 

Накнада за коришћење јавног простора 

за постављање табле, паноа или друге рекламне 

ознаке, а  утврђује се у дневном износу по м2, у 

зависности од зоне и то: 

ПРВА ЗОНА................................50 динара 

ДРУГА ЗОНА......................... .  40 динара 

 Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за урбанизам и 

имовинско правне послове. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

Накнада за коришћење јавног простора  

се плаћа за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу, а  

утврђује се у дневном износу по м2, и то: 

-при изградњи објеката по m2 заузете 

површине...........................................180,00 динара 

-при извођењу радова који изискују 

раскопавање коловоза и тротоара по m2....... 

180,00 динара. 

Накнада се обрачунава на месечном 

нивоу, на основу акта организационе јединице 

Општинске управе надлежне за урбанизам и 

имовинско правне послове. 

УВЕЋАЊЕ НАКНАДЕ: 

Накнада из става 1.овог члана увећава се 

за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок 

заузимања јавне површине. Под продужењем 

рока, подразумева се прекорачење рока 

завршетка изградње евидентираног у писменој 

изјави инвеститора о почетку грађења, 

одн.извођења радова и року завршетка грађења, 

одн.извођења радова према Закону о планирању 

и изградњи. 

__________________________________________ 

 

502. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 20. седници, одржаној 25.12.2018.године, на 

основу члана 33. и члана 36. Закона о јавном 

дугу (''Службени гласник РС'', бр. 61/2005, 

107/2009, 78/2011 и 68/2015), мишљења 

Министарства финансија – Управе за јавни дуг 

број 401-103/2018-001 од 22.01.2018.године и 

члана 36. Статута Општине Врњачка Бања 

("Службени лист Општине Врњачка Бања",   бр. 

23/16-пречишћен текст), донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ У 2018.ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о кредитном задужењу у 2018.години 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/2018), у 

делу који се односи на назив пројекта. 
 

Члан 2. 

У чл.2.став1.алинеја 3.иза речи: 

''Пројекта'', мења се текст назива пројекта 

''Реконструкција фасаде седишта општинских 

органа (енергетска ефикасност)'', тако да гласи: 

''Реконструкција дела Променаде''. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник Општинске 

управе да по основу ове одлуке анексира Уговор 

у оквирном износу за ангажовање банке бр.00-

418-0001701.5 закључен 5.6.2018.године, у 

складу са овом одлуком. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3469/18 од  25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
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503.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 20. седници, одржаној 25.12.2018. 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 20.12.2018. године је следећи: 

 
 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 81 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

 

 1 

 1 

 

Самостални саветник 14 

Саветник 30 

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 

 

 

 6 

 6 

15 

 0 

 0 

 

0 

0 

0 

4 

4 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 13 

  

  

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Референт 

Млађи референт 

 

 

Прва врста радних места 

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

Четврта врста радних места 

Пета врста радних места 

8 

0 

0 

1 

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 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Приправници 

 

Висока стручна спрема 

Виша стручна спрема 

Средња стручна спрема 

 

   Број извршилаца 0 

 

0 

0 

0 

 

Члан 2. 

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

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

потребни у 2019. години 

 

 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 84 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

 

1 

1 

Самостални саветник 14 

Саветник 31 

Млађи саветник   1 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

  7 

  6 

15 

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 
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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 

 

 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

1 

1 

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 
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Члан 3. 

Кадровски план ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања'', а примењиваће се од 1.01.2019. 

године. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 9-730/18 од 25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

504. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 20. седници, одржаној дана 

25.12.2018.године, на основу члана 32. став 1. 

тачка 6. и члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

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

47/2018), члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(''Службени гласник РС'', бр. 63/2017), члана 36. 

став 1. тачка 29. Статута општине Врњачка Бања 

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

23/2016 - пречишћени текст) и сагласности 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе број 015-05-00056/2018-24 од 

7.8.2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА 
КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНИ НАЗИВИ УЛИЦА 
И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене и допуне 

одлука којима су одређени назива улица и 

засеока у насељеним местима на територији 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

 У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1.у 

тачки 22. улица ''Церска'', мења се назив и гласи: 

 ''Улица 22: назив улице: 

''Кајмакчаланска'' 
 

 У чл.1. додају се тачке 24., 25. и 26. које 

гласе:  

 ''Улица 24: назив улице: ''Десанке 

Максимовић'' 
Улица почиње између кп. 660/6 и кп 

4141, иде дуж кп 4139, и завршава се 

између кп 4131 и кп 4148/1, све у КО 

Врњачка Бања. 

Улица 25: назив улице: 

''Снежничка'' 

Улица почиње између кп 411/1 и кп 

4112/1, иде дуж кп 1412/3, 4111/5 и кп 4110/4 и 

завршава се измешу кп 4110/1 и 4110/5, све у КО 

Врњачка Бања. 

Улица 26: назив улице: ''Николе 

Тесле'' 

Улица почиње између кп 3956/1 и кп 

3953/2, иде дуж кп 3955 и кп.3962/1, и завршава 

се на кп 3961/8 све у кп КО Врњачка Бања.'' 
 

Члан 3. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Гоч (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се опис 

засеока бр.2.и гласи:  

''Засеок 2: назив засеока: ''Вуково брдо'' 

Засеок се простире између кп 955, 967, 

1022, 1239, 1303 и 147/1 све у КО Гоч.'' 

  

У чл.1. додаје се засеоци 5. и 6. који гласе: 

''Засеок 5: назив засеока: ''Селиште'' 

Засеок обухвата кп 66/1 у КО Гоч. 

Засеок 6: назив засеока: ''Бурмази'' 

        Засеок се простире између кп 1433, 1450, 

1464, и 1439 све у КО Гоч''. 

 

Члан 4. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Липова (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се опис у 

тачки 8. и гласи: 

'' Улица 8: назив улице ''Милешевска'' 

Улица почиње од Студеничке улице, 

између кп 1147 (КО Липова) и кп 4722/4 (КО 

Ново Село) иде дуж кп 1154/1 КО Липова и 

завршава се између кп 374 КО Липова и кп 

4754/6 КО Ново Село.'' 
 

У чл.1.мења се назив улице  

''Светогорска'' у тачки 10. и опис улице, 

тако да гласи: 

''Улица 10: назив улице ''Видиковац'' 

Улица почиње између кп 220/11 и 221/9 

иде дуж кп 221/1, 215/2, 151 и 1157 и завршава 

се код кп 200/1 све у КО Липова.'' 
 

У чл.1. додају се тачке 12., 13. и 14. тако 

да  гласе: 

''Улица 12: назив улице: ''Миломира 

Станисављевића'' 
Улица почиње између кп 4980 КО Ново 

Село и кп 609 КО Рсавци, иде дуж кп 4981 КО 
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Ново Село и завршава се између кп 4768 КО 

Ново Село и кп 675/6 КО Рсавци. 

Улица 13: назив улице: ''Шумадијска'' 

Улица почиње између  кп 215/9 и кп 29/2, 

иде дуж кп 151 и завршава се код кп 254/1 све у 

КО Липова. 

Улица 14: назив улице: ''Панчићева'' 

Улица почиње између кп.224/2 и 

кп.221/6, иде дуж кп 231/4, 230/3, 233/6 и 266/8 и 

завршава се на кп 232/6 све у КО Липова''. 
 

Члан 5. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Ново Село (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. у тачки 

10.мења се назив улице ''Ваздухопловаца'',  

тако да гласи: 

''Улица 10: назив улице: ''Тимочка'' 
 

У чл.1. мења се  назив улице 

''Видовданска''  у тачки 21. и гласи: 

''Улица 21: назив улице ''Гочка'' 
 

У чл.1. у тачки 36, мења се назив улице 

''Слатинска'', тако да гласи: 

''Улица 36: назив улице: ''Жичка'' 
 

У чл.1. мења се назив улице ''Орловачка'' 

у тачки 71. и опис улице, тако да гласи: 

''Улица 71: назив улице: 

''Видовданска'' 

Улица почиње између кп 4528/1 и 4594/1 

иде дуж кп 4978/1, 4998 до кп 1154/1 све у КО 

Ново Село''. 
 

