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ГОДИНА III – БРОЈ 10 – ВРЊАЧКА БАЊА – 29. ДЕЦЕМБАР  2007. ГОДИНЕ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
 

ШТИНЕ 

2/2006) и чл. 23 Статута 

лист 
општине Краљево" бр. 24/04), донела је  

 

О БУЏЕТУ ОП КА БАЊА ЗА 
2008.ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 
 

 
2008.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 

мања и издаци буџета  

 општине Врњачка Бања на 
жаној 28.12.2007.г., која је 
од 25.12.2007.г. на основу 
локалној самоуправи ("Сл. 
/2002, 33/2004, 135/2004 и 
, чл. 29. Закона о буџетском 
ик РС", бр. 9/2002, 87/2002, 

101/2005, 62/2006, 63/2006, 
), чл. 1.  Закона о финан-
самоуправе ("Службени 

општине Врњачка Бања ("Службени 

О  Д  Л  У  К  У 
ШТИНЕ ВРЊАЧ

 
 
 

Члан 1. 
 Буџет Општине Врњачка Бања за

 Износ  
  у динарима 

а   550.090.000
  542.990.000

ит/дефицит   7.100.000

Члан 2. 

рају 

рају 
у од 7.400.000 динара. 

Члан 3. 

 распоређују 
е у следећим износима, и то: 

 

Ш  
Ср  
буџета 

 
уџетској резерви плани
и од 1.300.000 динара. 
уџетској резерви плани

 
 Примања и издаци буџета
с
 

ифра економске
едства из

класификације   
1 2 3 

 ИЗДАЦИ БУЏЕТА     
    

МАЊА   550.090.000
ОДИ 7 549.090.000
оди 71 312.120.000
к, добит и капиталне добитке 711 178.500.000
рада 712 2.000.000
у 713 61.800.000
 услуге 714 59.820.000

716 10.000.000
иходи, од чега 174 36.970.000
овине 4741 1.750.000
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* Камате  7411 3.500.000
- Приходи од продаје добара и услуга 742 93.000.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 220.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. 
Лица 744 1.000.000
- Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију 771   
Расхода     
4. Капитални приходи - примања од продаје 8 1.000.000
нефинансијске имовине     
5. Донације 731+732   
6. Трансфери 733 100.000.000

II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   542.990.000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 507.000.000
1. Расходи за запослене 41 152.421.670
2. Коришћење роба и услуга 1342 8.548.330
3. Отплата камата 44 8.015.000
4. Субвенције 45 52.630.000
5. Издаци за социјалну заштиту 47 19.810.000
6. Остали расходи 48+49 93.035.000
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 42.540.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 35.990.000
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642   
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ     
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 92-62 0
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ     
ИМОВИНЕ (IV-V)     
III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ     
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) 7.100.000
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)     
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ (7-7411+8)-(4-44+5) 11.615.000
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ     
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)     

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) 7.100.000  
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ     
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ     
КРЕДИТА       
IV  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 92 0
ДАТИХ КРЕДИТА       
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И     
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 0
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОПЛАТЕ КРЕДИТА     
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И -62 092
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НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

В ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА     

VII  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 0
1. Примања од домаћих задуживања 911 0
    1.1. Задуживање код јавних финансијских 9113+9114 0
          институција и пословних банака     
    1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+   
  9116+9117+9118+9119   
2. Примања од иностраног задуживања 912   

VIII  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 7.100.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611   
    1.1 Отплата главнице јавним финансијским 6113+6114 7.100.000
          институцијама и пословним банкама     
    1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+   
  6116+6117+6118+6119   
2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0

IX  ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)   0

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = - III) -7.100.000  
   
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  30.000.000 
(класа 3 извор финансирања 10)     
   
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ДИНА 18.000.000ГО
(класа 3 извор финансирања 13)     
   
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РЕДХОДНИХ  4.000.000П
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)     
   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ ИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

асификација 

ИНЕ ОПШТ
Економска 

  кл Износ 
    у динарима 
1. Отплата главнице ћим кредиторима 611 7.100.000 дома

 

ту 
лавнице дуга у износу од 7.100.000 динара. сх-

ода (извод из табеларног прегледа буџета): 
 

ПО
Ф анизациона 

Члан 4. 
Исказани буџетски суфицит у износу 

од 7.100.000 динара користиће се за отпла
г
 

Члан 5. 
 Вишак текућих прихода над расходима 
из 2007.г. у износу од 18.000.000 динара 
користиће се за финансирање следећих ра

II СЕБАН ДЕО   
  ункц. Економска и орг     
  клас. Класификација   

 
  

    Износ у 
Број  Конто     Врста издатака  динарима 
позиц.    

3 4   5 

  
 

1 2 
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 443  
31  11 5.000.000

н.делатности - путеви  
1  4  1123 та  1.000.000

  
164  4512  субвенције јавним 

 

007.г. користиће се за финансирање развоја 
 и то 

(извод из табеларног прегледа буџета): 
 

 ПО
Ф анизациона 

 1.16. Спортска дворана  
5 Зграде и грађевински објекти  

   8.03. Посл.одрж и инвестиц. у кому
32 43 5 Изградња саобраћајних објека  
  13.04. Капиталне субвенције  

Капиталне нефинанс.организ. 12.000.000

Члан 6. 
Примања од приватизације остварена у 

инфраструктуре локалне самоуправе  у 2008.г. 
у складу са Законом о приватизацији

2

II СЕБАН ДЕО   
  ункц. Економска и орг     
  клас. класификација   

 
  

    Износ у 
Број  Конто     Врста издатака  динарима 
позиц.    

3 5 

  
 

1 2 4   
   8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви  

132 443 5112 ња саобраћајних објеката
 

стварена у 2007.г. користиће се за реализа-
 то (извод из табеларног пре-

гледа буџета): 
 

  ПО
Ф анизациона 

3 Изград    4.000.000

Члан 7. 
Примања од домаћих задуживања 

цију Одлуке о задуживању Скупштине општи-
не  у 2008.г. и

о

II СЕБАН ДЕО   
  ункц. Економска и орг     
  клас. класификација   

 
  

    Износ у 
Број  Конто     Врста издатака  динарима 
позиц.    

