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На основу чл. 2
49. ст. 1. Закон
(''Сл. гласник Р
заштити животн
бр. 53/95, 135/04
Закона о локалн
РС'' бр. 9/02,33
општине Врњач
Краљево'', бр. 
општине Врња
27.06.2003.годин
ће доносити Од
планова (''Сл.ли
6/03), председн
дана 23.03.2006.

 

О ПРИСТУП
ДЕТАЉ

''ЦЕНТРАЛ
БАЊС

                           

Овом Одл
ди Плана детаљ
са главним бањс
Плана детаљне
обухват границе
површини од ок

                 

Израдом 
сагласно чл. 39
градњи одређује
ђује нарочито: 

1.сагледав
поштовање осн
нералног плана
који је донела С
350-610/05 од 
општине Краље

2. одвајањ
вршина друге на

3. границ
љишта са елем
катастарској под
  

ГОДИН
 

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
18.  

О 

5., 39., 45., 46., 47., 48. и чл. 
а о планирању и изградњи 
С'', бр.47/03), чл.41. Закона о 
е средине (''Сл.гласник РС'', 
, сходно чл.129.; чл.18. тач.2. 
ој самоуправи (''Сл. гласник 

/04 и 135/04), чл.42. Статута 
ка Бања (''Сл.лист општине 
9/02), Одлуке Скупштине 
чка Бања бр.020-32/03 од 
е о одређивању органа који 
луке о изради урбанистичких 
ст општине Краљево'', бр. 
ик општине Врњачка Бања, 
године,  донео је  

О Д Л У К У 
АЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА 
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НЕ ЗОНЕ СА ГЛАВНИМ 
КИМ ПАРКОМ'' 

                                      
Члан 1. 

уком ПРИСТУПА СЕ  изра-
не регулације Централне зоне 
ким парком (у даљем тексту: 

 регулације), и утврђује се 
 Плана  детаљне регулације у 
о 87,50 ха. 
                                                  

Члан 2. 
Плана детаљне регулације, 
. Закона о планирању и из-
 се, односно ближе се разра-

ање планских могућности, уз 
овних опредељења из Ге-
 Врњачке Бање 2005-2021, 
О Врњачка Бања одлуком бр. 
9.07.2005. године (''Сл.лист 
во'', бр. 12/05) 
е јавних површина од по-
мене, 
е јавног грађевинског зем-
ентима за обележавање на 
лози, 

 
4.омогућавање планског развоја цен-

тралне зоне у складу са смерницама и пос-
тавкама које је дао ГП Врњачка Бања 2оо5-
2о21, 
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5. остваривање могућности реконст-
рукције постојеће и развоја нове инфраструк-
турне мреже, 

6. преиспитивање могућности задржа-
вања квалитетног парковског земљишта као 
и проширење истог, 

7. регулационе линије улица и јавних 
површина и грађевинске линије,  

8. нивелационе коте улица и јавних по-
вршина (нивелациони план), 

9. планиране трасе, коридори, регула-
ција саобраћајница и мрежа јавне комуналне 
инфраструктуре. 
 

Члан 3. 
Предметни план Детаљне регулације 

између осталог мора да садржи зоне заштите 
изворишта минералних и термоминералних 
вода, уз спровођење мера заштите животне 
средине, зоне санитарне заштите, заштиту 
непокретних културних добара, заштиту при-
родних добара, с тим што ће се ова заштита 
спроводити и кроз строгу заштиту паркова, 
зелених, јавних и рекреационих површина 
утврђених Генералним планом Врњачке 
Бање и Извештајем о Стратешкој процени 
утицаја Генералног плана Врњачке Бање на 
животну средину на који је дата сагласност 
решењем Општинске управе општине Вр-
њачка Бања број 500-91/05 од 30.05.2005. 
године, који је саставни део Генералног 
плана. 