У чл. 1. мења се назив  улице 

''Липовачка'' у тачки 80. и опис улице, тако да  

гласи: 

''Улица 80: назив улице: ''Студеничка'' 

Улица почиње између кп 257/2 КО 

Липова и 4722/4 КО Ново Село иде дуж кп 499/1 

до 499/11 КО Ново Село.'' 
 

У чл.1. додају се тачке: 81., 82., 83. и 84. 

и гласе:  

''Улица 81: назив улице: ''Милеше-

вска'' 

Улица почиње између кп 4722/4 КО Ново 

Село и кп 1147 КО Липова, простире се дуж кп 

4999/1 КО Ново Село и завршава се на кп 4755 

КО Ново Село. 

Улица 82: назив улице: ''Слатинска'' 

Улица почиње између кп 944 и кп 2785, 

иде дуж кп 5611 и завршава се између кп 2781/4 

и 2786 све у КО Грачац'' 

Улица 83: назив улице: ''Слободана Д. 

Бонџића'' 

Улица почиње између кп 57/2 и 373, 

простире се дуж кп 359 и 58 и звршава се између 

кп 40/1 и 64/2 све у КО Рсавци. 

Улица 84: назив улице: ''Јасичка'' 

Улица почиње код границе са насељеним 

местом Грачац између кп 4364 и 4434, иде дуж 

кп 4365 и завршава се између кп 4360 и 4432 све 

у КО Ново Село''. 
 

Члан 6. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Подунавци  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се назив 

улице ''Раковичка'' у тачки 2. и гласи: 

Улица 2: назив улице: ''Раковица'' 

 

У чл.1. опис у тачки 4, се мења, тако да 

гласи: 

''Улица: 4 назив улице: ''Прва 

железничка'' 
Улица почиње између кп 1736 и кп 784/2, 

иде дуж пруге на кп 1735/1, затим дуж кп 751/2, 

1017, 1014/2, 1010/2, 1008/2, 1000/2, 1734/1, до 

границе са насељеним местом Грачац, све у КО 

Подунавци.'' 
 

У чл.1. мења се опис у тачки 5, тако да 

гласи: 

''Улица: 5 назив улице: ''Друга 

железничка'' 

Улица почиње између кп 1736 и кп 747/1, 

иде дуж пруге, кп 1735/1 и завршава се код 

границе са насељеним местом Вранеши, све у 

КО Подунавци.'' 
 

У чл.1. улице под тачкама 23. и 25. 

спајају се у једну и гласи: 

 ''Улица 23: назив улице: 

''Светосавска''  

Улица почиње од кп 1745/1 иде дуж кп 

1751 и 1761 и завршава код кп 1709/1 све у КО 

Подунавци.'' 
 

У чл.1.у тачки 25. мења се назив 

''Стефана Првовенчаног''  и опис улице, 

тако да гласи: 

''Улица: 25 назив улице: ''Југ 

Богданова'' 

Улица почиње између кп 3404/1 и кп 

4006/2, иде дуж кп 3405 и завршава се између кп 

3404/2 и 4006/2 све у КО Вранеши.'' 
 

Члан 7. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Грачац (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се опис 

улице у тачки  10.тако да гласи: 

    ''Улица 10: назив улице: ''Топличка'' 
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 Улица почиње од кп 5587/1 иде дуж кп 

5600 и 5601 до кп 5584 све у КО Грачац''. 
 

 У чл.1. додају се тачке 40. и 41. које 

гласе: 

 ''Улица: 40 назив улице: ''Светог Саве'' 

 На којој се воде објекти на кп 1599/1 и 

1599/2 све у КО Грачац. 

 Улица: 41 назив улице: ''Николе 

Тесле'' 

 Улица почиње између кп 434/2 КО 

Грачац и кп 1734/1 КО Подунавци, пружа се дуж 

1737/1 КО Подунавци и завршава код кп 410 КО 

Грачац.'' 
 

Члан 8. 

У Одлуци о одређивању назива и 

улица у насељеном месту Вранеши (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.36/18), у 

чл.1.мења се назив улице ''Војводе Путника'' 

у тачки 27, тако да гласи: 

 ''Улица:  27 назив улице: ''Српских 

домаћина''. 
 

У чл.1.мења се назив улице ''Михајла 

Петровића Аласа'' у тачки 33, тако да гласи: 

 ''Улица:  33 назив улице: ''Светог 

Саве''. 
 

 У чл.1. у тачки 37. мења се назив улице 

''Светог Саве'' и гласи: 

 ''Улица 37: назив улице: ''Михајла 

Петровића Аласа'' 
 

У чл.1. мења се назив  улице ''Дишовски 

сокак''  у тачки  40. и опис улице, тако да гласи: 

 ''Улица: 40 назив улице: ''Друга 

Петровица'' 

 Улица почиње од границе са насељеним 

местом Подунавци и иде дуж кп 4012 до кп 1648 

све у КО Вранеши''. 
  

Члан 9. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Рсавци (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), брише се улица под 

тачком 13.'' Слатинска''. 

 

У чл.1. улица под тачком 14. постаје 

улица под тачком 13. и гласи: 

Улица 13: назив улице: „Живорада 

Вељковића“ 
 

У чл.1. додаје се тачке 14. и 15.  које 

гласе: 

''Улица: 14 назив улице: ''Болета 

Јанковића'' 

Улица почиње од кп 392 иде дуж кп 1034 

и завршава се код кп 1033 све у КО Рсавци. 

Улица 15: назив улице: ''Стефана 

Немање'' 

Улица почиње измђу кп 4661 и 4743/1, 

просторис се дуж кп 4967 и завршава се код кп 

4746 све у КО Ново Село.'' 
 

Члан 10. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Руђинци (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се назив 

улице ''Трстеничка'' у тачки  1.тако да гласи: 

 ''Улица: 1 назив улице: ''Врњачка'' 
 

У чл.1. мења се назив  улице  ''Рајска'' у 

тачки  14.тако да гласи: 

 ''Улица: 14 назив улице: ''Рај'' 
 

У чл.1. мења се назив улице ''Стефана 

Немање'' у тачки  36.тако да гласи: 

 ''Улица: 36 назив улице: ''Ракићевица.'' 

 

 У чл.1. додају се тачке од 39.-52 и гласе:  

''Улица: 39 назив улице: ''Светосавска'' 

Улица почиње између кп 1099/7 и 1099/8 

пружа се дуж кп 1099/1 и завршава се између кп 

1099/2 и 1099/13 све у КО Руђинци. 

Улица: 40 назив улице: ''Вука 

Караџића'' 

Улица почиње између кп 1071 и 1074/1, 

пружа се дуж кп 1072 и кп 1090/1 и завршава се 

између кп 1093/3 и 1078/1 све у КО Руђинци. 

Улица: 41 назив улице: ''Доситеја 

Обрадовића'' 

Улица почиње између кп 1496/1 и 1482, 

пружа се дуж кп 1486 и 1480/8 и завршава се на 

кп 1479/1 све у КО Руђинци. 

Улица: 42 назив улице: ''Омладинска'' 

Улица почиње између кп 966/1 и кп 

966/12, пружа се дуж кп 966/10 и завршава 

између кп 966/5 и 966/6 све у КО Руђинци. 

Улица: 43 назив улице: ''Грачаничка'' 

Улица почиње на кп 892/1 пружа дуж кп 

894/15 и 394/34 и завршава се између кп 894/24 и 

894/33 све у КО Руђинци. 

Улица: 44 назив улице: ''Браће 

Југовић'' 

Улица почиње између кп 887/3 и 877/5, 

пружа се дуж кп 887/1 и завршава се између кп 

889/3 и 888/3 све у КО Руђинци. 

Улица: 45 назив улице: ''Кнеза Лазара'' 

Улица почиње између кп 769/17 и 769/4, 

пружа се дуж кп 769/8 и завршава се између кп 

769/9 и 769/12 све у КО Руђинци. 

Улица: 46 назив улице: ''Краља Петра 

Првог'' 
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Улица почиње између кп 541 и 554/1, 

пружа се дуж кп 553 и  завршава се између кп 

549/1 и 554/3 све у КО Руђинци. 

Улица: 47 назив улице: ''Дечанска'' 

Улица почиње између кп 609 и 675, 

пружа се дуж кп 698/1 и 698/2 завршава се 

између кп 674/4 и 668/1 све у КО Руђинци. 