3 4   5 

  
 

1 2 
      

 443  
31  11 20.000.000

ун.делатности - путеви  
132 443 51123 Изградња саобраћајних објеката   10.000.000

и  
асхода

ава оствари сопствени приход у већем 

је  к сн

риходи и расходи морају 
ити у равнотежи. 

 
Члан 9. 

и-
ма, планирају се у следећим износима, и то: 

 
 

 1.16. Спортска дворана  
5 Зграде и грађевински објекти  

   8.03. Посл.одрж и инвестиц. у ком

 
Члан 8. 

 У случају да виши ниво власти својим 
актом определи нижем нивоу власти наменска 
трансферна средства, као и у случају 
уговарања донације чији износи нису били 
познати у поступку доношења буџета, орган 
управе надлежан за финансије на основу тог 
акта, односно уговора о донацији, отвара 
одговарајуће апропопр јације за извршење 
р  по том основу. 
 У случају да корисник буџетских 

износу од планираног, орган управе надлежан 
за финаси  по захтеву тог ори ика увећава 
одобрене апропријаци

средст

је за извршавање 
расхода из тих прихода. 
 Буџетски п
б

 
Приходи и примања буџета, по извор
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П  
 

РИХОДИ И ПРИМАЊА 
Ред. Економска класификација Буџет  
б Конто      Врста прихода за 2008.г. 

4 
р. 
1 2 3 
 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке  

1 711110 Порез на зараде 1
е делатности 

 од имовине 

711 е приходе 
178.500.000

03.000.000
2 711120 Порез на приходе од самосталн 12.000.000
3 711140 Порез на приходе 10.000.000
4 711180 Самодоприноси 40.000.000
5 190 Порез на друг 13.500.000
    Укупно 711: 
 712 Порез на фонд зарада  

6 712000 д зарада 
  2.000.000

 Порез на фон 2.000.000
  Укупно 712: 
 713 Порез на имовину  

7 713120 Порез на имовину 2

 33
1 713 је на име и уделе 

61.800.000

5.000.000
8 713310 Порез на наслеђе и поклон 3.000.000
9 713420 Порез на капиталне трансакције .700.000
0 610 Порез на акци 100.000
    Укупно 713: 
 714 Порези на добра и услуге  

11 714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 

13 714441 120.000
 чијој се терит.налази осиг.имов. 

1
ћење добара од општег интереса 

40
едине 

1 714  градске комуналне таксе 
купно 714: 59.820.000

200.000
12 714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 300.000

 Сред.за противпожарну заштиту од 6% наплаћ.премије  
  осиг.од пожара у општини на

14 714510 Порези на моторна возила  5.000.000
15 714540 Накнада за кориш 4.000.000
16 714552 Боравишна такса .000.000
17 714562 Посебна накнада за заштиту животне ср 100.000

8 570 Општинске и 100.000
    У
    
 716 Други порези  

1 716 кса на фирму 
купно 716: 10.000.000

9 110 Комунална та 10.000.000
    У
   
 730  

20 730 ансфери 
купно 730: 100.000.000

Донације и трансфери 
Донације и тр 100.000.000

    У
   
 741 Приходи од имовине  

22 741531 17.000.000
рхе, 

ија, ... 
 

1

21 741150 Камате на средства буџета општина  3.500.000
 Комунална такса за коришћење простора на јавним  

  површинама или испред пословних просторија у пословне св
   осим ради продаје штампе, књига и других публикац

23 741532 Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот 350.000
24 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 0.000.000
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25 741535 Комунална такса за заузеће јавне повр.градј.матер. 
2 741 ришћење речних обала и бања 

купно 741: 41.750.000

3.000.000
6 540 Накнада за ко 7.900.000
    У
   
 742 Приходи од продаје добара и услуга  

емљишта 8
2 742 тинских органа управе 

купно 742: 93.000.000

27 742152 Приходи од давања у закуп 1.000.000
28 742253 Накнада за уређивање грађевинског з 8.000.000

9 351 Приходи опш 4.000.000
    У
    
 743 Новчане казне и одузета имовинска корист  

30 743351 200.000
не,  

 
31 743352  прекрсаје,прописа  20.000

тите од позара  
купно 743: 220.000

 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 
   За прекршаје прописане актом скупштине општи  
  као и  одузета имовинска корист у том поступку 

 Приходи од новцаних казни за
  из области зас
    У
   
 744 Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица 

32 744151 нсфери од физичких и правних лица 1.000.000
а општина  

купно 744: 1.000.000

 Текући и добровољни тра  
  у корист ниво
    У
   
 745 Мешовити и неодређени приходи  

3 745  приходи у корист нивоа општина  
купно 745: 1.000.000

3 150 Мешовити и неодређени 1.000.000
    У
   

34 810 е основних средстава 
купно 810 и 900: 1.000.00

Примања од продај 1.000.000
    У 0
       
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 550.090.000

 

а е

ора) 
 складу са Законом о буџетском систему. 

а 
прави трезора од стране лица овлашћеног за 
рављ н

 
буџета
буџета, и т

Члан 10. 
 Извршење буџета врши се преко 
трезора као основног инструмента, у складу са 
Правилником (интерним упутством) о раду 
трезора који је  донео локални орган управе 
надлежан за финансије. 
 Пренос средстава из буџета за поједине 
апроприј циј  (намене), односно кориснике, 
вршиће се сразмерно динамици прилива 
прихода буџета преко одговарајућих рачуна и 
подрачуна у оквиру консолидованог рачуна 
трезора Општине који је отворен код МФ- УТ 
(Министарство за финансије – Управа трез
у
 

Члан 11. 
 Сва плаћања, коришћења средстава 
директних и индиректних корисника буџета, 
као и депоновање слободних средстава вршиће 

се искључиво преко консолидованог рачуна 
трезора на основу налога који се испостављ
У
уп ање готови ствима трезора. 
 

