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О 

. 85. Закона о запошљавању и 
случај незапослености ("Сл. 
 71/03), чл. 3. Одлуке о осни-
савета за запошљавање опш-
ања ("Сл. лист општине Вр-
р. 5/06) и чл. 41. Статута 
ка Бања ("Сл. лист општине 
24/04) председник Општине 
оноси 

РЕШЕЊЕ 
ОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ЛНОГ САВЕТА ЗА 
ОШЉАВАЊЕ 

се Локални савет за 
 општине Врњачка Бања, у 
аву: 

љевић Живко, председник – 
ник локалне самоуправе Вр-
ња 
 Иван, члан – представник ло-
оуправе Врњачка Бања 

 Славиша, члан – предс-
Националне службе за за-
ње, 
ћ Мирољуб, члан – 
ник Већа самосталних 
а општине, 
евена, члан – представник 
дружења предузетника 
ц Драган, члан – представник 
љско-туристичке школе, 
иљана, члан – представник 
а социјални рад. 

ње ступа на снагу даном 
авиће се у "Службеном листу 
ка Бања". 
ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
6 од 10.5.2006. године 

РЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
      Родољуб Џамић, с.р. 
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35. 
 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл. 42. Статута општине Врњачка 
Бања ("Сл. лист општине Краљево", бр. 24/04) 
донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

I. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ стручни тим у саставу: 
 

1. Дунић Зоран, дипл. ек. – Начелник 
Одељења за буџет, финансије и јавне 
приходе – Општинска управа општи-
не Врњачка Бања 

2. Контић Драгољуб, дипл. грађ.инж.- 
Начелник Одељења за планирање и 
изградњу - Општинска управа 
општине Врњачка Бања 

3. Пфићер Ивица, дипл. ек. – Руководи-
лац службе рачуноводства – Опш-
тинска управа општине Врњачка 
Бања 

4. Крстић Валентина, дипл. ек. - 
координатор за послове туризма и 
угоститељства - Општинска управа 
општине Врњачка Бања 

5. Радичевић Гордана, дипл.инж.за 
развој – координатор за праћење 
инфраструктурних развојних пројека-
та - Општинска управа општине 
Врњачка Бања 

6. Стојановић Мила, дипл. инж.пољ. – 
координатор за послове пољопри-
вреде, шумарства, водопривреде и 
развоја села - Општинска управа 
општине Врњачка Бања 

7. Шарчевић Драгана, дипл. инж. пејз. 
арх. – Главни инжењер за коришћење 
јавних површина и добара у општој 
употреби 

8. Благојевић Драгослав, дипл. инж.грађ. 
– директор ЈП "Бели Извор" 

9. Стевановић Драган, дипл. инж. маш. 
– директор ЈП "Борјак" 

10. Магделинић Душко, дипл. инж. грађ. 
– директор ЈП "Дирекције за 
планирање и изградњу" 
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11. Перовић Миломир, проф.физ.кул. – 
директор Установе Туристичко спор-
тски центар Врњачка Бања 

12. Џамић Никола, ецц, - директор предс-
тавништва ТВ "Пинк" у Врњачкој 
Бањи 

13. Руђинчанин Бошко, дипл. прав. – 
директор Културног центра 

14.  Ратковић Владислава, дипл. прав. – 
самостални стручни сарадник за 
стицање јавних прихода и сачињава-
ње уговора - Општинска управа 
општине Врњачка Бања 

15. Михајловић Миомир, дипл. ек., члан 
Општинског већа ресорно задужен за 
област туризма и угоститељства  

16. Стевановић Душан, дипл. маш.инж. – 
председник Општег удружења при-
ватних предузетника општине Вр-
њачка Бања  

 
II. 

Задатак тима је да за потребе општине 
Врњачка Бања одмах припреми и изради 
пројекте који су предвиђени Националним 
инвестиционим планом за период 2006-2011. 
год. Владе Републике Србије – Министарства 
финансија, из надлежности општине и јавних 
предузећа и установа чији је општина 
оснивач, и то: 

- пројекти из области унапређења обра-
зовања; 

- пројекти из области модернизације 
здравственог система и заштите жи-
вотне средине; 

- пројекти из области изградње сао-
браћајне инфраструктуре; 

- пројекти који подстичу привредни 
развој (подстицајне мере за запошља-
вање и предузетништво, инвестиције у 
енергетици, пољопривреди, водопри-
вреди, науци, туризму); 

- пројекти из области станоградње; 
- пројекти којима се побољшава стан-

дард грађана (спорт, култура, социјал-
на заштита, верски објекти); 

- пројекти који се односе на унапре-
ђење рада државне управе (судство, 
полиција, војска, државна администра-
ција). 