Улица: 48 назив улице: ''Подине'' 

Улица почиње између кп 732/1 и 729, 

пружа се дуж кп 730 и 716 и завршава се између 

кп 752 и 684 све у КО Руђинци. 

Улица: 49 назив улице: ''Нушићева'' 

Улица почиње између кп 1013/5 и 

1018/11 , пружа се дуж кп 1015/5 и завршава се 

између кп 1014/2 и  1018/5 све у КО Руђинци. 

Улица: 50 назив улице: ''Добрице 

Ћосића'' 

Улица почиње између кп 1016 и 1019/2, 

пружа се дуж кп 1016/5 и завршава се између кп 

1020/2 и  1017/2 све у КО Руђинци. 

Улица: 51 назив улице: ''Обрежа'' 

Улица почиње код  кп 2786/1, иде дуж кп 

4031 и завршава код кп 2800/1 све у КО Врњачка 

Бања. 

Улица: 52 назив улице: ''Кнеза Млоша'' 

Улица почиње између кп 20/16 и 56/12, 

простире се дуж кп 2129/1 и завршава се између 

кп 32/1 и 43  све у КО Врњачка Бања.'' 
 

Члан 11. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Штулац (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се опис 

улице у тачки  25.тако да гласи: 

''Улица: 25 назив улице: ''Слатинска'' 

Улица почиње на кп.311/1, простире се 

преко кп.310, 305/5 и 300/6 и завршава се на 

300/1 све у КО Штулац.'' 
 

У чл.1.додаје се тачка 29. и гласи: 

''Улица 29: назив улице: ''Жичка'' 

Улица почиње између кп 49/2 и 384/2, 

простире се дуж кп 1846 и завршава се између кп 

36/1 и 407, све у КО Штулац''. 
 

Члан 12. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Отроци (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се опис 

улице у тачки  3.тако да гласи: 

''Улица: 3 назив улице: ''Аџићки 

венац'' 

Улица почиње између кп.бр.363/3 КО 

Отроци и 3699/1 КО Грачац иде дуж кп 2599 КО 

Отроци и завршава се између кп 3909 КО Грачац 

и 2450 КО Отроци''. 
 

У чл.1. мења се назив  улице  ''Вука 

Стефановића Караџића''  у тачки  4. и опис 

улице, тако да гласи: 

''Улица: 4 назив улице: ''Светосавска'' 

Улица почиње између кп 342 КО Отроци 

и 3515 КО Грачац иде дуж кп 2598 КО Отроци 

до кп 363/2 КО Отроци.'' 
 

У чл.1. мења се опис улице у тачки  

7.тако да гласи: 

''Улица: 7 назив улице: ''Милутина 

Миланковића'' 

Улица почиње између кп 1066 и 1129/2  

иде дуж кп 2586, 2587/1 и 1038 и завршва код кп 

1032  све у  КО Отроци.'' 

 

У чл.1. мења се опис улице у тачки  

8.тако да гласи: 

''Улица: 8 назив улице: ''Иве Андрића'' 

Улица почиње између кп 1174/1 и 1176/3, 

иде дуж кп 1173, 1124 и 2586 и завршава се 

између кп 1658 и 1650 све у КО Отроци''. 
 

У чл.1. додаје се заселак 8. који гласи: 

''Засеок 8: назив засеока: ''Кречане'' 

Заселак обухвата кп 1394 и 1396 све у 
КО Отроци''. 

 

Члан 13. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Вукушица (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1. мења се назив 

и опис улице у тачки  4.тако да гласи: 

''Улица: 4 назив улице: ''Милутина 

Миланковића'' 

Улица почиње између кп 900 и 899/1, иде 

дуж кп 899/3, 871/3, 988 и 1147 и завршава се 

између кп 1148 и 1146/2 све у КО Вукушица.'' 
 

У чл.1. брише се тачка 6. ''Улица: 6, 

назив улице: ''Висока''. 

Остале улице се померају за једно место. 
 

Члан 14. 

У Одлуци о одређивању назива и улица у 

насељеном месту Станишинци (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.36/18), у чл.1.назив 

улице: ''Малињак'' у тачки 3 , мења се и гласи: 

Улица 3: назив улице: ''Малине'' 
 

У чл.1. мења се  опис улице у тачки  

6.тако да гласи: 

    ''Улица 6: назив улице: ''Јована 

Миодраговића'' 

Улица почиње између кп 2893 и 2745, 

иде дуж кп 3649 и 3648 и завршава између кп 

728/1 и 908 све у КО Станишинци''. 
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У чл.1. мења се  опис улице у тачки  

8.тако да гласи: 

   ''Улица 8: назив улице: ''Школска'' 

Улица почиње од кп 3647, иде дуж кп 

3658 и 3657 и завршава на кп 1096/1све у КО 

Станишинци''. 
 

У чл.1. мења се  опис улице у тачки  

10.тако да гласи: 

   ''Улица 10: назив улице: ''Златни 

поток'' 

Улица почиње од кп 3647, иде дуж кп 

3688 и 3667 и завршава на кп 2033 све у КО 

Станишинци''. 
 

У чл.1.брише се улица под тачком 11. 

''Виљачка'' 

Остале, наредне  улице се померају за 

једно место. 
 

У чл.1. мења се  опис улице у тачки  

14.која постаје тачка 13.тако да гласи: 

   ''Улица 13: назив улице: ''Ливадска'' 

Улица почиње између кп 1680 и 1603/1, 

иде дуж кп 3647 и 3670 и прелази преко 3333/1, 

3328/2, 3242 и 3214 и завршава се између кп 

3192 и 3461све у КО Станишинци''. 
 

У чл.1. додају се улице под тачкама 18. и 

19. тако да глсе: 

''Улица: 18 назив улице: ''Думак'' 

Улица почиње на кп 1415 иде дуж кп 

3658 и 3659 и завршава се између кп 1205/5 и 

1141/1 све у КО Станишинци. 
 

Улица: 19 назив улице: ''Дреновача'' 

Улица почиње на кп 1418/1 иде дуж кп 

1027 и 3647 и завршава се између кп 19 и 52 све 

у КО Станишинци.'' 
 

У чл.1. додаје се заселак 6 који гласи: 

''Заселак: 6 назив засеока: ''Мали врх'' 

Налази се на кп 3601 КО Станишинци.'' 
 

Члан 15. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 16. 

Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћене текстове одлука  

којима су одређени назива улица и засеока у 

насељеним местима на територији општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-712/18  од  25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

505. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 20. седници, одржаној дана 25.12.2018. 

године, на основу  члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

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

47/2018), чл.8. Закона о територијалној 

организацији Републике Србије (''Сл.гласник 

РС'', бр.129/2007, 18/2016 и 47/2018) и  члана  36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист oпштине Врњачка Бања'', бр. 23/2016 - 

пречишћени текст), донела је 
 

О Д Л У К У  

о покретању иницијативе за измену назива 

насељеног места на територији општине 

Врњачка Бања  
 

Члан 1. 

 Овом одлуком се покреће иницијатива за 

измену назива насељеног места ''Станишници'' у 

насељено место ''Станишинци''. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука се доноси из разлога 

исправљања техничке грешке у Закону о 

територијалној организацији Републике Србије 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/2007, 18/2016 и 

47/2018), и то у чл.16., под ред.бр.35 -општина 

Врњачка Бања. 

 

Члана 3. 

 Ову одлуку доставити Министарству за 

државну управу и локалну самоуправу, ради 

исправљања техничке грешке, сагласно чл.1. и 2. 

ове одлуке. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-660/18  од  25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р 
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506. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 

20.седници, одржаној дана 25.12.2018.године, на 

основу чл. 20. и 32.  Закона о локалној 

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

83/2014 – др. закон и 101/16 – др. закон ), чл. 14. 

и 15. Закона о јавном здрављу („Сл.гласник РС“, 

бр. 15/16) и чл. 14. и 36. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист Општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

ЗА ПЕРИОД 2019–2029. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

Усваја се План јавног здравља општине 

Врњачка Бања за период 2019–2029.године(у 

даљем тексту План). 
 

Члан 2. 

