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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

220. 
Председник општине Врњачка Бања, на 

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

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

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

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

Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), чл. 36. и 48. Одлуке 

о начину поступања са непокретностима које су 

у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (“Сл.лист 

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

текст и 19/17) и чл.55.   Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

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

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1 

Овом Одлуком отуђује се Богдановић 

Радовану из Врњачке Бање ул.Мила 

Јеленковића бр.21 непосредном погодбом по 

тржишним условима из јавне својине општине 

кп.бр. 1465/6 површине 10м2 КО Врњачка Бања 

која је уписана у листу непокретности бр. 7305 

за КО Врњачка Бања  као јавна својина општине, 

ради формирања грађевинске парцеле у 

складу са чланом 70.Закона о планирању и 

изградњи и  легализације објекта изграђеног на 

кп.бр. 1397/8  површине 496м2 КО Врњачка 

Бања која је уписана у листу непокретности 

бр.7160 за КО Врњачка Бања као приватна 

својина Богдановић Радована из Врњачке Бање 

 

Члан 2 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени од 6.000,00дин/м2 

постигнутој у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, 

утврдила купопродајну  цену која за површину 

од 10м2 износи 60.000,00динара, начин и рокове 

плаћања који су прописани важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање. 

 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 

купац, Богдановић Радован из Врњачке Бање као 

власник кп.бр. 1397/8  површине 496м2 КО 

Врњачка Бања  и објекта изграђеног на истој у 

обавези је да са општином Врњачка Бања 

закључи уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке,  у противном ова Одлука 

престаје да важи. 

 

Члан 3 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да  је чл.100.став 1 

тач.3.Закона о планирању и изградњи 

предвиђена могућност отуђења поступком 

непосредне погодбе грађевинског земљишта за 

потребе формирања грађевинске парцеле по 

чл.70   Закона о планирању и изградње  ради 

легализације  које право је утврђено 

правоснажним решењем бр. 46-33/14 од  

28.11.2019.год. Општинска управа општине 

Врњачка Бања, Одсек за урбанизам, еколошке и 

имовинско-правне послове у складу са чланом 

70.Закона о планирању и изградњи 

 

Члан 4 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

  Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-33/14 од 25.9.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________ 
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221. 

Председник општине Врњачка Бања,на 

основу чл. 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник 

РС“, бр.72/11, 88/2013 и 105/2014), чл.6, 7 и 

8.Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини,односно прибављања 

и уступања искориошћавања других имовинских 

права,као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, 

бр.16/18), чл. 21.и 37. 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 чл.55 Статута општине 

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

бр.12/19) на предлог Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини општине од 24.9.2020.год., доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком даје се у виђеном стању, без 

права на накнадне рекламације ,  по тржишним 

условима закупцу Денчић Јагодинки Врњачка 

Бања, ул.Краљевачка бр.19, по спроведеном 

поступку јавног надметања стан бр.16 површине 

73м2 који се налази на петом спрату стамбене 

зграде вила „Градиштанац“ у улици Немањина бб у 

Врњачкој Бањи објекат 1 на кп.бр.818/1КО 

Врњачка Бања према  скици Општинске стамбене 

агенције која је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 2. 
Стан из члана 1. ове одлуке даје се у закуп 

на период до пет година под условима из јавног 

оглас који је објављен у дневном листу 

„Политика“дана11.9.2020.год. а чији је интегрални 

текст објављен на сајту општине Врњачка Бања и 

Одлуке Председника општине о покретању 

поступка давања у закуп непокретности (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 45/20). 

 

По истеку перида закупа закупац је у 

обавези да закупљени пословни простор врати у 

првобитно стање уколико одлуком Скупштине 

општине није другачије одлучено. 

 

Члан 3. 

Месечни износ закупа  износи 12.000,00 

динара који је закупац у обавези да плаћа до 5. у 

месецу за текући месец, прву рату месечног 

закупа плаћа након ступања на снагу одлуке о 

давању у закуп а пре потписивања уговора о 

закупу а наредну месечна рата  закупнине се плаћа  

до 5.у месецу за текући месец. 

 

Месечни износи се усклађују са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији према 

објављеним подацима надлежне организације за 

послове вођења статистике у моменту доспећа рате.  

За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна 

камата у складу са законом који уређује висину стопе 

и начина обрачуна затезне камате. Закупцу се 

доставља упозорење у писаној форми. Уколико 

најкасније у року од 3 дана од дана пријема 

упозорења не поступи  по наведеном упозорењу о 

кашњењу уплате доспеле рате последица је  раскид 

уговора о закупу.Обавештење о раскиду уговора о 

закупу и обавезама по том основу доставља 

Председник општине 

 

За случај раскида уговора пре истека 

уговора о закупу због непоштовања услова плаћања 

закупнине и коришћења наведеног простора 

закупац је у обавези да  закуподавцу плати накнаду 

штете и изгубљене добити у висини месечне 

закупнине. 