Члан 4. 
Предлог обухвата плана детаљне регу-

лације  је усвојила Комисија за планове, на 
седници одржаној 19.01.2006.године, па са-
гласно чл. 25. Закона о планирању и изград-
њи, усвојени обухват представља полазну 
основу за израду Програма за израду овог 
урбанистичког плана и обухвата следећи 
простор:  

Од раскрснице улица Гоце Делчева и 
Кнеза Милоша граница се простире улицом 
Гоце Делчева до Врњачке реке, где скреће и 
прати Врњачку реку узводно до ушћа 
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Липовачке у Врњачку реку, затим прати 
северну границу кп.бр.573 КО Врњ.Бања, 
наставља северном границом кп.бр.575/4 КО 
Врњачка Бања, скреће на југ улицом Цара 
Душана кп.бр.2144 КО Врњачка Бања до 
раскрснице са ул. Пролетерских бригада, 
скреће на исток до раскрснице са улицом 
Светог Саве, прати улицу Светог Саве до 
раскрснице са улицом 7.Јула, граница прати 
североисточну ивицу улице 7.Јула до северо-
источне границе кп.бр.1216 КО Врњ.Бања, 
прати њену североисточну границу затим 
скреће југозападном границом кп.бр.1216 КО 
Врњ.Бања до улице 8.Марта, наставља ули-
цом 8.Марта до раскрснице са Гочком  нас-
тавља на југ Гопчком улицом до раскрснице 
са ул.Драгише Мишовића, затим се прелама 
на запад улицом Драгише Мишовића до  
источне границе парцела 14о4/1 и 2., про-
дужава на југ до границе са парцелом 1362/2 
и 1361/2, затим наставља на север половином 
парцеле 1350/2 и 1. која је и граница зоне 
шуме и шумског земљишта и виле и пансио-
на, прелама се на север до улице Јована 
Цвијића, у оквиру кога се налазе следеће 
кат.парцеле: 1313/1, 2,3,4,5 и 6., 1314, 1315, 
1316, 1325/1 и 2., 1326, 1327/1 и 2., 1328, 
1329, 133о/1,2,3,4, и 5., 1331, 1332/1,2, и 3., 
1333, 1334/1 и 2., 1335, 1336,1337, 1338/1. и 
2., 1339/1,2,3 и 4.,  1340, 1341, 1342, 13403, 
1344, 1345, 1346., затим прати улицу до за-
падне границе кп.бр.1366/1 КО Врњ. Бања, 
западном границом кп. бр. 1366/2 КО 
Врњ.Бања наставља западном границом 
кп.бр.1365 КО Врњ.Бања, наставља западном 
границом кп.бр. 1369 КО Врњ.Бања, затим 
скреће и прати северну границу кп.бр. 1370 
КО Врњ.Бања прати источну границу кп. бр. 
1370 КО Врњ.Бања, наставља се јужном 
границом кп.бр. 1371/2 КО Врњ.Бања, скреће 
западном границом кп.бр. 1378 КО Врњ.Бања 
до улица Бошка Бухе, прати југоисточну 
ивицу улице Бошка Бухе до Брђовићког 
потока, прати североисточну границу улице 
поред Брђовићког потока,  прелази Брђо-
вићки поток код кп. бр. 1470 КО Врњ.Бања,  
до тачке чије су координате Y-7491900 X-
4829538 на југ до тачке Y-7491900 X-4829470 
од које граница иде на запад до границе 
између кп.бр.1503 КО Врњ.бања и кп.бр.2160 
КО Врњ.Бања затим западном границом 
кп.бр.1504/5 КО Врњ.Бања до Врњачке реке 
и улице Мишка Ерчевића, левом ивицом 
улице Мишка Ерчевића до јужне границе са 
кп.бр. 1597/2 КО Врњ.Бања, прати јужну 
границу кп.бр.1597/2 КО Врњ.Бања до кп.бр. 
1597/1 КО Врњ.Бања скреће ка северу до 
западне границе кп.бр.1597/2 КО Врњ.Бања 
наставља са западном границом кп.бр.1592/1 

КО Врњачка Бања до улице Аце Стојановића, 
граница иде ка истоку до улице Слатински 
венац, прати улицу до улице Копаонички 
венац, прати југозападну границу до 
кп.бр.1182/2 у КО Врњ.Бања прати северо-
источну границу следећих кп.бр.1182/1, 
1180/4, 1176/11, 1176/9, 1176/13, 1176/8 КО 
Врњачка Бања, скреће југоисточном грани-
цом кп.бр.1168/1 КО Врњ.Бања прати њену 
југозападну границу кп.бр. 1169/1, 1161, 1162 
КО Врњ.Бања  наставља источном границом 
кп. бр. 1158/1 КО Врњ.Бања скреће на југ и 
прати кп. бр. 1158/1 КО Врњ.Бања до кп. бр. 
1157/2 КО Врњ.Бања њеном западном грани-
цом 1156 КО Врњ.Бања до Липовачке реке, 
прелази реку и западном границом кп.бр. 
1125/16, 1125/1, 1125/20 КО Врњ.Бања, затим 
југозападном границом кп.бр.1126/11, југо-
источном кп.бр. 1125/8 КО Врњ.Бања, југо-
западном страном на југ до кп.бр.1125/7 и 
1127 КО Врњ.Бања наставља правац Липо-
вачке реке, граница прати леву обалу Липо-
вачког потока, затим улицу Краљевачку све 
до раскрснице Гоце Делчева и улице Кнеза 
Милоша. 