Главни задатак Плана је да се развојем и 

применом систем знања, вештина и активности 

унапреди здравље, спрече и сузбију болести, 

продужи и побољша квалитет живота, а путем 

организованих мера друштва. 
 

Члан 3. 

Планом су дефинисани приоритети, општи 

и посебни циљеви који садрже мере и активности 

чија ће реализација допринети унапређењу јавног 

здравља у следећим областима, и то : 

 Физичког, менталног и социјалног 

здравља становништва; 

 Промоције здравља и превенције 

болести; 

 Животне средине и здравља стано-

вништва 

 Радне околине и здравља стано-

вништва 

 Организације и функционисања здра-

вственог система и  

 Поступања у кризним и ванредним 

ситуацијама. 

Овим документом обухваћена су и питања 

међусекторске сарадње, координације, 

организације и усмеравања спровођења 

активности у областима јавног здравља које ће се 

остваривати заједничком активношћу надлежних 

организационих јединица локалне самоуправе и 

носилаца и учесника у области јавног здравља, као 

и праћење рада здравствених служби и здравља 

становништва на територији општине Врњачка 

Бања, праћење стања животне средине, а нарочито 

воде, ваздуха, земљишта, буке, вибрације, 

јонизујућег и нејонизујућег зрачења, као и сва 

друга питања од значаја за подизање квалитета 

јавног здравља на територији општине Врњачка 

Бања у складу са законским и подзаконским 

актима. 
 

Члан 4. 

Структуру за управљање процесом 

примене Плана, након његовог усвајања, 

представљаће Савет за здравље који је 

учествовао у његовој изради. 

Савет за здравље, као управљачка 

структура има следеће задатке: 

 У потпуности одговара за вођење 

целокупног процеса примена Плана; 

 Предлаже локалне тимове за 

управљање пројектима који настану 

као резултат операционализације 

Плана; 

 Обезбеђује приступ и прикупљање 

свих података и информација у 

електронској форми од сваког актера-

учесника у процесу унапређења 

јавног здравља; 

 Одржава контакте са свим 

учесницима у реализацији Плана; 

 Управља процесом праћења 

(мониторинг) и оцењивања 

успешности (евалуација) Плана; 

 Одржава контакте са јавношћу и 

доносиоцима одлука у локалној 

самоуправи. 
 

Члан 5. 

Оперативну структуру за примену овог 

Плана чине институције, организације и тимови 

формирани у циљу непосредне реализације 

плана и пројеката развијених на основу Плана.  

У складу с Планом, реализована је подела 

улога и одговорности међу различитим актерима 

у локалној заједници – партнерима у 

реализацији. Сваки актер ће у складу са 

принципом јавности и транспарентности рада 

водити одговарајућу евиденцију и документацију 

и припремати периодичне извештаје о раду за 

оне активности из Плана у којима је носилац, 

односно учесник у реализацији. Извештаји ће 

бити полазна основа за праћење и оцењивање 

успешности рада. 

Оперативна структура за примену Плана 

има следеће задатке и одговорности: 

 Реализација Плана; 

 Непосредна комуникација с корис-

ницима услуга које се обезбеђују 

Планом; 
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 Редовно достављање извештаја доно-

сиоцима одлука у локалној самоу-

прави; 

 Учешће у евентуалним обукама за 

унапређење стручности и компете-

нција за спровођење задатака Плана; 

 Унапређење процеса примене Плана у 

складу са сугестијама и препорукама 

управљачке структуре. 
 

Члан 6. 

Управљачка и оперативна структура ће 

развити план и механизме међусобне 

комуникације уодносу на очекиване резултате 

примене Плана. Управљачка и оперативне 

структуре уредиће време и начин размене 

информација и предузимање одговарајућих акција. 

Детаљне годишње планове за наредни 

период припремиће Савет за здравље, уз активне 

консултације с оперативним структурама. По 

потреби, Савет за здравље ће предлагати органима 

ЈЛС и формирање одговарајућих радних тимова. 

Годишње планове ће усвајати Општинско веће 

Општине Врњачка Бања.  
 

Члан 7. 

Савет за здравље формираће радну групу 

за праћење (мониторинг) и оцену успешности 

(евалуација) Плана. 

Радна група ће бити одговорна за 

праћење и оцењивање успешности рада на 

примени Плана - вршиће мониторинг и 

евалуацију. Радна група ће својим Планом рада 

дефинисати начин организовања мониторинга и 

евалуације спровођења Плана јавног здравља. 

Механизми праћења, оцењивања 

успешности примене Плана и доношења 

евентуалних корективних мера биће дефинисани 

Планом праћења и оцењивања успешности 

(планом мониторинга и евалуације). 
 

Члан 8. 

План је саставни део ове Одлуке и биће 

објављен на званичном сајту Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-713/18 од 25.12.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

507. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. редовној седници одржаној дана 25.12.2018. 

године, на основу чл. 20. Закона о локалној 

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

83/2014 - др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) 

и чл. 14. и 36. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст),  доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 

РОМКИЊА 

У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2019-2021 
 

Члан 1.   

Приступа се процесу израде Локалног 

акционог плана за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у општини Врњачка Бања за период 

2019-2021. године (у даљем тексту: ЛАП). 
 

Члан 2.   

Сви термини којима су у тексту означени 

припадност, положаји, професије, односно 

занимања, изражени у граматичком мушком 

роду, подразумевају природни мушки и женски 

род лица на које се односе. 
 

Члан 3.   

 Циљ израде ЛАП-а је да се оствари 

побољшан социјално-економски положај ромске 

националне мањине у општини Врњачка Бања уз 

пуно уживање мањинских права и постизање 

веће социјалне укључености Рома у све сегменте 

друштва у локалној заједници. 
 

Члан 4.  

Задатак ЛАП-а је идентификовање 

проблема припадника ромске националне 

мањине на територији општине Врњачка Бања и 

осмишљавање активности и мера којима би се 

деловало на узроке идентификованих проблема.  

Кључна питања којима се ЛАП бави су: 

какав је тренутни положај припадника ромске 

националне мањине у локалној заједници, шта је 

утицало на такво стање, какве су перспективе, 

које су активности и мере на располагању, као и 

који се ефекти реализацијом ЛАП-а очекују да 

буду постигнути. 
 

 

Одређује се Институционална радна 

група у оквиру програма „РОМАКТЕД – 

промовисање доброг управљања и оснаживање 

Рома на локалном нивоу“ формирана Решењем 

председника општине 110-162/2018 од 
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15.11.2018. године за носиоца израде ЛАП-а из 

чл. 1. ове Одлуке. 
 

Члан 5.  

Задужује се организациона јединица 

Општинске управе надлежна за локални 

економски развој за обављање стручних послова 

за потребе израде ЛАП-а. 
 

Члан 6.   

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Сл. листу Општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-714/18 од 25.12.2018. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

508. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

20. седници, одржаној дана 25.12.2018.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.б 

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 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''БЕЛИМАРКОВАЦ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о оснивању Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатности ''Бели-

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

Врњачка Бања'', бр.27/16 и 10/18), у делу-

Оснивачки капитал,  у чл.14. став 1. се мења и 

гласи:  

''Износ уписаног и уплаћеног основног  

капитала јавног предузећа од 200.000,00 динара, 

увећава се за износ уписаног капитала од 

2.700.000,00 динара, од чега је уплаћен износ од 

450.000 динара, а укупан износ уписаног капитала  

је  2.900.000,00 динара.'' 
  

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука  о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.10/18). 
 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 9-646/18 од  25.12.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

509. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

20. седници,  одржаној дана 25.12.2018.године, 

на основу чл. 6. и 10.став 5.Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016), 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 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА 

ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ''ШУМЕ- ГОЧ'' ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме- Гоч'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/16, 10/18 и 18/18),  у делу-

Оснивачки капитал,   у чл.14. став 1. се мења и 

гласи:  

''Износ  уписаног и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа од 400.000,00 динара, 

увећава се за износ уписаног капитала од 

1.200.000,00 динара, а укупан износ уписаног 

капитала је  1.600.000,00 динара.'' 
 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају 

да важе: 

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме- Гоч'' 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 10/18)  и 

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме- Гоч'' 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 18/18). 
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Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 9-969 /18 од  25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

510. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 20. 