Члан 12. 
 Одређ

ским сред

ени индиректни корисници
 финансирају се делимично из прихода 

о: 
Дечија установа "Радост"  (пр- едшк-
олско образовање)  70% из буџета и  
30% из сопствених прихода; 
Културни центар (об- ласт културе)  
73% из буџета и  27%  из 
сопствених прихода; 
Библиотека "Др. Душан - Радић" 
(област културе)  96% из буџета и  
4% из сопствених прихода; 
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- Туристичка организација 63% из 
буџета и 37% из сопствених прихо-
да; 

- Спортски центар из буџета 35% з 
буџета и 65% из сопствених прихо-
да; 

и

ЈП Дирекција за планирање и 
изградњ  буџета и 48% из 

е

оном 
 спор

 складу 
а зконом

ју се трошкови у складу са 

ја, у својим програмима посло-
ања за 2008.г. определе најмање 10% средс-
тава за унапређе  комуналне 

у средстава у складу одређе-
ним к те
програма и
следеће нам

-  и савези - редни број 

- 

кнаде штете 

-  друштва - 

- уређење фасада 

апропријације 
3 конт

са апропријације 
за фи н апропријациј
врши Скуп
нског већа
планирање

 

а  

е 
- Посл.одржавања и инвестиц. у 

комун.д  – путеви – редни 

 предлога 
 ч и

арних непогода и по основу накнаде за 

На основу поднетих предлога програма 
и пројеката Скупштина   дужна  да одлучи у 
року од 30 дана, до краја априла 
екуће 

- 
у 52% из

сопствених прихода.  
 

Члан 13. 
 Код физичк  културе финансира се 
одржавање спортских објеката, непосредан рад 
у области масовних облика физичке културе, 
са припадајућим трошковима, делатност 
организације у области спорта чији је оснивач 
Општина, дотације за активност спортских 
клубова и других потреба у складу са Зак
о ту. Ближе критеријуме за распоред 
средстава за ову област одређује Скупштина 
на предлог Одбора за омладину и спорт. 
 У основном и средњем образовању 
финансирају се материјални расходи у
с , а расподелу средстава на основу 
одређених критеријума, односно кључа, по 
појединим школама врши Скупштина. 
 У области здравствене и социјалне 
заштите финансира
законом. Финансијски план корисници буџета 
из наведених области достављају на сагла-
сност Скупштини. 
 Средства из области комуналних јавн-
их расхода користиће се према посебним 
програмима и пројектима које усваја надлежни 
орган општине, с тим да су јавна предузећа из 
раздела 13 дужна да, у оквиру билансираних 
априопријаци
в

ње и развој
делатности. 
 

Члан 14. 
 Расподел

ри ријумима, на основу конкретних 
 пројеката врши Скупштина и то за 
ене: 
Удружења
апропријације 21 конто 4819 Дота-
ције осталим непрофитним инсти-
туцијама; 
Накнада штете услед елементарних 
непогода - редни број апропри-
јације 23 конто 484 На
за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других 
природних узрочника; 
Културно уметничка
редни број апропријације 26 конто 

4819 Дотације осталим непрофи-
тним институцијама; 

- Накнада за социјалну заштиту из 
буџета општине - редни број пози-
ције 32 конто 472 Накнада за 
социјалну заштиту из буџета;  

- Субвенције за осигурање пољопри-
вредне производње - редни број 
позиције 42 конто 45114 Текуће 
субвенције за пољопривреду; 
Субвенције за 
заштићених објеката - редни број 
позиције 43 конто 4511 Текуће 
субвенцијејавним нефинансијским 
организацијама; 

 Расподелу средстава са апропријације 
за финансирање пројеката - Средства за фина-
нсирање пројеката – редни број 
3 о 49912 Текућа резерва-пројекти,  врши 
Скупштина на основу предлога Општинског 
већа на основу конкретних предлога пројеката 
које подносе корисници буџета. 
 Расподелу средстава 

на сирање следећиих а 
штина на основу предлога Општи-

 на основу предлога ЈП Дирекције за 
 и изградњу, и то: 

- Посл.одржавања и инвестиц. у 
комун.делатности - јавна расвета – 
редни број апропријације 129 конто 
425 Текуће поправке и одржавање

- Посл.одржавања и инвестиц. у 
комун.делатности - јавна расвета – 
редни број апропријације 130 конто 
5112 Изградња зграда и објекат

- Посл.одржавања и инвестиц. у 
комун.делатности – путеви – редни 
број апропријације 131 конто 425 
Текуће поправке и одржавањ

елатности
број апропријације 132 конто 5112 
Изградња зграда и објеката 

 
Члан 15. 

 Рок за подношење од стране 
корисника буџета из лана 13.  14. је 
31.03.2008.г. изузев за накнаду штете услед 
елемент
социјалну заштиту из буџета општине. 
Буџетски корисници подносе наведене 
предлоге у форми акта који доноси Извршни 
орган. 
 

 је
односно 

т године. 
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Члан 16. 
 Рок за достављање на сагласност 

 њ

подношење извештаја о 

краја 
ебруа

 стране оснивача је крај 
арта 2008.г., изузев за јавна предузећа. 

 Програм се донетим када на 
ега с и  

 
04. 

узећа којим 
е се инансирати

На основу конкретних предлога 
ројеката јавних предузећа решење о распо–
реду средстава са пријације донеће 
купш

е
 по основу самодоприноса сразмерно 

м

д т
д

е дужне су да 

в с  
 заједнице може по указаној 

буџетом. 

оса за све 
есне е л

а у  и пла

 
 

јација и 
инансијског плана у истом износу за 

реализацију програ приноса у години 
 коју 

 

нанс-
рање 

ја

к о в

ом  к
 г м

 финансирање 

о

 
редстава индиректног буџетског корисника 

ког центра добијених од 
Фонда за развој у и .000.000 динара. 

Р
о

ти, на предлог локалног 
ргана управе надлежног за финансије за 
намене утврђене у  49. Закона о 
буџетском систему. 
 