. 

Члан 4. 

Комисија формирана решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 21/16 ,27/16,19/17 и 10/18)) је 

спровела поступак јавног надметања и доставила  

записник од 24.9.2020.године са предлогом  да се 

описани стан да у закуп Денчић Јагодинки 

Врњачка Бања, ул.Краљевачка бр.19 која је једини 

понуђач по пријави 36-79/20 од 18.9.2020.год и која 

је потписала записник о прихватању услова из 

огласа и прихватила почетни износ закупнине у 

висини од 12.000,00 динара као месечни износ 

закупа. 

 

Члан 5. 

Закупац је у обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор о закупу у року од 

осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке , 

који за општину Врњачка Бања потписује 

председник општине, у противном ова одлука 

престаје да важи. 

 

Члан 6. 

Примопредаја између закупца и закуподавца 

са евидентирањем свих других битних чињеница за 

опис стања непокретности која је предмет закупа 

извршиће се према  скици Општинске стамбене 
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агенције који су саставни део ове одлуке након 

потписивања уговора о закупу. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Сл. листу Општине 

Врњачка Бања“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-30/20 и 36-79/20 од 25.9.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

222. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана        25.9.2020.године на основу на 

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

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

47/18) , члана 8. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13,-одлука УС, 55/14, 96/15- др.закон, 

9/16- одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18- др закон, 

87/18 и 23/19), чл. 55 Статута општине Врњачка 

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

12/19) и члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) доноси,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању и именовању чланова Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Врњачка 

Бања 

 

Члан 1. 

У Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Савет) као радно тело Општинског већа 

општине Врњачка Бања именују се: 
 

1.   Драган Говедарица, председник Савета 

2. Сандра Боровић, заменик председника Савета, 

3. Младен Раичевић, члан, 

4. Весна Малићанин,члан, 

5. Јанко Глоговац, члан, 

6. Иван Јоксимовић, члан, 

7. Драгана Хаџи Ристић, члан. 

 

Члан 2. 

Задатак Савета је координација и 

усклађивање послова безбедности саобраћаја на 

путевима који су из делокруга јединице локалне 

самоуправе у складу са одредбама закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, а нарочито: 

- остваривање сарадње са органима и 

организацијама из области безбедности 

саобраћаја и усклађивање послова у 

функцији унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања, 

- учешће у изради стратегије и годишњег 

плана безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине 

Врњачка Бања, 

- извештавање Општинског већа о стању 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији Општине, 

- покретање иницијативе за унапређење 

саобраћајног васпитања и образовања, 

превентивно-промотивне активности, 

техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу 

саобраћај на путевима на територији 

општине, усмеравање и праћење 

реализације утврђених програма, 

- информисање јавности и органа локалне 

самоуправе о активностима савета, 

- предлагање Општинском већу програма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања, 

- предлаже Општинском већу формирање 

стручних комисија за потребе обављања 

појединих активности Савета. 

-  

Члан 3. 

Савет има председника, заменика 

председника и пет чланова. 

Стручне и административне послове за 

потребе савета обавља члан Савета Иван 

Јоксимовић и организациона јединица 

општинске управе надлежна за послове 

саобраћаја. 

 

 

 

Члан 4. 

Мандат председника,заменика 

председника и чланова савета траје 4 године. 

За рад у савету, председнику, заменику 

предсеника и члановима припада накнада. 
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Накнада за рад у Савету, по одржаној 

седници, износи: за председника и заменика 

председника 10%, а за чланове 5% од просечне 

месечне зараде по запосленом у привреди РС 

према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове 

статистике.  

Средства за накнаду за рад у Савету 

обезбедиће се у буџету општине, из средстава 

остварених наплатом новчаних казни за 

прекршаје предвиђених прописима о 

безбедности саобраћаја, односно у складу са 

члановима 17,18 и 19 Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима као и средствима 

предвиђених Програмом коришћења средстава 

за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи решење Председника општине Врњачка 

Бања о формирању Савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања бр. 020-

159/16 од 5.8.2016. године. 

 

Члан 6. 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-139/20 од 25.9.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

______________________________ 

 

223. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.9.2020.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

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

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

99/2016, 113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/19, 11/20 и 

54/20), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

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

члана 33. Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.52/20) и Закључка Општинског већа 

бр.400-2348/20 од 25.9.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

41/19, 11/20 и 54/20) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају  се средства у 

укупном износу од  945.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.01 Општинска управа,  

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалне самоуправе, економска класификација 

511, назив економске класификације Зграде и 

грађевински објекти, односно у Финансијском 

плану за 2020.годину економска класификација 

511200 Изградња зграда и објеката.  