редовној  седници одржаној дана 

25.12.2018.године, на основу чл.35. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број 23/16-пречишћен текст) и 

чл.114. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен текст и 7/17-Аутентично 

тумачење), донела је   
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ 

ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У чл.2.ставу 3.  Одлуке о накнадама за рад 

и путним трошковима одборника, чланова 

Општинског већа, радних тела Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Краљево'', бр.24/04  и ''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 2/06, 9/06,  1/09, 15/10, 4/13, 

6/13 и 16/16), број: ''15.000,00'', се мења у број: 

''17.000,00''. 
  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Врњачка Бања'', а примењиваће се од 

1.1.2019.године, а до висине обезбеђених  

средстава у буџету општине Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3559/18 од  25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

 

511. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

седници 20.одржаној 25.12.2018.године, на 

основу чл.20 став 4. и 32. Закона о локалној 

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

83/14 и др. Закони, 101/2016-др.закони  и 

47/2018), чл.16. Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'',  број 2/18- пречишћен текст и 

10/18) и члана 36. Статута Општине Врњачка 

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

бр.23/16 пречишћен текст),  доноси 
 

О Д Л У КУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПОТПИСИВАЊE УГОВОРА О ПРЕВОЗУ 

УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се даје сагласност на 

потписивање Уговора за превоз ученика на 

територији општине Врњачка Бања, између 

Општинске управе општине Врњачка Бања и 

уговорача из уговора о јавној набавци за превоз 

ученика на територији општине Врњачка Бања 

из претходне године по окончаном поступку 

јавне набавке. 

 Овлашћује се начелник Општинске 

управе за потписивање Уговора из става 1. oвог 

члана, под условима који су прописани 

Уговором о јавној набавци за  превоз ученика на 

територији општине Врњачка Бања из претходне 

године.  
  

Члан 2. 

 Уговарач Општинска управа општине 

Врњачка Бања закључује  Уговор са 

превозником који је у претходној  години 

обављао услугу превоза ученика на територији 

општине Врњачка Бања, са истим елементима 

уговора (цена, услови и начин плаћања, обавезе 

пружаоца услуга и др.) 

Уговор се закључује са роком важења до 

окончања поступка  јавне набавке за наведену 

услугу у текућој години. 
 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања", а примењиваће се од 

1.1.2019.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-715/18 од  25.12.2018.године 
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ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

512. 

         Скупштина општине Врњачка Бања на 20. 

седници одржаној дана 25.12.2018.године, на 

основу члана 2., 3. и члана 4. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011 и 104/2016), члана 5. Закона о путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2018), члана 20. став 1. 

тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 

101/16- др. закон и 47/18) и члана 36. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

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

донела је 
 

О Д Л У К У 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о улицама и путевима на 

територији општине Врњачка Бања („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 36/2018),  у 

члану 53. иза става 7. додаје се нови став који 

који постаје став 8 и гласи: „ Поједини послови 

на одржавању улица и путева поверавају се и 

месним заједницама на чијој се територији 

налазе улице и путеви у складу са кадровском и 

техничком опремљеношћу“. 

Досадашњи став 8 постаје став 9. 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“.    
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-697/18од 25.12. 2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

513. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. редовној седници одржаној  25.12.2018. 

године, на основу члана 20. и 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

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

закон и 47/2018), члана 29. стaв 1. тaчкa 2.и 119. 

Зaкoна o смањењу ризикa oд кaтaстрoфa и 

упрaвљaњу вaнрeдним ситуaциjaмa ("Сл. 

глaсник РС", бр. 87/2018) и члана 36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

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

донела је 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка израде Процене ризика од 

катастрофа и Плана заштите и спасавања  

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Покреће се поступак израде Процене 

ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спасавања општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 

Поступак израде процене ризика од 

катастрофa покреће се и обављау складу са 

Зaкoном o смањењу ризикa oд кaтaстрoфa и 

упрaвљaњу вaнрeдним ситуaциjaмa ("Сл. 

глaсник РС", бр. 87/2018) у даљем тексту: Закон) 

и другим прописима и представља 

идeнтификацију врстa, кaрaктeра и пoрeкла 

пojeдиних ризикa oд нaступaњa кaтaстрoфa, 

стeпeна угрoжeнoсти, фaктoра кojиих узрoкуjу 

или увeћaвajу стeпeн мoгућe oпaснoсти, 

пoслeдица кoje мoгу нaступити пo живoт и 

здрaвљe људи, живoтну срeдину, мaтeриjaлнa и 

културнa дoбрa, функционисање jaвних служби 

и приврeдних дeлaтнoсти, кao и других 

прeтпoстaвки oд знaчaja зa oдвиjaњe уoбичajeних 

живoтних, eкoнoмских и сoциjaлних aктивнoсти. 

Плaнoм зaштитe и спaсaвaњa сe 

плaнирajу мeрe и aктивнoсти зa спрeчaвaњe и 

умaњeњe пoслeдицa кaтaстрoфa, снaгe и 

срeдствa субjeкaтa систeмa смaњeњa ризикa oд 

кaтaстрoфa и упрaвљaњa вaнрeдним 

ситуaциjaмa, њихoвo oргaнизoвaнo и 

кooрдинирaнo aнгaжoвaњe и дeлoвaњe у 

вaнрeдним ситуaциjaмa у циљу зaштитe и 

спaсaвaњa људи, мaтeриjaлних и културних 

дoбaрa и oбeзбeђeњa oснoвних услoвa зa живoт. 

Плaн зaштитe и спaсaвaњa изрaђуje сe нa oснoву 

прoцeнe ризикa. 
 

Члан 3. 

Рок за израду Процене ризика од 

катастрофа општине Врњачка Бања је 150 дана 

од дана ступања на правну снагу ове Одлуке.  

Рок за израду Плана заштите и спасавања 

је 60 дана након усвajaњaпрoцeнeризикa. 

 

Члан 4. 

Плански период Процене ризика од 

катастрофа општине Врњачка Бањаи Плaна 

зaштитe и спaсaвaњa- у смислу члана15. став 

8З.зaкoна- је 3 године уз oбaвeзу пeриoдичнoг 
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aжурирaњa у склaду сa пoтрeбaмa и нoвим 

oкoлнoстимa, a укoликo су сe oкoлнoсти  

знaчajнoj мeри прoмeнилe, oднoснo укoликo сe 

пojaвиo нoви  ризик или сe пoстojeћи ризик 

пoвeћao или смaњиo и нa крaћи пeриoд oд три 

године. 

Плaн зaштитe и спaсaвaњa рeдoвнo сe 

усклaђуje сa измeнaмa прoцeнe ризикa. 
 

Члан 5. 

Овлашћује се Општинско веће општине 

Врњачка Бања да донесе Процену ризика од 

катастрофа, пo прибaвљeнoj сaглaснoсти 

Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa, а нaкoн 

усвajaњa прoцeнe ризикa донесе Плaн зaштитe и 

спaсaвaњa у роковима прoписaним Зaкoнoм. 

Члан 6. 

Даје се накнадна сагласност на Споразум 

о заједничким активностима на реализацији 

пројекта „Подршка управљању ризиком од 

елементарних непогода - систем свеобухватног 

раног упозорења“ који је  председник општине 

Врњачка Бања Бобан Ђуровић закључио,  дана 

21.11.2018. године, бр. 110-342/18 са 

Канцеларијом за управљање јавним улагањима 

Владе РС корисником средстава и носиоцем 

пројектних активности у оквиру пројекта 

Национална програмска подршка Србији за 

управљање ризиком од елементарних непогода, 

Систем свеобухватног раног упозорења, Грант 

бр.ЕУ ТФ0А 4344, Светске банке. 

ПредметСпоразума су активности на 

реализацији Пројекта који се састоји од: 

- израде Процена угрожености општине 

Врњачка Бања 

- израде Планова заштите и спасавања 

општине Врњачка Бања 

- евидентирање података, процена 

угрожености и планова заштите и спасавања, 

путем софтверске апликације за подршку 

тим процесима (енглески: Disaster Risk 

Identification System - DRIS) 

- обука за процене ризика, израду планова и 

коришћење софтверске апликације (DRIS). 
 

Члан 7. 