оснивачу годишњих програма рада/пословања 
индиректних буџетаких корисника усвојених 
од органа управљања је до краја фебруара 
2008.г. 
 Јавна предузећа подносе годиш е 
програме пословања за 2008.г. у складу са 
Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса. 
 Рок за 
реализацији програма пословања/рада индире–
ктних буџетских корисника и јавних предузећа 
за предходну годину оснивачу је до 
ф ра 2008.г. 
 Рок за давање сагласности на програме 
пословања/рада од
м

 сматра 
њ агласност да осн вач јавног предузећа 
односно установе. 
 

Члан 17. 
 Апропријација у разделу 13.
Капиталне субвенције намењена је за увећање 
оснивачког капитала јавних пред
ћ  ф  конкретни пројекти 
(набавка опреме и изградња објеката) за 
решавање проблема отпадних вода, водосна–
бдевања, депоновања смећа и др. 
 
п

 ове апро
С тина на основу предлога Општинског 
већа. 
 

Члан 18. 
 Пренос средстава месним заједницама 
из раздела 9 вршић  се путем трансфера и то: 
средства
оствареном приходу по ово  основу поједина–
чно за сваку месну заједницу, средства из 
буџета у складу са остварењем прихода 
буџета. 
 Месне заједнице, као ин ирек ни 
корисници, дужни су а донесу и доставе 
финансијске планове за 2008.г. на сагласност 
надлежном органу. 
 Месне заједниц
извештавају извршни орган о извршењу 
усвојених финансијских планова најмање два 
пута годишње (полугодишњи и годишњи 
финансијски извештаји). 
 О лашћује е извршни орган да на 
предлог месне
потреби у току године вршити прерасподелу 
између апропријација које су јој одобрене у 
оквиру укупних средстава биланираних 

 У оквиру износа од 40.000.000 динара 
по основу прихода од самодоприн
м зај днице п анирана је и расподела 
самодоприноса у износу од 3.000.000 динара 
који је уплаћиван у буџет у 2007.г. 
 У случају остварења прихода од 
самодопринос  вишем зносу од нираног 
овлашћује се извршни орган да, на предлог 
месне заједнице, по поступку за одобравање 
финансијког плана изврши увећање 
апропријације за остварени износ прихода по 
овом основу и корекцију апропри
ф

ма самодо
за се доноси финансијски план.  
 

Члан 19. 
 За финансирање дефицита текуће 
ликвидности који може да настане услед 
неуравнотежености у кретањима прихода и 
расхода буџета извршни орган може донети 
акт о краткорочном задуживању за фи
и текуће ликвидности у складу са 
Законом о вном дугу и одлуком о буџету, 
односно до износа од 15.000.000 динара. 
 Апропријације под редним бројем 35 
економске класификације 441 Отплата 
домаћих камата намењена је за финансирање 
расхода за амате по сно у уговора о 
кредитном задужењу за капиталне инвести-
ционе расходе и расходе на име камате за 
краткорочно задужење за финансирање 
дефицита текуће ликвидности у 2008.г. и под 
редним бројем 36 екон ске алсификације 
611 Отплата лавнице домаћи  кредиторима 
намењена је сервисирању отплате главнице 
кредитног задужења за
капиталних инвестиционих расхода по 
Уговору бр ј 110-256/05 од 02.12.2005.г. у 
износу од 5.100.000 динара 
 Апропријација под редним бројем 114, 
економске калсификације 611 Отплата 
главнице домаћим кредиторима намењена је 
сервисирању отплате главнице подстицајних
с
Туристичко спортс

зносу од 2
 
II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 20. 
 ешење о употреби средстава сталне 
буџетске резерве дон си надлежни извршни 
орган локалне влас
о

члану
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Члан 21. 
 Средства текуће буџет ке резерве 
користе 

с
се за случајеве за које нису 

редви

е

п
и ч

ропријације директног односно 
ндиректног корисника и исказују се на 
контима по наме  су средства 
преде . 

Одлуке о буџету 

Наредбодавац из става 2 овог члана 
може овластити  лица да буду 

посебним актом, у зависности 
д остварења прихода и њихове динамике у 
току буџетске год у одобрених 

з
за плаћање 

оје тр из 

ој

рисника буџетских средстава 
н

ти поједина овлашћења из става 1. 
вог члана на друга лица у директном, 
односно индирект снику буџетских 
редста

а у складу са 

кв и

о
тне кориснике буџетских 

редста  л

вештава кориснике буџетских 
редста

п с

и ду
ежног органа за финансије и 

уџетског инспектора достављају извештаје о 
оствареним при и извршеним 

џета, корисницима се 
реносе на основу њиховог захтева, а 
сразмерно остваре одима и у складу 
а одоб

 средства распоређена овом 
длуком само за намене за које су им по 

њиховим захтевим ства одобрена и 
ренета

ни орган је обавезан да најмање 
два г
Скупштини
буџету, и т

-  приходима и 

а 
и корисницима 

- о стањ шћењу средстава 

лан 29. 
 ку 
смање, изд о 
приоритетима

- р
а е

- лни стални трошкови 
неопходни за нормално функци-
онисање ника буџетских 

а

а

п ђене апропријације или за сврхе за које 
се покаже да апропријације нису биле 
довољне. 
 О употреби текуће буџ тске резерве 
одлучује Извршни орган на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије. 
 Одобрена средства о основама из 
става 1.  става 2. овог лана представљају 
повећање ап
и

ни за коју
о љена
 

Члан 22. 
 За извршење 
одговоран је Извршни орган.  
 Наредбодавац за извршење буџета је 
председник Општине. 
 

и друга
наредбодавци у његовом одсуству. 
 

Члан 23. 
 У делу капиталних инвестиционих 
расхода директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу да врше плаћања и 
преузимање обавеза до висине које, за 
тромесечни или неки други период, одреди 
извршни орган 
о

ине, у оквир
апропријација. 
 

Члан 24. 
 Функционер директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава 
одговоран је а преузимање обавеза, њихову 
верификацију, издавање налога 
к еба извршити средстава органа којим 
руководи и издавање налога за уплату 
средстава к а припадају буџету.  
 Функционер директног, односно 
индиректног ко
одговоран је за закониту, аменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација.  
 Функционер директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава 
може прене
о

ном кори
с ва.  
 