 
Обавезује се тим да направи селекцију 

пројеката за инвестиције које су у току и за 
које постоји потребна документација, као и 
за инвестиције за које су припремљени 
планови и пројекти и за које су предвиђена 
средства буџетом општине Врњачка Бања за 
2006. год. а на исте је председник општине 

дао сагласност кроз програме рада јавних 
предузећа и установа. 

 
III. 

За координатора тима одређује се Дунић 
Зоран, дипл. ек., а за заменика координатора 
тима, Пфићер Ивица, дипл. ек. који су 
одговорни за поштовање правила поступка 
конкурисања и рокова утврђених од стране 
Владе РС – Министарства финансија. 

 
IV. 

Стручни тим из тачке I. овлашћен је да 
користи консултантску помоћ других 
организација, и о свим предузетим мерама 
подносиће писмени извештај председнику 
општине. 

 
V. 

Стручне и административне послове за 
потребе Стручног тима обавља Одељење за 
скупштинске послове. 

 
VI. 

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења а објавиће се у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-40/06 од 19.5.2006. год. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

       Родољуб Џамић, с.р. 
_______________________________________ 

 
36.  
 

Председник општине Врњачка Бања на 
основу чл. 21. Одлуке о оснивању Установе 
за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце "Радост" Врњачка Бања ("Сл. 
лист општине Краљево" бр. 9/92 и 24/04) и чл. 
42. став 1. тачка 10. Статута општине 
Врњачка Бања ("Сл. лист општине Краљево", 
бр. 24/04) донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Даје се сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији послова 
Установе за предшколско васпитање, образо-
вање и исхрану деце "Радост" Врњачка Бања, 
бр. 117 од 23.03.2006. године, који је на 
основу законских овлашћења донела дирек-
тор Установе. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наред-

ног дана од дана доношења. 
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3. 

3. Закључак из тачке 1. ће се објавити у 
"Сл. листу општине Врњачка Бања". 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-18/06 од 16.05.2006. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић, с.р. 

______________________________________ 
 
37.  

На основу чл.90. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС” бр.9/02,33/04 и 
135/04), чл. 12. предлога Одлуке о  увођењу 
самодоприноса за подручје МЗ Врњачка 
Бања, коју је утврдила Скупштина општине 
Врњачка Бања на седници од  22.2.2006.год 
под бр. 439-1/06,  и Извештаја Комисије за 
спровођење поступка личног изјашњавања 
грађана уз потпис за увођење самодоприноса 
за подручје МЗ Врњачка Бања бр. 46 од 
29.5.2006.г.  о укупним резултатима  личног 
изјашњавања уз потпис који је спроведен у 
периоду од 28.4.2006.г. до 28.5.2006.године, 

Савет Месне заједнице Врњачка Бања 
утврдио је на седници 30.5.2006.године да су 
грађани Месне заједнице Врњачка Бања и 
грађани који на подручју МЗ Врњачка Бања 
немају пребивалиште, а имају непокретну 
имовину, личним  изјашњавањем уз потпис 
који је спроведен у периоду од 28.4.2006.г. до 
28.5.2006.године,  донели  

 
  

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 

ПОДРУЧЈЕ  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 

Члан 1.  
Ради задовољавања заједничких потреба и 

интереса у области: изградње улица и путева 
са пратећом инфраструктуром (пропусти, 
потпорни зидови, канали, насипање ударних 
рупа, изградња паркинг простора и остало), 
санитарног депоновања смећа, одвођења и  
депоновања отпадних и површинских вода и 
канализација, изградње школских спортских 
садржаја и помоћ спортским клубовима, 
грађани МЗ Врњачка Бања као и грађани који 
поседују непокретности на подручју МЗ 
Врњ.Бања (зграде, викендице и станови) а 
живе ван подручја Месне заједнице Врњачка 
Бања, УВОДЕ САМОДОПРИНОС. 

 
 
 

Члан 2. 
Самодопринос се уводи за подручје МЗ 

Врњ.Бања које обухвата насељена места: 
Врњачка Бања, Липова и Гоч, а опис граница 
МЗ саставни је део ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

Самодопринос се уводи ради финансира-
ња изградње објеката и активности из члана 
1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 5. 
Самодопринос плаћају грађани из члана 1., 

и 2. ове Одлуке и то: 
-запослени из зарада из радног односа по 

стопи од 3%, 
- грађани који остварују приходе од са-

мостално обављаних делатности или пружа-
њем професионалних услуга и других инте-
лектуалних услуга којима се порез утврђује 
према стварном нето приходу на основицу на 
коју се плаћа порез по стопи од 3%, 

- грађани  који остварују приходе пружа-
јући услуге правним лицима на основу уго-
вора о повременом обављању  послова који 
порез плаћају у проценту од стварног бруто 
прихода на основицу коју чини остварени 
бруто приход по стопи од 5%, 

- грађани који порез из личних примања 
од занатских и других привредних делат-
ности или вршења професионалних делат-
ности, плаћају према паушално утврђеном 
нето приходу  на основицу коју чини разре-
зани порез по стопи од 20%, 