Цео обухват се простире у КО Врњачка 
Бања, укупне површине 87,50 хектара, с тим 
да површина парковских површина на 
подручју Плана износи 30 ха 43 ара 89 м2. 
 

Члан 5. 
Предлог обухвата плана из напред на-

веденог члана који је усвојила Комисија за 
планове Општине закључком од 19.01.2006. 
године, уграђен је у Програм за израду пред-
метног Плана детаљне регулације, који про-
грам је саставни део ове Одлуке и исти је 
израдила ЈП Дирекција за урбанизам и грађе-
винско земљиште општине Врњачка Бања, 
сагласно  чл. 45. Закона о планирању и из-
градњи... под бројем 350-39/06 од 27.01.2006. 
године. 

Саставни део Програма је цртеж са 
приказом концепта плана и предлог врсте и 
граница плана, у складу са карактером и пот-
ребама насеља. 

Програм за израду Плана детаљне 
регулације, садржи све елементе предвиђене 
чл.39. Закона о планирању и изградњи као и 
све елементе који су предвиђени поглављем 
1. тачка 4 (чл.11.,12. и 13.) Правилника о 
садржини, начину израде, начину вршења 
стручне контроле урбанистичког плана као и 
условима и начину стављања Плана на јавни 
увид (''Сл.гласник РС'',бр. 12/04). 

Програм из става 1. овог члана, садржи: 
1. предвиђени грађевински реон и ње-

гову поделу на јавно и остало грађевинско 
земљиште, односно поделу обухвата плана 
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3. 

на зоне или целине према морфолошким, 
планским, историјско-амбијенталним, обли-
ковним и другим карактеристикама, 

2. поделу на грађевинске зоне или 
целине према урбанистичким показатељима 
и другим карактеристикама, односно постоје-
ћу функционалну организацију у обухвату 
плана са претежном наменом простора, за 
јавне потребе, становање, пословање и остале 
намене, 

3. границе плана  са границама осталог 
грађевинског земљишта у обухвату плана 
детаљне регулације на одговарајућој катас-
тарско-топографској подлози, 

4. планиране намене површина у гра-
ницама плана, са локацијама објеката за 
јавну употребу и објеката од општег интереса, 

5. планиране трасе, коридоре и ре-
гулацију саобраћајница и мрежа јавне кому-
налне инфраструктуре,односно саобраћајни-
це са детаљним нивелационим котама улица 
и јавних површина, карактеристичкним про-
филима и са аналитичко-геодетским елемен-
тима за нове саобраћајнице и планиране јав-
не површине, 

6. регулационе линије улица и јавних 
површина и уличне грађевинске линије 
објеката, мреже и објекти инфраструктуре са 
нивелационим и регулационим решењима. 

 
Члан 6. 

Израда Плана детаљне регулације из 
чл.1.ове Одлуке, поверава се ЈП Дирекцији за 
урбанизам и грађ.земљиште Општине Вр-
њачка Бања, сагласно чл. 2. ст.1. тач. 1. За-
кона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', 
бр,39/02, 43/03 и 55/04) у (даљем тексту: но-
силац израде Плана). 

Обавезује се носилац израде Плана да 
уз сагласност наручиоца  одреди стручни тим 
који ће израдити нацрт Плана детаљне регу-
лације, а ово пре закључења уговора између 
Општине и носиоца израде плана којим уго-
вором ће се ближе регулисати међусобна 
права и обавезе уговарача у вези израде пред-
метног Плана. Носилац израде Плана  је у 
обавези да припреми нацрт Плана детаљне 
регулације, у року од четири месеца од дана 
доношења ове Одлуке, а у свему у границама 
описаним у Програму за израду са Плана, 
који Програм је израдила ЈП Дирекција за 
урбанизам и грађ.земљиште општине Врњач-
ка Бања, под бројем 350-39/06 од 27.01.2006. 
године, и обухвату на који је позитивно 
мишљење дала Комисија за планове са сед-
нице од 19.01.2006.године. 