Члан 25. 
 Директни корисник буџетских 
средстава може да врши плаћањ

прописаним квотама за сваки артал ли 
други период који утврди локални орган 
управе надлежан за финансије. 
 Приликом дређивања квота за 
директне и индирек
с ва полази се од п анираних средстава у 
буџету, извршења буџета и ликвидних 
могућности буџета. 
 Локални орган управе надлежан за 
финансије оба
с ва о одобреним квотама најкасније у 
року од 15 дана од очетка периода на који е 
квоте односе. 
 Буџетски корисниц су жни да на 
захтев надл
б

ходима 
расходима. 
 

Члан 26. 
 Средства распоређена за финансирање 
програма корисника бу
п

ним прих
с реним квотама. 
 

Члан 27. 
 Корисници средстава буџета могу 
користити
О

а та сред
п . 
 

Члан 28. 
 Изврш

пута одишње поднесе извештај 
 општине о реализацији Одлуке о 
о:  
о оствареним
примањима као и о извршеним 
расходима и издацима по наменам

у и кори
сталне и текуће буџетске резерве. 

 
Ч

Ако се у то године примања буџета 
аци буџета ће се извршавати п

, и то: 
обавезе утв ђене законским 
прописим - на постојећ м нивоу 
и минима

 корис
средст ва. 

 
Члан 30. 

 Буџетски корисници који остваре 
уштеде у трошењу средстава пл нираних за 
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материјалне и друге  трошкове везаним за 
послова , могу те уштеде користити за 
материјално стимулисање рада запослених, 
под услов

ње  

ом да се наведеним уштедама не 
грози обављање основних функција 
корисника средста атности за које су 

финансира из буџета, 
мањиће обрачунату амортизацију средстава 
за рад у 2007.г. о делу средстава 

мале вредности, у смислу 
Закона о јавним набавкама, сматра се набавка 
чија се вредност  о буџету 
епубл

 3
008.г. 

алазе  

дства по завршном 
ачуну за 2007.г. корисници средстава буџета 
су дужни да врат најкасније до 31. 
нуара

Ч
 орган да може 

да врши усклађивање исказаних прихода и 
примања као и расхода и издатака са 
прописаним класиф а. 

 
 

лу да год

ду са чланом 41. Закона о 
уџетск . 

а  

 5% вредности апропријација која се 
мањује. 

 

 износа
 

бавезе

извршавају се на терет његових 
редстава. 

 

р

х  (
динара 

распоређују се по корисницима и то: 

      
Ф анизациона 

у
ва  за дел

основани. 
 

Члан 31. 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у 
целини или претежно 
у

сразмерн
обезбеђених из буџета. 
 

Члан 32. 
 Јавне набавке врше се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама. 
 Набавкама 

утврђује Законом
Р ике Србије. 

 
Члан 3. 

 Средства која се 1. јануара 2
н на рачуну директног корисника 
буџетских средстава усмеравају се на 
консолидовани рачун трезора Општине. 
 Неутрошена сре
р

е буџету 
ја  наредне године. 
 

лан 34. 
 Овлашћује се Извршни

 

икацијам

Члан 35. 
 У с чају  се у току ине обим 
пословања или овлашћења буџетских 
корисника промени, у случају оснивања новог 
или гашења постојећег буџетског корисника 
Извршни орган доноси одлуку о промени 
апропријација у скла
б ом систему
 Директни корисник буџетских 
средст ва, уз одобрење Одељења за финансије, 
може извршити преусмеравање одобрених 
апропријација на име одређених расхода у 
износу  до
у

Члан 36. 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу предузимати обавезе 
на терет буџета највише до  одобрених 
апропријација умањених за неизмирене
о  и извршене расходе у текућој години. 
 Уколико је корисник буџета својом 
делатношћу изазвао судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска 
поравнања 
с

Члан 37. 
 Средства из буџета у износу од 
550.090.000 динара (извор финансирања 01), 
средства прихода од изворних активности 
директног и индиректних корисника буџета у 
укупном износу 47.329.000 динара (извор 
финансирања 04), примања од домаћих 
задуживања(извор финансирања 10), средства 
по основу нераспоређеног вишка прихода из 
ранијих година (изво  финасирања 13) и 
неутрошена средства од приватизације из 
предходни  година извор финансирања 14) у 
укупном износу од 52.000.000 

 
II ПОСЕБАН ДЕО  
ункц. Економска и орг       
клас. класификација     

   Средства Средства из 
С

Укупна  

 
редст
ва из 

 Конт        Врста издатака из буџета пств.изво

остали

извора средст  
позиц.   01 04   

6 7   8 

о со ра
х 

ва

2 3 4 
112  1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,      РАЗДЕО
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ЊИХОВА 
РАДНА ТЕЛА     

   1.01. Средства за рад СО     
1  411 Плате и додаци запослених 2.850.000   2.850.000

2  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 550.000   550.000

3  4171 
Одборнички додатак, и др.нак. за 
рад СО  2.463.000   2.463.000

4  422 Трошкови путовања 700.000   700.000

   

1.02. Средства за рад председника 
општине, општинског већа и 
њихових рад. тела     

5  411 Плате и додаци запослених 3.000.000   3.000.000

6  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 400.000   400.000

7  413 Накнаде у натури 600.000   600.000

8  416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 1.700.000   1.700.000

9  4171 
Одборнички додатак, и др.нак. за 
рад ИО  1.900.000   1.900.000

10  422 Трошкови путовања 700.000   700.000
   1.03. Остали трошкови     

11  421 Стални трошкови 12.500.000   12.500.000
12  423 Услуге по уговору 3.000.000   3.000.000
13  4237 Репрезентација 1.200.000   1.200.000

   (од чега 600.000 за потребе СО и      
   600.000 за потребе ИО)     

14  424 Специјализоване услуге 2.300.000   2.300.000
15  425 Текуће поправке и одржавање 4.100.000   4.100.000
16  426 Материјал 4.000.000   4.000.000

17  482 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте  1.500.000   1.500.000

   од једног нивоа власти другом     
18  512 Машине и опрема 5.600.000   5.600.000
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 49.063.000 0 0 49.063.000
 110  1.04. Резерва буџета      

19  49911 Стална резерва 1.300.000   1.300.000
20  49912 Текућа резерва 7.400.000   7.400.000

     Укупно 1.04.: 8.700.000 0 0 8.700.000
  133  1.05. Удружења и савези     

21  4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 1.600.000  1.600.000

     Укупно 1.05.: 1.600.000 0 0 1.600.000

  110  
1.06. Дотације политичким 
странкама     

22  481942 Дотације политичким странкама 712.000  712.000
     Укупно 1.06.: 712.000 0 0 712.000

  160  
1.07. Накнаде штете услед 
елем.непог.     