Носиoци aктивнoсти  на припреми и 

изради планова из члана 1. Ове Одлуке, сагласно 

одредбама Споразума о заједничким 

активностима на реализацији Пројекта 

„Подршка управљању ризиком од елементарних 

непогода - систем свеобухватног раног 

упозорења“ закљученог између Канцеларије за 

управљање јавним улагањима Владе РС ( У 

даљем тексту: Канцеларије) и општине Врњачка 

Бања, бр. 110-342/18 од 21.11.2018. године су:  

 Консултант, изабранo правнo лице 

ангажованo од стране Канцеларије на 

реализацији Пројекта „Razvojno 

Inovacioni Sistem“ дoo Бeoгрaд 

реализује: израде Процена угрожености 

општине Врњачка Бања; израде Планова 

заштите и спасавања општине Врњачка 

Бања; евидентирање података, процена 

угрожености и планова заштите и 

спасавања, путем софтверске апликације 

за подршку тим процесима (DRIS) и 

обуке за процене ризика, израду планова 

и коришћење наведене  софтверске  

апликације; 

 Рaдна група формирана решењем 

председника општине Врњачка Бања бр. 

020-189/2018 од 22.11.2018. године на 

реализацији Споразума у обавези je да: 

сарађује са Консултантом, благовремено 

доставља податке и информације које су 

од значаја за израду Процене 

угрожености и Планова заштите и 

спасавања;  Да на други начин сарађује 

на изради наведених докумената; 

Учествује у обукама које ће вршити 

Консултант; Ажурно води и одржава 

податке о софтверској апликацији 

(DRIS) током и након завршетка 

пројекта. 

 Јавна предузећа и установе основане од 

стране општине Врњачка Бања у обавези 

су да у задатом року достављају податке 

и информације које су од значаја за 

израду Процене угрожености и Планова 

заштите и спасавања,као и заaжурирaњa 

података у склaду сa пoтрeбaмa и 

oкoлнoстимa из члана 4 ове Одлуке. 
 

Члан 8. 

 Средства за израду Процене ризика од 

катастрофа и Плaна зaштитe и спaсaвaњa 

општине Врњачка Бања, активности Радне групе 

и трошкова у поступку израде и доношења – 

обезбеђују се у буџету општине Врњачка Бања и 

од донатора кроз реализацију Споразума из 

члана 6. ове Одлуке.  
 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивањау „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-92/18 од 25.12.2018. године 
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ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

514. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20.седници, одржаној дана 25.12.2018.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 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016 и 113/2017), чл.3 Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник 

РС", бр 16/2018).)  чл. 62. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

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

19/17), Одлуке Председника општине Врњачка 

Бања о покретању поступка (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.33/18) 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 у јавну 

својину општине по тржишним условима, 

непосредном погодбом путем  споразума са 

власником непокретности и то: 1/3 идеалну од 

сувласнице Јовићевић Ружице Врњачка Бања, 

ул.Олимпијска бр.181 и  1/3 идеалну од 

сувласнице Турчић Мирославе, Врњачка Бања, 

ул. Јована Цвијића бр.17 од  кп.бр. 1351/2 

површине 38м2  и кп.бр.1351/3 површине 13м2 

обе у  КО Врњачка Бања. 

 Кп.бр. 1351/2 површине 38м2  и 

кп.бр.1351/3 површине 13м2 обе у  КО Врњачка 

Бања уписане су у листу непокретности бр.2144 

за   КО Врњачка Бања као сусвојина на по 1/3 

идеалну Јовићевић Ружице, Врњачка Бања, 

ул.Олимпијска бр.181,  Турчић Мирославе, 

Врњачка Бања, ул. Јована Цвијића бр.17 и 

Бошковић Слободана, Врњачка Бања, ул. Јована 

Цвијића бр.17а, које парцеле су у обухвату 

регулације ул.Јована Цвијића  у . Врњачкој 

Бањи. 
 

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  

6.000,00динара/м2, што за 2/3 идеалне од  

укупне површине парцела из чл.1. ове одлуке  

износи 204.000,00 динара. Купопродајна цена се  

исплаћује сувласницама из чл.1 ове одлуке на 

начин  и у року који су обавезни елементи 

уговора који су сувласнице у обавези да 

закључе са општином у складу са понудом и 

изјавом на записнику пред комисијом у року од 

30 дана од дана доношења ове одлуке, у 

противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о 

прибављању у јавну својину општине 

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

дана од дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 69/18 од 25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

515. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници одржаној дана 25.12.2018.године, на 

основу члана 146. Закона о планирању 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, 145/2014 и 95/2018), чл.14. Одлуке о  

постављању балон-хала спортске намене на 

територији  општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 2/2014  и 21/2014) и 

чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/2016 -пречишћен текст),  донела је  
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ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ БАЛОН ХАЛЕ 

У ОТРОЦИМА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ОТРОЦИ 

Члан 1. 

Овом одлуком  даје се на коришћење, без 

накнаде, Месној заједници Отроци привремени 

објекат-балон хала са свлачионицама, изграђена 

на кп.бр.740 КО Отроци, по одобрењу Службе за 

урбанизам, еколошке и имовинско правне 

послове-Одсека за урбанизам и еколошке 

послове бр.350-99/15 и 351-268/15 од 

22.7.2015.године, на име инвеститора изградње 

општине Врњачка Бања, да исти користи, када је 

не користи ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши. 

              Објекат из става 1.овог члана даје се на 

коришћење Месној заједници Отроци  за 

обављање спортских активности, одн. за 

спортске намене, за које потребе је  и изграђен. 

Обавезује се корисник да пре почетка 

коришћења балон хале  прибави одобрење за 

коришћење балон-хале, које издаје надлежна 

организациона јединица по поступку за 

утврђивање подобности објекта за употребу 

предвиђеном законом којим се уређује изградња 

објеката, у року од осам дана од дана 

достављања акта о подобности објекта за 

употребу.  
 

Члан 2. 

Месна заједница Отроци преузима на 

коришћење наведени привремени објекат-балон 

халу из чл. 1. ове одлуке и обавезна је да исту 

користи у складу са природом и наменом ствари 

и да истом управља у складу са законом,  

важећим подзаконским прописима и важећим  

актима општине Врњачка Бања и измирује све 

обавезе везано за коришћење струје, воде, 

телефона, грејања са прикључака у функцији 

наведеног привременог објекта, као и све друго, 

а што је везано за коришћење предметног 

привременог објекта, о чему се између Општине 

и Месне заједнице Отроци  закључује уговор 

којим се ближе уређују међусобна права и 

обавезе по основу пренетог права коришћења. 

Примопредаја  на коришћење из чл.1. ове 

Одлуке врши се записнички након закључивања 

уговора са Општином. 
 

Члан 3. 

МЗ Отроци нема право располагања, 

отуђења, давања у закуп, стављања хипотеке или 

другог терета на описаном објекту,  што се 

ближе регулише уговором између општине и МЗ 

Отроци. По закључењу уговора са општином 

Врњачка Бања којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе,  МЗ Отроци преузима на 

коришћење привремени објекат-балон халу  из 

чл. 1 ове одлуке. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

привременог објекта из чл.1. ове одлуке закључи 

уговор са МЗ Отроци. 
 

Члан 5. 

Општина Врњачка Бања коришћење 

привременог објекта-балон хале из чл.1 ове 

одлуке може да одузме ако  балон-халу користи 

супротно намени и не измирује обавезе из 

чл.2.ове одлуке. 

Обавезује се Општинско правобра-

нилаштво да предузме све мере и активности  

око утврђивања права својине предметних 

објеката и непокретности  и уписивања у 

одговарајуће регистаре. 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

                                                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-716/18 од 25.12.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

516. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници, одржаној 25.12.2018.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 о усвајању  

измена и допуна Ценовника Јавног предузећа за 

превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања  
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о 

усвајању измена и допуна  Ценовника Јавног 

предузећа за превоз путника и транспорт робе 

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, коју је донео  

Надзорни  одбор ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања, под бр.3978/2018 од 26.10.2018.године, а 

којом су усвојене измене и допуне  Ценовника 

овог предузећа бр.3978/1//2018  од 
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26.10.2018.године, с тим да се у Табели-Услуге 

хоризонталне сигнализације измени тачка 5. тако 

да сада гласи:  

 ''Обележевање паркинг места на улици 

белом или жутом бојом (где је потребно 

премеравање, одн.нова паркинг места) за 

потребе Општинске управе и јавних предузећа и 

установа чији је оснивач општина, цена 300 

динара, без ПДВ-а, одн.360 динара са ПДВ-ом. 

