
Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници, одржаној ____2019.године, на 

основу чл.6 став 1. тачка 1.Закона о финансирању локалне самоуправе  (''Сл. гласник РС'', 

бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл.дин.износи, 125/14- ускл.дин.износи, 95/15- 

ускл.дин.износи, 83/16, 91/16- ускл.дин.износи, 104/16-др.закон, 96/17- ускл.дин.износи, 

89/18 -ускл.дин.износи и 95/18-др.закон), чл.38б Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 

57/12-УС , 47/13, 68/14-др.закон, 95/18 и 99/18-Одлука УС)  и  чл.40.ст.1. тачка 3. Статута 

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

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.38/19), у чл.4.у тачки 1. се брише 

тачка 12.''Улица Кнез Михајлова''. 
 

Члан 2. 

 У чл.4.тачки 1.додаје се тачка 51.која гласи: ''Улица Попински борци до границе са 

улицом Цара Лазара''. 
 

Члан 3. 

 У чл.4.тачки 2. тачка 31.''Улица Доситејева'' се мења и гласи: ''Улица Доситејева до 

насељеног места Врњци''. 

У чл.4.тачки 2. тачка 47.''Попински борци'' се мења и гласи: ''Улица Попински 

борци  од расрснице са улицом Цара Лазара''. 

У чл.4.тачки 2. тачка 66.''Видиковац'' се мења и гласи: ''Улица Видиковац до 

раскрснице са улицом Раде Чеперковић''. 

У чл.4.тачки 2. тачка 67.''Панчићева'' се мења и гласи: ''Улица Пештерска''. 
 

Члан 4. 

 У чл.4.тачки 2. се брише тачка 54. ''Улица Улица Миле Јеленковића''. 

 У чл.4.тачки 2. се брише тачка 59. ''Улица Улица Видовданска''. 

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

Члан 5. 

 У чл.4. тачки 2. се додају тачке: од 71. до 80. које гласе: 

 ''71. Улица Игуманска 

 72. Улица Каленићева 

 73. Улица Космајска 

 74. Улица Јухорска 

 75. Улица Маричка 

 76. Улица Николе Тесле 

 77. Улица Мике Филиповић 

 78. Улица Атанасија Видака до границе са насељеним местом Врњци 

79. Улица Дејана Миленковића до границе са насељеним местом Врњци 

80. Улица Десанке Максимовић''. 
 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања'', а примењује се од 1. јануара 2020. године. 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број:_________/19  од _____2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић 

 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби  члана 6 став 1. тачка 

1.Закона о финансирању локалне самоуправе  (''Сл. гласник РС'', бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-

ускл.дин.износи, 125/14- ускл.дин.износи, 95/15- ускл.дин.износи, 83/16, 91/16- ускл.дин.износи, 

104/16-др.закон, 96/17- ускл.дин.износи, 89/18 -ускл.дин.износи и 95/18-др.закон), је регулисано 

да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи на њеној територији, међу којима и 

порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон. 

Одредбом чл.38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 

45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18 и 

99/18-Одлука УС), уређено је да се порез на имовину утврђује за календарску годину, применом 

одредаба овог закона, као и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији 

се имовина налази о стопама пореза на имовину, одлуке којом су одређене зоне (укључујући и 

најопремљеније зоне) и акта о коефицијентима за непокретности у зонама, који важе на дан 15. 

децембра текуће године. 

Чл.40.ст.1. тачка 3. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр. 12/19),  је прописано да Скупштина општине утврђује стопе изворних прихода општине, као 

и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада. 

II - РАЗЛОЗИ И ОБЈАШЊЕЊЕ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  

Скупштина општине је донела Одлуку о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.38/19), на предлог 

Одсека за локалну пореску администрацију,  а у припремама за  примену ове одлуке, која се 

примењује од 1.1.2020.године овај Одсек је уочио одређене недостатке који леже у чињеници да 

су неке од улица у Врњачкој Бањи, зони 1. и 2.поновљене по два пута, да је потребно неке од 

улица прецизирати, као и  додати одређене улице, што је садржано у акту  Одсека за локалну 

пореску администрацију бр.436-1/2019 од 28.11.2019.године, који се даје у прилогу ове одлуке. 

 III.СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ OДЛУКЕ: За спровођење ове одлуке нису потребна 

додатна финансијска средства. 

IV СТУПАЊЕ НА СНАГУ: Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од 

дана објављивања у Сл.гласилу општине, како би се са њеном применом отпочело 

1.1.2020.године, од када се примењује и одлука која се мења. 

 

Обрадила         НАЧЕЛНИК 

Руководилац Одсека за локалну      ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

пореску администрацију         Славиша Пауновић 

Снежана Миљевић 
 

 
 

 

 



 