23  484 
Накнаде штете за повреде или 
штету насталу  4.000.000   4.000.000
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услед елементарних непогода или 
других природних узрока     

    (превенц.настанка и откла.послед.)     
      Укупно 1.07.: 4.000.000 0 0 4.000.000

 411  1.08. Трошкови платног промета     

24  4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 1.500.000   1.500.000

      Укупно 1.08.: 1.500.000 0 0 1.500.000
   1.09. Историјски архив     

25 130 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 280.000  280.000

      Укупно 1.09.: 280.000 0 0 280.000
 820  1.10. Културно уметничка друштва     

26  4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 233.000  233.000

     Укупно 1.10.: 233.000 0 0 233.000
  840  1.11. Верске заједнице     

27  4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 950.000   950.000

      Укупно 1.11.: 950.000 0 0 950.000
 722  1.12. Мртвозорство     

28  424 Специјализоване услуге  400.000   400.000
      Укупно 1.12.: 400.000 0 0 400.000
 040  1.13. Помоћ новорођенчади      

29  472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  4.300.000   4.300.000

      Укупно 1.13.: 4.300.000 0 0 4.300.000

  911  
1.14. Финанс.трошк.боравка у 
вртићу трећег детета     

30  451 
Субвенције јавним нефинансиским 
предуз.и организац. 2.000.000  2.000.000

     Укупно 1.14.: 2.000.000 0 0 2.000.000
        
  443  1.15. Спортска дворана     

31  511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000  
25.000.

000 30.000.000

      Укупно 1.15.: 5.000.000 0
25.000.

000 30.000.000

 090  
1.16. Накнаде за социјалну заштиту 
и      

   
помоћ у решавању стамбених 
проблема     

32  472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  4.000.000   4.000.000

   
(од чега 1.000.000 за помоћ у 
решавању     

    
стамбених проблема социјално 
угрожених)     

      Укупно 1.16.: 4.000.000 0 0 4.000.000

 400  
1.17. Средства за финансирање 
пројеката     

33  49912 Текућа резерва-пројекти 15.000.000   15.000.000
   (од чега 3.000.000 за пројекте      
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   из области руралног развоја)     
      Укупно 1.17.: 15.000.000 0 0 15.000.000

 170  
1.18. Трансакције везане за јавни 
дуг     

34  441 Отплате домаћих камата 8.000.000   8.000.000

35  611 
Отплата  главнице домаћим 
кредиторима 5.100.000   5.100.000

      Укупно 1.18.: 13.100.000 0 0 13.100.000
   1.19. Пројектно планирање     

36 474 5114 Пројектно планирање  5.000.000   5.000.000
37 474 541 Земљиште 8.000.000   8.000.000

      Укупно 1.19.: 13.000.000 0 0 13.000.000
 310  1.20. Противпожарана заштита     

38  425 Текуће поправке и одржавање  500.000  500.000
      Укупно 1.20.: 500.000 0 0 500.000
 760  1.21. Здравствена заштита 4.400.000  4.400.000

39  463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти    

      Укупно 1.21.: 4.400.000 0 0 4.400.000
 130  1.22. Црвени крст     

40  481 
Дотације невладиним 
организацијама 1.000.000   1.000.000

      Укупно 1.22.: 1.000.000 0 0 1.000.000
         
 473  1.23. Фестивали од општег значаја     

41  424 Специјализоване услуге 6.000.000   6.000.000
      Укупно 1.23.: 6.000.000 0 0 6.000.000
       

 421  
1.24. Субвенције за осигурање пољопривредне 
производње    

42  45114 
Текуће субвенције за 
пољопривреду 2.400.000   2.400.000

      Укупно 1.24.: 2.400.000 0 0 2.400.000

 640  
1.25. Субвенције за уређерње фасада 
заштићених објеката    

43  4511 
Текуће субвенције јавним 
нефинанс.организ. 1.000.000   1.000.000

      Укупно 1.25.: 1.000.000 0 0 1.000.000
 830  1.26 Услуге локалног информисања     

44  423 Услуге по уговору 8.936.330   8.936.330
      Укупно 1.26.: 8.936.330 0 0 8.936.330

   Укупно раздео  1. 
148.074.33

0 0
25.000.

000 173.074.330
   (1.01.+….+1.26.).:         

  Извори финансирања за функције у разделу 1         

 Приходи из буџета 01 
148.074.33

0    

 Примања од домаћих задуживања 10   
20.000.

000  

  
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
13     

5.000.0
00   
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 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа     

1  411 Плате и додаци запослених 61.620.000   61.620.000

2  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 11.050.000   11.050.000

3  414 Социјална давања запосленима 2.000.000   2.000.000
4  415 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000   1.600.000

5  416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 400.000   400.000

6  421 Стални трошкови  750.000   750.000
7  422 Трошкови путовања  770.000   770.000
8  423 Услуге по уговору  5.000.000   5.000.000

   

(од чега 4.000.000  - ИИ фаза 
увођења ИС, развој пореског 
софтwер-а)     

9  425 Текуће поправке и одржавање  302.000   302.000
10  426 Материјал 550.000   550.000
11  512 Машине и опрема  1.400.000   1.400.000
      Укупно раздео 2.: 85.442.000 0 0 85.442.000

  Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2         
  Приходи из буџета 01 85.442.000       
 820 РАЗДЕО 3. - Културни центар     