 У истој табели додаје се тачка 6. која 

гласи:  

''Обележевање паркинг места на улици 

белом или жутом бојом (где је потребно 

премеравање, одн.нова паркинг места) за 

потребе других правних и физичких лица, цена 

1.000 динара, без ПДВ-а, одн.1.200 динара са 

ПДВ-ом.'' 

Тачка 6.постаје тачка 7. 

2. Саставни део овог решења је Одлука о 

усвајању измене и допуне  Ценовника ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања и измене и допуне 

Ценовника из тачке 1.овог решења.  

 3.Одлука, односно измене и допуне 

Ценовника из тачке 1. овог решења ступају на 

снагу давањем ове сагласности, а примећиваће 

се од 1.1.2019.године. 

4. Ово решење  ће се објавити у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

           Број: 38-13/18 од  25.12.2018.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

517. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници, одржаној 25.12.2018.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.01-628/2  од 

30.11.2018.године, усвојен Одлуком Надзорног 

одбора предузећа бр.01-628/1  од  

30.11.2018.године, с тим да се текст: ''накнада за 

одржавање прикључка'' измени у назив: 

''одржавање мерног места за сваког корисника 

комуналних услуга''. 

  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: 38-17/18  од  25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

518. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници, одржаној 25.12.2018.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 JП  за 

газдовање заштитним шумама Врња;ке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Ценовника   ЈП за 

газдовање заштитним шумама Врња;ке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања, коју је донео 

Надзорни одбор предузећа под бр.01-1801  од  

31.10.2018.године,  с тим да се цена услуга  по 

радном  сату  на зимском одржавању  и то рад 

радника за ручно чишћење снега, леда и 

др.коригује са 550,00 динара на  369,60 динара. 

  2. Саставни део овог решења је  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: 38-16/18  од  25.12.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
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519. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

20. седници, одржаној дана   25.12.2018.године, 

на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

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

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17 и 9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања бр.400-3572/18  од 

25.12.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Четврте измене 

Програма пословања Општинске стамбене 

агенције општине Врњачка Бања за 2018.годину 

  

1.Даје се сагласност на Четврте измене Програма 

пословања  Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком 

бр.35-2371/18 од 25.12.2018.године. 

2. Четврта измене Програма пословања  

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2018.годину, ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3628/18 од  25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

520. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

20. седници, одржаној дана   25.12.2018.године, 

на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

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

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17 и 9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања бр.400-3572/18  од 

25.12.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на  измене и допуне 

Програма пословања ЈКП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања за 2018.годину 
  

1.Даје се сагласност на  измене и допуне 

Програма пословања ЈКП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Надзорни  одбор овог предузећа 

одлуком бр.3951/1/2018 од 25.12.2018.године. 

2. Измене и допуне Програма пословања ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 

2018.годину, ступају на снагу давањем ове 

сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3631/18 од  25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

521. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

20. седници одржаној дана 25.12.2018.године,  на 

основу чл.15. Закона о јавном здрављу 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/16), чл.38. став 1. и 42.  

Закона о правима пацијената (''Сл.гласник РС'', 

бр.45/13), чл.40.Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст),  чл.38. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања  (''Сл.лист 

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

текст) и чл.  2. Одлуке о образовању Савета за 

здравље општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.19/13 и 34/17), 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању председника Савета 

за здравље општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

 Разрешава се Иван Џатић, дужности 

председника  Савета за здравље општине 

Врњачка Бања, на лични захтев. 
 

Члан 2. 

 Именује се Дане Станојчић за 

председника Савета за здравље општине 

Врњачка Бања, испред локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 

 Мандат председника Савета траје до 

истека мандата Савета за здравље општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-188/18  од 25.12.2018.године 
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ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

522. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

20.седници, одржаној 25.12.2018.године,  на 

основу члана 108. Закона о основама система 

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

бр.88/17 и 27/18-др.закон) и чл. 36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

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

донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

о давању сагласности на Правилник о мерама, 

начину и поступку заштите и безбедности 

ученика за време боравка у школи и свих 

активности које организује Гимназија Врњачка 

Бања 
 

 1. Даје се сагласност на Правилник о 

мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и 

свих активности које организује Гимназија 

Врњачка Бања, који је донео Школски одбор ове 

школе, заведен под  бр. 01-732/7  од 

15.9.2018.године. 

2. Саставни део овог закључка чини акт 

из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 610-72/18 од 25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

523. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

20. седници, одржаној дана  25.12.2018.године, 

на основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

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

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

оснивању Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим отпадом на 

територијама града Краљева и општина Врњачка 

Бања, Параћин, Рашка и Трстеник, заведен под 

бр.110-254/16 од 28.10.2016.године и чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

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

текст), донела је  

З А К Љ У Ч А К  

о давању сагланости на Програм пословања  

Регионалног центра yа управљање  комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' ДОО за 2019.годину 

 

1. Даје се сагласност  на Програм 

пословања привредног друштва ''Регион 

Краљево'' ДОО за 2019.годину, који је усвојила 

Скупштина Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом ''Регион Краљево ДОО 

Краљево одлуком бр.156 од 29.11.2018.године. 

   2. Саставни део овог закључка чини  

Програм  из тачке 1.овог закључка. 

 3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-162/18 од 25.12.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                         Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 

524. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''БЕЛИМАРКОВАЦ'' 

Број: 01-6281 

Датум: 29.11.2018.године 

Врњачка Бања 

 

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГА ЈП ''БЕЛИМАРКОВАЦ'' ВРЊАЧКА 

БАЊА 

                        

ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА  

    ЦЕНА:дин/м3 

 

Цена воде за домаћинства...... 41,59 

Вода за здравство, школство, органе управе, 

културу и соц.заштиту....  88,47 

Вода за пуњење базена у објектима и 

Олимпијски базен..................          177,70 
Вода за пуњење базена на 

отвореном...................................            220,02 

Вода за трговине........................ 138,80 

Вода за осталу привреду...............        138,80 
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ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

    ЦЕНА:дин/м3 

 
Цена воде за перионице, рибаре, кланице, 

млекаре и др............................... 277,66 

Вода за прикључке на градилишту и објекте у 

изградњи....................................  343,77 

Вода за здравствене установе које делимично 

послују по тржишним принципима 55%  

утрошене количине...............................  88,87 

Вода за здравствене установе које делимично 

послују по тржишним принципима 45% 

утрошене количине............................... 138,85 

Вода за посебне намене-производња 

безалкохолних 

пића са изворишта ''Белимарковац''.... 468,71 
 

Одржавање мерног места 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  1.1.2019.године. 

 

 ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
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 Малићанин Зоран, дипл.правник,с.р. 