Носилац израде Плана приликом из-
раде предметног урбанистичког плана корис-
тиће постојеће геодетске и друге подлоге, 

односно ЈП Дирекција за урбанизам и грађе-
винско земљиште Општине већ поседује ди-
гиталне и катастарске подлоге за предметни 
обухват као и аеро фото снимке који су ко-
ришћени приликом израде Генералног плана 
Врњачке Бање 2005-2021. 

Одељење за планирање и изградњу 
Општинске управе општине Врњачка Бања, 
на основу сачињеног нацрта Плана 
спровешће јавни увид и стручну расправу у 
складу са одредбама чл. 53. Закона о 
планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 
Обавезује се носилац израде Плана да 

План детаљне регулације из чл.1.ове Одлуке, 
изради у свему према одредбама важећег 
Закона о планирању и изградњи и подза-
конским актима, као и Програму за израду 
плана који Програм је израдила Дирекција 
под бр350-39/06 од 27.01.2006.године.  

План мора да садржи све елементе 
утврђене чл.39. Закона о планирању и из-
градњи (''Сл.гласник РС'', бр.47/03), као и да 
садржи све елементе предвиђене поглављем I. 
тачка 4. (чл.11.,12. и 13.) Правилника о садр-
жини, начину израде... (''Сл.гласник РС'', бр. 
12/04). 

Сагласно Закону о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'' 
бр. 135/04) а имајући у виду Извештај о стра-
тешкој процени утицаја Генералног плана 
општине Врњ.Бања на животну средину  број 
500-91/05 од 30.05.2005.године, који је са-
ставни део Генералног плана, у складу са 
поставкама Генералног плана и усвојеном 
Извештају, поверава се ЈП Дирекцији за ур-
банизам и грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања израда Извештаја о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину.  

Обавезује се обрађивач да Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину изради у року датом за израду Плана 
детаљне регулације како би се  истовремено 
спровела законска процедура усвајања у ск-
ладу са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 8. 
Израда предметног Плана, финансира-

ће се из средстава буџета Општине Врњачка 
Бања, а на основу посебног уговора, између 
наручиоца и носиоца израде плана.  
 

Члан 9. 
Саставни део ове Одлуке је Програм за 

израду Плана детаљне регулације ''Централне 
зоне са главним бањским парком'', који Про-
грам је израдила Дирекција за урбанизам и 
грађ. земљиште општине Врњачка Бања, под 
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бр.350-39/06 од 27.01.2006.године, са предло-
гом обухвата Плана на који је позитивно 
мишљење дала Комисија за планове СО Врњ. 
Бања на седници одржаној дана 19.01.2006. 
године.    
 

Члан  10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-141/06  од  31.03.2006.год. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

       Родољуб Џамић, с.р. 
___________________________________ 
 
15. 
 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу Решења Скупштине општине Врњач-
ка Бања број 9-297/99 од 12.7.1999. године и 
чл.42. Статута општине Врњачка Бања 
("Сл.лист општине Краљево, број  24/04"), 
донео је  

 
О Д Л У К У 

о учешћу Општине у помоћи породицама 
погинулих и тешко рањених припадника 
резервног састава Војске Југославије који 

су страдали приликом агресије 
НАТО-а на СРЈ 

    
  

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се регулишу питања 
везана за обавезу општине која се односи на 
утврђивање начина старања о материјалном и 
друштвеном статусу најужих чланова поро-
дица  припадника резервног састава Војске 
Југославије, који су погинули у агресији 
НАТО-а на СРЈ, као и обавезу о старању и 
школовању деце тешко рањених припадника 
ВЈ. 
 

Члан 2. 
За децу погинулих и тешко рањених 

припадника резервног састава ВЈ, која су 
предшколског узраста или похађају основну 
школу, утврђује се месечна накнада у износу 
од 1.540  динара.  

За децу која похађају средњу школу 
утврђује се месечна накнада у износу од 
2.200 динара. 