12  411 Плате и додаци запослених 7.800.000   7.800.000

13  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.397.000   1.397.000

14  413 Накнаде у натури   80.000  80.000
15  414 Социјална давања запосленима 451.000 100.000  551.000

16  416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи  179.000  179.000

17  421 Стални трошкови 1.440.000 600.000  2.040.000
18  422 Трошкови путовања  250.000  250.000
19  423 Услуге по уговору 2.600.000 3.200.000  5.800.000

   (од чега 600.000 за штампање      
   монографије Врњачке Бање)     

20  424 Специјализоване услуге 2.500.000   2.500.000
21  425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 100.000  3.100.000
22  426 Материјал  1.844.000  1.844.000
23  512 Машине и опрема  250.000  250.000
24  513 Остала основна средства  400.000  400.000
25  515 Нематеријална имовина 400.000   400.000
      Укупно раздео 3.: 19.588.000 7.003.000 0 26.591.000

  Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3         
 Приходи из буџета 01 19.588.000    
  Сопствени приходи буџетских корисника 04   7.003.000     
        

 820 
РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан 
Радић"     

26  411 Плате и додаци запослених 4.500.000   4.500.000

27  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 805.000   805.000
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28  413 Накнаде у натури  76.000   76.000
29  414 Социјална давања запосленима 60.000   60.000

30  416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 35.000   35.000

31  421 Стални трошкови 580.000   580.000
32  422 Трошкови путовања 35.000 40.000  75.000
33  423 Услуге по уговору 240.000 160.000  400.000
34  424 Специјализоване услуге 550.000   550.000
35  425 Текуће поправке и одржавање 500.000 30.000  530.000
36  426 Материјал 115.000 20.000  135.000
37  512 Машине и опрема 500.000   500.000
38  515 Нематеријална имовина 369.000 110.000  479.000
      Укупно раздео 4.: 8.365.000 360.000 0 8.725.000

  Извори финансирања за функцију 820 у разделу 4         
 Приходи из буџета 01 8.365.000    
  Сопствени приходи буџетских корисника 04   360.000     
 911 РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост"     

39  411 Плате и додаци запослених 28.730.000 13.100.000  41.830.000

40  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 5.142.670 2.360.000  7.502.670

41  413 Накнаде у натури  270.000 84.000  354.000
42  414 Социјална давања запосленима 640.000 134.000  774.000
43  415 Накнаде за запослене 470.000 117.000  587.000

44  416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 230.000 117.000  347.000

45  421 Стални трошкови 3.300.000 703.000  4.003.000
46  422 Трошкови путовања 130.000 50.000  180.000
47  423 Услуге по уговору 510.000 135.000  645.000
48  424 Специјализоване услуге 180.000 67.000  247.000
49  425 Текуће поправке и одржавање 700.000 150.000  850.000
50  426 Материјал 3.840.000 802.000  4.642.000
51  482 Порези и таксе 60.000 13.000  73.000
52  511 Зграде и грађевински објекти 450.000 100.000  550.000
53  512 Машине и опрема 671.000 167.000  838.000

  513 Остала основна средства 0 0  0
      Укупно раздео 5.: 45.323.670 18.099.000 0 63.422.670
                

  Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5         
 Приходи из буџета 01 45.323.670    
  Сопствени приходи буџетских корисника 04   18.099.000     
        
 410 РАЗДЕО 6.- Туристичка организација     

54  411 Плате и додаци запослених 4.110.000 3.300.000  7.410.000

55  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 810.000 590.000  1.400.000

56  414 Социјална давања запосленима 154.000 100.000  254.000
57  413 Накнаде у натури  20.000 37.000  57.000
58  415 Накнаде за запослене 20.000 50.000  70.000
59  416 Награде, бонуси и остали 50.000 63.000  113.000
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посебни расходи 
60  421 Стални трошкови 850.000 1.550.000  2.400.000
61  422 Трошкови путовања 440.000 250.000  690.000
62  423 Услуге по уговору 700.000 1.220.000  1.920.000
63  424 Специјализоване услуге 12.000.000 3.500.000  15.500.000
64  425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 370.000  2.470.000
65  426 Материјал 490.000 2.360.000  2.850.000
66  441 Отплате домаћих камата 15.000 200.000  215.000

67  482 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте   40.000  40.000

   од једног нивоа власти другом     
68  512 Машине и опрема 300.000 370.000  670.000
69  513 Остала основна средства 100.000   100.000

70  611 
Отплата  главнице домаћим 
кредиторима 2.000.000   2.000.000

      Укупно 6.: 24.159.000 14.000.000 0 38.159.000
  Извори финансирања за функцију 410 у разделу 6         

 Приходи из буџета 01 24.159.000    
  Сопствени приходи буџетских корисника 04   14.000.000     
 810 РАЗДЕО 7.- Физичка култура    
   7.01. Спортски центар    
71  410 Текући расходи 1.750.000 1.000.000  2.750.000
72  420 Коришћење роба и услуга 1.750.000 900.000  2.650.000

      Укупно 7.: 3.500.000 1.900.000 0 5.400.000
 810  7.02. Физичка култура     

73  48191 
Дотације спортским и 
омлад.организацијама 8.000.000   8.000.000

      Укупно 7.02.: 8.000.000 0 0 8.000.000
      Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.): 11.500.000 1.900.000 0 13.400.000
                

  Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7         
 Приходи из буџета 01 11.500.000    
  Сопствени приходи буџетских корисника 04   1.900.000     
        
 620 РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи     

   
8.01. ЈП "Дирекција за 
планирање и изградњу"     

72  411 Плате и додаци запослених 3.900.000 3.515.000  7.415.000

73  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 698.000 628.000  1.326.000

74  413 Накнаде у натури  50.000 217.000  267.000
75  414 Социјална давања запосленима 100.000 116.000  216.000

76  416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 20.000 20.000  40.000

77  421 Стални трошкови 700.000 85.000  785.000
78  422 Трошкови путовања 80.000 200.000  280.000
79  423 Услуге по уговору 500.000 812.000  1.312.000
80  424 Специјализоване услуге  62.000  62.000
81  425 Текуће поправке и одржавање 100.000 78.000  178.000
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82  426 Материјал 100.000 78.000  178.000
83  512 Машине и опрема 200.000 156.000  356.000
      Укупно 8.01.: 6.448.000 5.967.000 0 12.415.000
          

   
8.02. Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - јавна расвета    

84 640 4212 Енергетске услуге  15.000.000   15.000.000
85 640 425 Текуће поправке и одржавање  2.000.000   2.000.000
86 640 5112 Изградња зграда и објеката 1.000.000   1.000.000
      Укупно 8.02.: 18.000.000 0 0 18.000.000
       

   
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - путеви    

87 490 425 Текуће поправке и одржавање 18.000.000   18.000.000

88 443 51123 Изградња саобраћајних објеката 7.000.000  
15.000.