За наведени  износ умањиће се 

планирана позиција 49912 Текућа буџетска  

резерва  и увећати планирана позиција 511 

Зграде и грађевински објекти. 

 

2. Средства из претходне тачке 

одобравају се на основу Закључка Општинског 

већа бр.400-2348/20 од 25.9.2020.г., а поводом 

захтева директног корисника буџетских 

средстава Општинске управе, број 400-2348/20 

од 21.9.2020.г. на име реализације планираних 

активности. 

 

3. Овим решењем средства текуће 

буџетске резерве користе се за непланиране 

сврхе за које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за реализацију 

финансијског плана. 

Обавезује се Општинске управе општине 

Врњачка Бања Одсек за буџет и финансије да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 
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посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за које су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2348/20 од 25.9.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

______________________________ 

224. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.9.2020.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

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

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

99/2016, 113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/19, 11/20 и 

54/20), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

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

члана 33. Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.52/20) и Закључка Општинског већа 

бр.400-2350/20 од 25.9.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

41/19, 11/20 и 54/20) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају  се средства у 

укупном износу од  150.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.19 Физичка култура,  програм 

1301 Развој спорта и омладине, програмска 

активност 1301-0002 Подршка предшколском и 

школском спорту, економска класификација 

4819, назив економске класификације дотације 

непрофитним институцијама.  

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 4819 дотације 

непрофитним институцијама. 

 

2. Средства из претходне тачке 

одобравају се на основу Закључка Општинског 

већа бр.400-2350/20 од 25.9.2020.г., а поводом 

захтева директног корисника буџетских 

средстава Општинске управе, број 400-2350/20 

од 21.9.2020.г. на име увећања апропријације 

Развој спорта и омладине. 

 

3. Овим решењем средства текуће 

буџетске резерве користе се за непланиране 

сврхе за које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за реализацију 

финансијског плана. 

Обавезује се Општинске управе општине 

Врњачка Бања Одсек за буџет и финансије да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за које су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2350/20 од 25.9.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

225. 

На основу чл. 81. и 82. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
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РС“ бр. 21/2016), чл. 14. Закона о безбедности на 

раду („Сл. гласник РС“ бр.101/05, 91/15, 113/17) 

чл. 28. Одлуке о организацији Општинске управе 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 27/16) 

Начелник Општинске управе доноси 

 

ПРАВИЛНИK 

О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА 

БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

 

I Предмет 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се 

превентивне мере које је послодавац (у даљем 

тексту: Начелник) дужан да примени ради 

спречавања појаве и ширења заразне болести и 

отклањања ризика за безбедан и здрав рад 

запослених, као и лица која се затекну у радној 

околини, када надлежни орган прогласи 

епидемију заразне болести.  

 

II Обим примене 

Члан 2. 

Овај правилник се примењује на свим радним 

местима у радној околини у којој се обавља рад 

изузев рада на терену и рада одкуће. 

 

III План примене мера 

Члан 3. 

Начелник је дужан да, за сва радна места 

у радној околини, донесе план примене мера за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести, који је саставни део акта о процени 

ризика који се доноси сагласно закону и 

прописима из области безбедности и здравља на 

раду.  

Начелник је дужан да план примене 

мера, услед насталих промена које утичу на 

безбедан и здрав рад током трајања епидемије 

усаглашава са одлукама надлежног органа.  

 

IV Садржина плана примене мера 

Члан 4. 

Планом примене мера се утврђују мере и 

активности којима се повећава и унапређује 

безбедност и здравље запослених ради 

спречавања појаве епидемије заразне болести, 

као и мере и активности које се предузимају у 

случају појаве епидемије заразне болести у циљу 

безбедности и здравља на раду запослених и 

заштите присутних лица. 

План примене мера обавезно садржи:  

 

1)  превентивне мере и активности за спречавање 

појаве епидемије заразне болести;  

2) задужење за спровођење и контролу 

спровођења превентивних мера и активности;  

3) мере и активности за поступање у случају 

појаве епидемије заразне болести.  

Превентивне мере и активности за спречавање 

појаве епидемије заразних болести 

 

Члан 5. 