За децу која студирају, а најдуже једну 
годину након прописане завршне године 
студија, одн.најдуже 18 месеци за медицинс-

ки, стоматолошки, ветеринарски и фарма-
цеутски факултет, утврђује се месечна нак-
нада у износу од  2.970 динара. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, прес-

таје да важи Одлука о учешћу Општине у 
помоћи породицама погинулих и тешко 
рањених припадника резервног састава Војс-
ке Југославије који су страдали приликом 
агресије НАТО-а на СРЈ, коју је донео 
извршни орган, бр.9-297/99 од 8.12.1999. 
године, бр. 9-19/01 од 19.1.2001. године, 
бр.9-233/о1 од 19.10.2001.године, бр.9-158/02 
од 28.10.2002. год., бр. 9-216/03 од 15.12.2003. 
г.и закључак Општинског већа бр.400-471/04 
од 30.11.2004.г. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ће се објавити у Служ-

беном листу општине Врњачка Бања,а  ступа 
на снагу даном доношења, и примењиваће се 
од 1.3.2006.године. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-169/06  од  1.3.2006.г. 
     
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић, с.р.
  
_______________________________________ 
 
16. 
 

Председник општине Врњачка Бања, по 
разматрању Одлуке Управног одбора ЈП 
"Бели Извор" Врњачка Бања о утврђивању 
цена воде за посебне намене-призводња 
безалкохолних пића са извора "Белимар-
ковац", а на основу чл.27. став 1. тачка 3. За-
кона о јавним предузећима и обављању де-
латности од општег интереса („Сл.гласник 
РС“ бр. 25/00, 25/02 и 107/05), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“ бр. 17/97 и 42/98), чл.1. Одлуке о 
изменама и допунама одлука о оснивању 
установа и јавних предузећа ("Сл.лист опш-
тине Краљево" бр.9/97) и чл. 42.. Статута 
општине Врњачка Бања, ("Сл.лист општине 
Краљево" бр. 24/04), донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

измени и допуни Одлуке о утврђивању цена 
воде за посебне намене-призводња безалко-
холних пића са извора "Белимарковац" коју 
је донео Управни одбор ЈП "Бели Извор" 
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Врњачка Бања, под бр. 01-426-08 од  
27.02.2006. год. 

II. Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се од 1.1.2006. 
године. 

Решење ће се објавити у Службеном 
листу општине Врњачка Бања.  

III. Одлука из тачке I. ће се објавити у 
"Сл.листу општине Врњачка Бања ".   

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-2/06 од  6.3.2006.год. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

       Родољуб Џамић, с.р. 
_______________________________________ 
 
17.  
 
На основу чл. 24. Статута Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности "Бели 
Извор" из Врњачке Бање, Управни одбор 
предузећа на седмој седници одржаној дана 
27.2.2006. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 
О изменама и допунама Одлуке о 

утврђивању цена воде за посебне намене-
производња безалкохолних пића са извора 

"Белимарковац" 
 
 

Врши се изнема Одлуке о утврђивању 
цена воде за посебне намене-производња 
безалкохолних пића са извора "Белимар-
ковац" бр. 01-3313-08 од 1.12.2005. године 
("Сл. лист општине Врњачка Бања" бр. 
3/2005). 

Утврђује се цена воде за посебне на-
мене – производња безалкохолних пића са 
изворишта "Белимарковић" ... 690,00 дин/м3. 

Цена из претходног става се увећава за 
ПДВ од 8%. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
добијања сагласности Оснивача, а примењи-
ваће се од 1.1.2006. године. 

Са "Водом Врњци АД" из Врњачке 
Бање закључити уговор којим ће се утврдити 
рокови уплате предњих комуналних услуга, 
обезбеђење плаћања и друго. 

Одлука ће се објавити у Службеном 
листу општине Врњачка Бања. 
 
Управни одбор ЈП "Бели Извор"  
Врњачка Бања 
Број: 01-426-08 
27.2.2006. године 

Председник Управног одбора 
Зоран Росић,с.р. 

18.  
 

По службеној дужности Одељење за 
општу управу Општинске управе општине 
Врњачка Бања, је сачинило пречишћен текст 
Одлуке о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних,именованих и 
постављених лица и запослених у органима 
општине Врњачка Бања. 
Пречишћен текст садржи:  

- Одлуку о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних, именованих и 
постављених лица и запослених у органима 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Краљево», бр.24/04) са измењним одредбама 
у чл.7.8,9,11,13,14,15,16, и без одредбе које 
се односе на датум ступања на снагу Одлуке, 
као и датум престанка важења претходног 
акта који је регулисао ову материју. 