- грађани из зарада од ауторских права, 
патената и техничких унапређења по стопи 
од 3%, 

- грађани који остварују приходе од не-
покретности, имовине и имовинских права, 
издавања соба и друго на основицу на коју се 
обрачунава порез по стопи од 3%, 

- грађани, власници грађевинских објеката 
који немају пребивалиште на подручју за које 
се уводи самодопринос, исти плаћају на вред-
ност ових објеката по стопи од 1%, 

-обвезници пореза на доходак грађана ко-
ји остварују приход од пољопривреде и 
шумарства на основицу на коју се обрачуна-
ва порез по стопи од 10%.  

Уколико дође до измена у привредном 
систему и утврде се нове категорије обвез-
ника, самодопринос ће се примењивати на 
новоутврђене категорије обвезника, по сто-
пама утврђеним овим чланом, а по претходно 
донетој одлуци савета МЗ. 
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Члан 6. 
Самодопринос се уводи на период од 5 

(пет) година. 
 

Члан 7. 
Применом постојећих основица и стопа из 

чл.5. ове Одлуке, укупна средства самодо-
приноса расподелиће се на следећи начин: 

- 40% укупних средстава за изградњу и 
реконструкцију коловоза на улицама и путе-
вима са пратећом инфраструктуром (про-
пусти, потпорни зидови, канали, насипање 
ударних рупа, изградња паркинг простора и 
остало), уз прибављање техничке докумен-
тације, 

- 35% укупних средстава за решавање 
депоновања санитарног смећа и  одвођење и 
депоновање отпадних  вода и канализације, 

- 20% од укупних средстава за изградњу 
школских спортских садржаја и помоћ 
спортским клубовима 

- 5% укупних средстава за трошкове 
реализације самодоприноса. 

Дозвољава се Одбору МЗ да кроз своје 
одлуке због неусклађеног прилива средстава 
у односу на динамику улагања може изврши-
ти прерасподелу средстава унутар појединих 
намена до укупног износа. 
 

Члан 8. 
Од плаћања самодорпиноса ослобађају се 

грађани на примање по основу: 
- социјалне помоћи, 
- стипендије, 
- борачких додатака, 
- дечијих  додатака, 
- заштитних инвалидских додатака и 

додатака за негу и помоћ,  
- помоћи за време привремене незапосле-

ности, 
- помоћ због уништења или оштећења 

имовине услед елементарних непогода; 
- по основу осигураних сума по основу 

личних осигурања или осигурања имо-
вине, 

- награде ученика и студената за време 
практичне обуке. 
Од плаћања самодоприноса ослобађају се 

грађани и на остала примања на која се не 
плаћа порез на доходак грађана, у складу са 
законом којим се уређује порез на доходак 
грађана. 
 

Члан 9. 
Надзор над наменским трошењем средста-

ва самодоприноса и евиденцију тих средстава 
врши Одбор грађана који је дужан да шесто-
месечно обавештава грађане о убирању и 
трошењу средстава самодоприноса и то 

путем средстава јавног информисања као и 
на зборовима грађана. 

 
Члан 10. 

Применом наведених стопа МЗ Врњачка 
Бања планира да убере укупно 200.000.000,00 
динара, а евентуалном  повраћају вишка уб-
раних средстава самодоприноса одлучиваће  
Одбор грађана. 

 
Члан 11. 

Средства самодоприноса остварена по 
овој одлуци воде се на посебном рачуну МЗ 
Врњ.Бања отвореним код Управе за трезор 
Врњачка Бања, а за потписивање налога и 
других докумената за трошење средстава 
самодоприноса у складу са овом Одлуком 
задужено је лице које овласти Одбор грађана 
МЗ Врњачка Бања, а на предлог Савета МЗ 
Врњачка Бања. 

 
Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке чини Записник о 
раду Комисије за спровођење поступка лич-
ног изјашњавања грађана уз потпис о увође-
њу самодоприноса за подручје МЗ Врњачка 
Бања бр. 45  од 29.5.2006.г. и Извештај  о 
укупним резултатима личног изјашњавања 
грађана уз потпис о увођењу самодоприноса 
за подручје МЗ Врњачка Бања бр.46 од 
29.5.2006.г., са прегледом резултата изјашња-
вања по местима за изјашњавање. 
 

Члан 13. 
На питања која нису регулисана овом 

одлуком, примењиваће се одредбе Закона о 
локалној самоуправи, Закона о порезу на 
доходак грађана и Одлука о образовању и 
одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у Службеном листу опш-
тине Врњачка Бања, а примењиваће се од 
1.7.2006.године. 

 
Месна зајеница Врњачка Бања 
Број: 47 
Дана: 30.5.2006.године 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Мирољуб Вељковић, с.р. 
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