_____________________________________ 
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525.  
Број:  3978/1/2018 

Датум: 26.10.2018.године 

 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА 

 

 

ЦЕНОВНИК СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

Р.бр. Перонизација 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

1 Пријем аутобуса у међумесном саобраћају 266,67 320,00 

2 Отпрема аутобуса у међумесном саобраћају 266,67 320,00 

3 Пријем и отпрема аутобуса у међумесном саобраћају ( транзит без задржавања ) 266,67 320,00 

4 Пријем и отпрема аутобуса у међумесном саобраћају ( транзит са задржавањем) 533,33 640,00 

5 Пријем и отпрема аутобуса у градском и приградском саобраћају 183,33 220,00 

6 Пријем аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама 400,00 480,00 

7 Отпрема аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама 400,00 480,00 

8 
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама ( транзит без 
задржавања ) 

400,00 480,00 

9 
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама ( транзит са 
задржавањем ) 

800,00 960,00 

10 Пријем аутобуса у међународном саобраћају са европским државама 583,33 700,00 

11 Отпрема аутобуса у међународном саобраћају са европским државама 583,33 700,00 

12 
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са европским државама ( транзит без 
задржавања ) 

583,33 700,00 

13 
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са европским државама ( транзит са 
задржавањем ) 

1.166,00 1.400,00 

14 Пријем аутобуса у ванлинијском међумесном саобраћају 500,00 600,00 

15 Отпрема аутобуса у ванлинијском међумесном саобраћају 500,00 600,00 

16 Пријем аутобуса у ванлинијском међународном саобраћају 1.000,00 1.200,00 

17 Отпрема аутобуса у ванлинијском међународном саобраћају 1.000,00 1.200,00 

 

 

Р.бр. Коришћење паркинга 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

18 За аутобусе у линијском саобраћају, за сваки започети сат 37,50 45,00 

19 За аутобусе у ванлинијском саобраћају и теретна моторна возила, за сваки започети сат 150,00 180,00 

20 
За аутобусе у линијском-ванлинијском саобраћају и теретна моторна возила, целодневни 
паркинг (24h) 

500,00 600,00 

21 За аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу 6.000,00 7.200,00 

22 Задржавање аутобуса на долазним перонима дуже од 15 мин., по сату 200,00 240,00 
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Р.бр. Станична услуга за купљену карту на шалтеру 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

23 У градском и приградском саобраћају 20,83 25,00 

24 У међумесном саобраћају 50,00 60,00 

25 У међународном саобраћају 100,00 120,00 

26 Карта за излазак на перон 50,00 60,00 

27 Месечна карта за излазак на перон (ђаци, радници и остали) 220,83 265,00 

 

 

 

Р.бр. Услуге резервације 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

28 Резервација места у аутобусу 50,00 60,00 

 

 

 

Р.бр. Услуге тоалета 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

29 Коришћење тоалета 20,83 25,00 

 

 

 

Р.бр. Провизија од продатих карата Проценат провизије 

30 Компјутерски систем продаје 9% 

31 Ручни систем продаје 10% 

 

 

 

Р.бр. Услуге гардеробе 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

32 За путнички пртљаг по дану 100,00 120,00 

 

 

 

Р.бр. Услуге издавања потврда 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

33 Издавање потврде о цени коштања карте 166,66 200,00 

 

 

 

Р.бр. Закуп рекламног простора 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

34 Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу 1.000,00 1.200,00 
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ЦЕНОВНИК КАРАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ (МИНИ) ВОЗИЋ 

Р.бр. Врста услуге 
Цена без       

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

1 Карта у једном правцу (аутобуска станица-Снежник) 83,33 100,00 

2 Дечија карта 41,67 50,00 

3 Групна карта, преко 20 особа (екскурзије и сл; по особи) 50,00 60,00 

4 Лица са посебним потребама 0,00 0,00 

 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

Р.бр. Врста услуге 
Цена без 

пдв-а 
Цена са    
пдв-ом 

1 Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона 37,5 45,00 

2 Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. зона 33,33 40,00 

3 Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. зона 33,33 40,00 

4 Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. зона 129,17 155,00 

5 Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. зона 129,17 155,00 

6 Паркинг карта за месечно паркирање 1. i 2. зона 883,33 1.060,00 

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

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

9 Паркинг налог за све зоне 833,33 1.000,00 

 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОБЕЛЕЖАВАЊА ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Р.бр. Услуге обечежавања вертикалне сигнализације 
Јединица 

мере 

Цена 
без пдв-

а 

Цена са 
пдв-ом 

1 

Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака.                                                                              
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, 
обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и 
набијање земље око стуба и распланирање вишка земље. 

ком 800,00 960,00 

2 
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака.                                                                                  
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада,постављање стуба у нормалан 
положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог. 

ком 300,00 360,00 

3 
Исправљање искривљеног саобраћајног знака.                                                                                                  
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и исправљањеискривљеног 
саобраћајног знака. 

ком 250,00 300,00 

4 
Причвршћивање олабављеног знака за стуб.                                                                                                  
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за 
стуб утезањем шелни. 

ком 150,00 180,00 
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5 
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама.                                                                                               
Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром 
у возило и истоваром на депонију. 

ком 200,00 240,00 

6 

Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15.                                                       
Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз стуба и радника од пункта 
до места рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-
15, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на 
банкини или одбацивање низ косину насипа.  

ком 1.400,00 1.680,00 

7 
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом.                                                                                   
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада,вађење стуба из земље, 
разбијање бетонске стопе са стуба, утовар стуба у возило и истовар на депонију. 

ком 300,00 360,00 

8 
Монтирање саобраћајног знака.                                                                                                                        
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и 
причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и засецањем матица. 

ком 400,00 480,00 

9 
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје.                                                                           
Цена обухвата:набавку фарбе и разређивача, превоз материјала и радника од пункта 
до места рада, чишћење и фарбање стуба. 

ком 300,00 360,00 

10 

Чишћење саобраћајног знака.                                                                                                                             
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, набавку  течности за 
чишћење саобраћајног знака и уклањање налепница и/или графита са саобраћајног 
знака. 

ком 100,00 120,00 

11 
Набавка топлоцинкованог стуба саобраћајног знака Ø 60 мм, дебљине зида 2,5 мм.                                                      
Цена обухвата: набавку, транспорт стуба од произвођача до пункта и постављање 
заштитног пластичног чепа. 

м1 800,00 960,00 

12 
Набавка саобраћајног знака Ø 600 мм , класа фолије II, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                                       
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.                                                                                                                    

ком 5.000,00 6.000,00 

13 
Набавка саобраћајног знака 600x600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                    
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 4.800,00 5.760,00 

14 
Набавка саобраћајног знака 600x900, класа фолије II, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                          
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 5.800,00 6.960,00 

15 
Набавка саобраћајног знака Ø 400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                            
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 2.000,00 2.400,00 

16 
Набавка саобраћајног знака 400x400 , класа фолије I, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                     
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 2.000,00 2.400,00 

17 
Набавка допунске табле 400x200 , класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених 
рубова.                                                                                                                                              
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 1.200,00 1.440,00 

18 
Набавка допунске табле 600x200 , класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених 
рубова.                                                                                                                                                 
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 2.700,00 3.240,00 

19 
Набавка бетонске кугле ø300 мм.                                                                                                                                            
Цена обухвата: набавку и транспорт бетонске кугле до места уградње.  

ком 1.200,00 1.440,00 

20 
Набавка челичног стуба ø100 мм, висине 500мм.                                                                                                                     
Цена обухвата: набавку и транспорт челичног стубаса анкер плочом до места уградње. 

ком 4.700,00 5.640,00 

21 

Уградња бетонске кугле или челичног стуба.                                                                                                          
Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз радника од пункта до 
места рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15 и 
одвожењем остатка материјала. 

ком 900,00 1.080,00 
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Р.бр. Услуге обележавања хоризонталне сигнализације 
Јединица 

мере 

Цена 
без пдв-

а 

Цена са    
пдв-ом 

1 

Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу 
где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и 
тачкање пре обележавања.                                                                                                                                                                                                                                                     
Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине 
за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје, 
премеравање, тачкање и обележавање линије. 

м1 35,00 42,00 

2 

Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назиру 
постојеће линије.                                                                                                                                                                        
Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине 
за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и 
обележавање линије. 

м1 30,00 36,00 

3 

Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.                                                                                                                
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , 
перли,шаблона и радника од пункта до места обележавања,припрему боје и 
обележавање линија и ознака уз употребу мобилног компресора. 

м2 300,00 360,00 

4 

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом где се назиру 
постојеће линије.                                                                                                                                                                        
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , 
перли,шаблона и радника од пункта до места обележавања,припрему боје и 
обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора. 

ком 300,00 360,00 

5 

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно 
премеравање, односно нова паркинг места).                                                                                                                       
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , 
перли,шаблона и радника од пункта до места обележавања,припрему боје и 
обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора. 

ком 1.000,00 1.200,00 

6 

Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, х=1,6м.                                                                                                                               
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , 
перли,шаблона и радника од пункта до места обележавања,припрему боје и 
обележавање натписа уз употребу мобилног компресора. 

ком 1.000,00 1.200,00 

 

*Ценовник се примењује од 01.01.2019. године. 

 

        Директор 

        ЈП"Нови Аутопревоз" 

        Врњачка Бања 

       

        Иван Дуњић,с.р. 
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