- Одлуку о првим изменама и допунама 
Одлуке о коефицијентима за обрачун и исп-
лату плата изабраних, именованих и поста-
вљених лица и запослених у органима 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Краљево», бр.7/05), којом су извршене 
измене у чл.7. – по питању минулог рада,  у 
чл.15. – по питању права на накнаду зараде за 
време одсуства са рада, у чл.16. – по питању 
накнаде зараде за време одсуства са рада због 
привремене спречености за рад. Није унета 
одредба која се односи на датум ступања на 
снагу ових измена Одлуке. 

- Одлуку о другим изменама и допу-
нама Одлуке о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних,именованих и пос-
тављених лица и запослених у органима опш-
тине Врњачка Бања («Сл.лист општине Вр-
њачка Бања», бр.1/05), којом су извршене 
измене у чл.7. – по питању минулог рада, 
чл.8. – се брише, у чл.11. – утврђен је кое-
фицијент за заменика секретара СО, у чл.13. 
– утврђени су коефицијенти за лица ван 
организационих јединица, додат је нови 
чл.16.а. којим су регулисана права при-
правника. Није унета одредба која се односи 
на датум ступања на снагу ових измена 
Одлуке. 

- Одлуку о трећим изменама и до-
пунама Одлуке о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних,именованих и 
постављених лица и запослених у органима 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања», бр.2/05), којом је допуњен 
чл.13. у вези права на један индексни бод. 
Није унета одредба која се односи на датум 
ступања на снагу ових измена Одлуке. 

- Одлуку о четвртим изменама  и 
допунама Одлуке о коефицијентима за обра-
чун и исплату плата изабраних, именованих 
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и постављених лица и запослених у органима 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања», бр.4/05), којом је допуњен 
чл.9.у смислу прецизирања плата изабраних 
и именованих лица, а чл.14. је промењен у 
смислу да основицу за обрачун и исплату 
плата постављених и запослених лица, утвр-
ђује начелник Општинске управе, на основу 
акта Владе Републике Србије, у складу са 
расположивим средствима буџета планира-
ним за ове намене. Није унета одредба која се 
односи на датум ступања на снагу ових 
измена Одлуке. 

Пречишћен текст не садржи одредбу 
када исти ступа на снагу. 
 
Број:120-4/06                                                                         
Дана:31.01.2006.године                                              

НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

            Љиљана Благојевић,с.р. 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата изабраних, именованих и 
постављених лица и запослених у 
органима Општине Врњачка Бања 

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Изабраним, именованим и поставље-

ним лицима и запосленим у органима Опш-
тине Врњачка Бања, коефицијенти за обра-
чун и исплату плата утврђују се у складу са 
Законом о платама у државним органима и 
јавним службама  и овом одлуком. 

Непосредно изабраном лицу-Предсе-
нику Општине, коефицијенат за обрачун и 
исплату плата се утврђује одлуком Комисије 
за административно-мандатна питања, заш-
титу и остваривање личних и имовинских 
права грађана СО Врњачка Бања, у складу са 
наведеним Законом. 

 
Члан 2. 

Изабрана лица су лица које је иза-
брала Скупштина општине и то:  председник 
Скупштине општине и заменик председника 
Скупштине општине. 

Именовано лице је заменик председ-
ника општине. 

Постављена лица су лица које је 
поставила Скупштина општине и то: секре-
тар Скупштине општине,начелник Општинс-
ке управе и Општински јавни правобранилац. 

Постављена лица су и начелници оде-
љења и служби. 

 

Члан 3. 
Изабрана и именована лица на сталном 

раду, постављена лица и запослени у Опш-
тинској управи за свој рад примају плату. 
 

Члан 4. 
Плате изабраних, именованих и пос-

тављених лица и запослених, утврђује се на 
основу: 

1. основице за обрачун плата 
2. коефицијента који се множи основи-

цом, 
3. додатка на плату, 
4. обавеза  коју запослених плаћа по ос-

нову пореза и доприноса за обавезно социјал-
но осигурање из плата, у складу са законом. 
 

Члан 5. 
Коефицијент изражава сложеност пос-

лова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на име 
накнаде за исхрану у току рада и регреса за 
коришћење годишњег одмора. 
 