Начелник је дужан дана сваком радном 

месту у радној околини обезбеди примену 

превентивних мера, а нарочито следећих:  

 

1) пре почетка рада обезбеди писане инструкције 

и упутства о мерама и поступцима за спречавање 

појаве епидемије заразне болести, који садрже 

информацију о симптомима заразне болести;  

2) у складу са могућностима, уколико није 

организован рад у сменама, изврши прерас-

поделу радног времена увођењем друге или 

треће смене са мањим бројем запослених;  

3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију 

радних и помоћних просторија што укључује 

редовну дезинфекцију просторија и често 

проветравање радног простора;  

4) обезбеди запосленима довољне количине 

сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих 

средстава на бази алкохола за прање руку;  

5) обезбеди редовно чишћење свих површина 

које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке 

на вратима, фиксни телефони, рачунарска 

опрема и друга опрема за рад;  

6) уреди начин вођења евиденције о 

дезинфекцији радних и помоћних просторија 

коју организује и спроводи;  

7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав 

рад са извођачима радова, добављачима, 

дистрибутерима и спољним сарадницима;  

8) организује и обезбеди редовно уклањање 

отпада и смећа (канте за смеће обложене 

пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем.  

 

Начелник је дужан да у случају појаве 

заразне болести код својих запослених обезбеди 

примену превентивних мера, а нарочито 

следећих:  

1) простор у коме је боравио запослени који је 

заражен се редовно физички и хемијски 

дезинфикује и проветрава;  
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2) поштују се процедуре уласка и изласка у 

просторије Општинске управе, користе 

прописана средства и опрема за личну заштиту 

на раду и друге мере заштите током процеса 

рада;  

3) прецизно се дефинишу правци кретања 

запослених кроз радне и помоћне просторије;  

4) организује се строга контрола кретања 

запослених из организационе јединице у којој је 

радио запослени који је заражен;  

5) контакти запослених из организационе 

јединице у којој је боравио запослени који је 

заражен са другим запосленима се своде на 

нужне уз прописане мере заштите;  

6) примењују се све друге мере по препоруци 

епидемиолога.  

Задужење за спровођење и контролу 

спровођења превентивних мера и активности 

 

Члан 6. 

Начелник је дужан да у плану примене 

мера уреди обавезе и одговорности у вези са 

праћењем и контролом примене мера 

безбедности и здравља на раду.  

Проверу ефикасности примене мера 

безбедности и здравља запослених на раду у 

Општинској управи врши лице  за безбедност и 

здравље на раду. 

 

V Послови лица за безбедност и здравље 

на раду 

Члан 7. 

Лице за безбедност и здравље на раду у 

сарадњи са Начелником планира, спроводи и 

подстиче примену превентивних мера, а 

нарочито:  

 

1) учествује у изради плана примене мера;  

2) припрема писана упутства и инструкције за 

безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља 

запослених од епидемије заразне болести;  

3) контролише примену мера које су утврђене у 

плану примене мера који доноси Начелник;  

4) врши контролу коришћења средстава и 

опреме за личну заштиту на раду;  

5) сарађује са државним органима и даје 

потребна обавештења о примени превентивних 

мера безбедности и здравља на раду.  

 

VI Обавезе запосленог 

Члан 8. 

Запослени је обавезан да:  

 

1) спроводи све превентивне мере безбедности и 

здравља на раду како би сачувао своје здравље, 

као и здравље других запослених;  

2) наменски користи прописана средства и 

опрему за личну заштиту на раду и да са њима 

пажљиво рукује, да не би угрозио своју 

безбедност и здравље као и безбедност и 

здравље других лица;  

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће 

редовно и правилно прати руке;  

4) личну одећу држи одвојену од средстава и 

опреме за личну заштиту на раду и радног одела;  

5) обавезно обавести Начелника уколико 

посумња на симптоме заразне болести код себе, 

код других запослених или чланова своје 

породице;  

6) пре почетка рада прегледа своје радно место 

укључујући и средства за рад која користи, као и 

средства и опрему за личну заштиту на раду и да 

у случају уочених недостатака извести 

Начелника или друго овлашћено лице;  

7) пре напуштања радног места, да радно место и 

средства за рад остави у стању да не угрожавају 

друге запослене;  

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести 

Начелника о неправилностима, штетностима, 

опасностима или другој појави која би на радном 

месту могла да угрози његову безбедност и 

здравље или безбедност и здравље других 

запослених;  

9) сарађује са Начелника и лицем за безбедност 

и здравље на раду, како би се спровеле додатне 

неопходне мере за безбедност и здравље на раду.  

 

VII Прелазна и завршна одредба 

Члан 9. 

Овај Правилник je саставни део Акта о 

процени ризика на радним местима и у радној 

околини Општинске управе општине Врњачка 

Бања бр. 501-14/09 од 3.03.2009. год. 

 

Члан10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у,,Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-668/20 од 22.9.2020.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Славиша Пауновић, с.р. 

_________________________________ 
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