Члан 6. 
Додатак на плату припада за: 
1. време проведено у радном односу 

(минули рад), 
2. дежурство и други случајеви рада 

дужег од пуног радног времена, одређени 
прописима (прековремени рад)-26%, 

3. рад на дан државног и верског 
празника- 110 %, 

4. рад ноћу (између 22,00  - 6,00 часова 
наредног дана) ако такав рад није вреднован 
при утврђивању коефицијента - 26 %, 

5. рад у сменама, 
Додатак на плату из ст. 1. овог члана 

обрачунава се и исплаћује у висини утврђе-
ној Општим колективним уговором. 
 

Члан 7. 
Изабрано, именовано и постављено ли-

це и запослени, имају право на додатак на 
зараду од 0,4% цене рада за сваку пуну 
годину рада оствареног у радном односу, 
увећаном за стаж осигурања који се  рачуна 
са увећаним трајањем. 
 

Члан 8. 
(брише се) 
 

Члан 9. 
Коефицијенти за обрачун и исплату 

плата изабраних и именованих лица износе: 
- 7,65 за заменика председника опш-

тине (по свим основима-заменика председ-
ника, чланства у Општинском већу), 
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- 7,65 за председника скупштине опш-
тине, и 

- 7,56 за заменика председника скупш-
тине општине. 

Плата изабраних и именованих лица из 
претходног става обрачунава се применом 
основице за обрачун и исплату плата народ-
них посланика на сталном раду у Народној 
скупштини Републике Србије, ,а уз увећање 
дато  параметрима макроекономске политике 
Владе РС везано за раст зараде. 

 
Члан 10. 

Изабрано, именовано и постављено 
лице  које није на сталном раду у општини и 
Скупштини општине има право на додатак у 
износу од 50% од плате  утврђене на начин 
из чл. 9 ове Одлуке, а уколико је то лице члан 
Општинског већа са конкретним задужењем, 
у  износу од 70%. 
 
 

Члан 11. 
Коефицијенат за обрачун и исплату 

плата постављених лица  износи: 
-14,85 за начелника Општинске управе, 
-13,68 за Општинског јавног правобра-

ниоца, 
-12,50 за секретара скупштине општине, 
-12,40 за заменика  секретара  скупш-

тине општине 
-12,30 за начелника одељења. 
Коефицијенти утврђени за постављена 

лица из става 1. овог члана увећавају се до 
30%. 

 
Члан 12. 

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата запослених у општинској управи 
износе: 

 
 
 

Платна група             Послови, звања и занимања која         Коефицијенат 
              припадају тој платној групи 
______________________________________________________________________________ 
          1                                                 2                                                               3 
 
          1.  Самостални стручни сарадник    11,30 
          2.  Виши стручни сарадник    10,10 
          3.  Стручни сарадник      9,80 
          4.  Виши сарадник      9,30 
          5.  Сарадник       8,40 
          6.  ВКВ радик и виши референт     8,30 
          7.  Референт и дактилограф     8,20 
          8.  Квалификован радник      7,50 
          9.  Неквалификовани радник     6,00 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Члан 13. 
Коефицијент утврђен за звање, односно 

занимање из чл.12. ове одлуке,  увећава се  и 
то:  

- заменику начелника управе,главном 
архитекти, главном инжињеру за капиталне 
инвестиције,  главном инжињеру за коришће-
ње јавних површина и добара у општој 
употреби - до 30%” 

- запосленом одговорном за припрему 
и извршење буџета или финансијског плана, 

вођење пословних књига и састављање 
рачуноводствених  извештаја и запосленом 

на пословима интерне контроле у 
смислу Закона о буџетском систему-за 1,00; 

- запосленом на пословима локалне бу-
џетске инспекције-до 50%. 

- запосленим на инспекцијским посло-
вима-највише до 20%; 

- заменику начелника одељења- до 20% 

- руководиоцу групе- до 10%. 
Алинеја 2. става 1. овог члана, приме-

њује се и на руководиоца Одељења за фи-
нансије, буџет и јавне приходе. 

Запосленом који има право на увећање 
коефицијента по основима из става  1.ал.4 , 5 
и 6 овог члана, укупно увећање коефицијента 
не може бити веће од 30%. 

 
Члан 14. 

Основицу за обрачун и исплату плата 
постављених и запослених лица из чл.11 и 12. 
Одлуке, утврђује начелник Општинске упра-
ве, на основу акта Владе Републике Србије, у 
складу са расположивим средствима буџета 
планираним за ове намене. 

 
Члан 15. 

Запослени има право на накнаду зараде 
у висини просечне зараде запосленог у 
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претходна 3 месеца за време одсуствовања са 
рада: 

- на дан празника који је нерадан дан, 
- годишњег одмора, 
- плаћеног одсуства, 
- војне вежбе, и  
- одазивање на позив 
 

Члан 16. 
Запослени има право на накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада због при-
времене спречености за рад до 30 дана, и то: 

1. у висини од 75% просечне зараде у 
претходна 3 месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, с 
тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене законом, ако је спреченост за 
рад проузрокована болешћу или повредом 
ван рада, ако законом другачије није одре-
ђено, 

2. у висини од 100 % просечне зараде 
у претходна 3 месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, с 
тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене законом, ако је спреченост за 
рад проузрокована повредом на раду или 
професионалном болешћу, ако законом није 
другачије одређено. 

 
Члан 16 а 

Приправник који је примљен ради 
обављања приправничког стажа сходно чл.18 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији задатака и послова у Опш-
тинској управи Општине Врњачка Бања 
бр.120-59/05 од 24.8.2005., има право на 
накнаду и то: 

- приправник који је примљен по ог-
ласу на одређено време-у висини од 80% од 
основице радног места за које се оспособ-
љава, 

- приправник волонтер у висини од 
30% од висине просечне зараде према пос-
ледњим званично објављеним подацима над-
лежног органа за статистику, која је утврђена 
у моменту закључења уговора о волонтерс-
ком. 

Приправник има право на осигурање у 
случају повреде на раду и професионалне 
болести. 

Члан 17. 
Запосленом, који је привремено рас-

поређен на друге послове за чије се обав-
љање захтева нижи степен стручне спреме 
одређене врсте занимања од оне коју он има,  
припада право на разлику у заради до висине 
зараде коју би остварио на радном месту са 
којег је распоређен. 
 

Члан 18. 
Комисија за административно-мандат-

на питања СО донеће Одлуку о коефицијенту 
за обрачун и исплату плата за Председника 
Општине, као и решења о утврђивању кое-
фицијента за обрачун и исплату плата иза-
браним и именованим лицима у органима 
општине, као и за постављена лица од стране 
скупштине општине. 

Начелник Општинске управе донеће 
решења о утврђивању коефицијента за обра-
чун и исплату плата постављених лица 
/начелника одељења/ и запослених у Опш-
тинској управи Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 19. 
Изабрано и именовано лице и постав-

љено по Одлуци Скупштини општине, по 
престанку функције има право на плату у 
трајању од 6 месеци у висини коју је имао у 
време престанка функције. 

Право на плату из става 1. овог члана 
изузетно се може продужити до 6 месеци 
уколико у том времену изабрано, именовано 
и постављено лице стичу право на пензију. 

Права из става 1. и 2. овог члана прес-
тају заснивањем радног односа или стицањем 
права на пензију према прописима о пензијс-
ком и инвалидском осигурању. 
 

Члан 20. 
Плата постављених и запослених лица, 

увећава се стимулацијом под условом да се  
остваре уштеде у материјалним трошковима 
или органи  остваре приходе  својом делат-
ношћу, према оствареним резултатима рада, 
а зависно од билансно-финансијских могућ-
ности. 

Стимулација из предходног става је 
варијабилна, односно кориговаће се месечно 
према кретању (проценат промене) просечне 
зараде у привреди Општине, а у складу са 
Одлуком о буџету. 
    
19. 
Након сравњења са изворним текстом решења о 
именовању директора Народне библиотеке "Др 
Душан Радић" Врњачка Бања, даје се 

ИСПРАВКА 
Чл. 3. Решења Скупштине општине 

Врњачка Бања бр. 020-12/06 од 22.2.2006. године, 
исправља се и гласи: "Решење ступа на снагу по 
добијеној сагласности из тачке II овог решења, а 
објавиће се у "Службеном листу општине 
Врњачка Бања". 

Исправку решења објавити у Службеном 
листу општине Врњачка Бања. 

Секретар Скупштине општине 
Љиљана Радаковић,с.р. 
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