000 22.000.000

      Укупно 8.03.: 25.000.000 0
15.000.

000 40.000.000

      
Укупно раздео 
8.(8.01.+8.02.+8.03.): 49.448.000 5.967.000

15.000.
000 70.415.000

                
        

  Извори финансирања за функције у разделу 8         
 Приходи из буџета 01 49.448.000    
 Сопствени приходи буџетских корисника 04  5.967.000   

 Примања од домаћих задуживања 10   
10.000.

000  

 
Нераспоређени вишак прихода из предходних 
година 13   

1.000.0
00  

  
Неутрошена средства од приватизације из 
предходних година 14     

4.000.0
00   

        
  РАЗДЕО 9. - Месне заједнице    

 421  
9.01. Месна заједница Врњачка 
Бања     

89  494 Текући расходи 12.723.000  12.723.000

90  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 12.723.000  12.723.000

      Укупно 9.01.: 25.446.000 0 0 25.446.000

    Извори: буџет: 2.548.000  

самодо
принос
: 22.898.000

     

   
9.02. Месна заједница Ново 
село     

91 421 494 Текући расходи 3.137.000  3.137.000

92  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 3.136.000  3.136.000

      Укупно 9.02.: 6.273.000 0 0 6.273.000

    Извори: буџет: 1.120.000  

самодо
принос

: 5.153.000
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 421  9.03. Месна заједница Грачац    
93  494 Текући расходи 2.195.000  2.195.000

94  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 2.695.000  2.695.000

   
(од чега 500.000 за побољшање 
социјалних     

   
услова живота Рома у МЗ 
Грачац)    

      Укупно 9.03.: 4.890.000 0 0 4.890.000

   Извори: буџет: 1.666.000  

самодо
принос

: 3.224.000
 421  9.04. Месна заједница Вранеши    

95  494 Текући расходи 1.307.000  1.307.000

96  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 1.307.000  1.307.000

      Укупно 9.04.: 2.614.000 0 0 2.614.000

    Извори: буџет: 846.000  

самодо
принос

: 1.768.000
 421  9.05. Месна заједница Врњци    

97  494 Текући расходи 1.451.000  1.451.000

98  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 1.450.000  1.450.000

      Укупно 9.05.: 2.901.000 0 0 2.901.000

    Извори: буџет: 807.000  

самодо
принос

: 2.094.000
 421  9.06. Месна заједница Руђинци    

99  494 Текући расходи 1.043.000  1.043.000

100  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 1.542.000  1.542.000

   

(од чега 500.000 за побољшање 
социјал услова живота Рома у 
МЗ Руђинци)    

      Укупно 9.06.: 2.585.000 0 0 2.585.000

    Извори: буџет: 1.315.000  

самодо
принос

: 1.270.000

 421  
9.07. Месна заједница 
Подунавци    

101  494 Текући расходи 1.284.000  1.284.000

102  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 1.283.000  1.283.000

      Укупно 9.07.: 2.567.000 0 0 2.567.000

    Извори: буџет: 672.000  

самодо
принос

: 1.895.000
 421  9.08. Месна заједница Штулац    

103  494 Текући расходи 747.000  747.000

104  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 747.000  747.000

      Укупно 9.08.: 1.494.000 0 0 1.494.000
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    Извори: буџет: 616.000  

самодо
принос

: 878.000
 421  9.09. Месна заједница Рсовци    

105  494 Текући расходи 737.000  737.000

106  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 736.000  736.000

      Укупно 9.09.: 1.473.000 0 0 1.473.000

    Извори: буџет: 706.000  

самодо
принос

: 767.000

 421  
9.10. Месна заједница 
Станишинци    

107  494 Текући расходи 379.000  379.000

108  495 
Издаци за нефинансијску 
имовину 378.000  378.000

      Укупно 9.10.: 757.000 0 0 757.000

    Извори: буџет: 704.000  

самодо
принос

: 53.000
      Укупно(9.01.+...+9.10.).: 51.000.000 0 0 51.000.000

    Извори: буџет: 11.000.000  

самодо
принос

: 40.000.000
  Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9         

  Приходи из буџета 01 51.000.000       
 912 РАЗДЕО 10. - Основно образовање     

109  423 Услуге по уговору   1.350.000   1.350.000

110  463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 25.550.000   25.550.000

      Укупно раздео 10.: 26.900.000 0 0 26.900.000
  Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10         

  Приходи из буџета 01 26.900.000       
 922 РАЗДЕО 11. - Средње образовање     

111  423 Услуге по уговору 8.960.000   8.960.000

112  463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 11.100.000   11.100.000

      Укупно раздео 11.: 20.060.000 0 0 20.060.000
  Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11         

  Приходи из буџета 01 20.060.000       
        
  РАЗДЕО 12. - Социјална заштита     
   Центар за социјални рад (а и б)     

 070  
12.01. Општи расх.везани за 
изврш.општин.одлука     

113  463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 1.490.000   1.490.000

      Укупно 12.01.: 1.490.000 0 0 1.490.000

 040  
12.02. Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета општине    

114  472 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета  6.100.000   6.100.000
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      Укупно 12.02.: 6.100.000 0 0 6.100.000
      Укупно(12.01.+12.02.).: 7.590.000 0 0 7.590.000
       

 010  
12.03. Допунско мат.обезбеђ.у 
обл.бор.и инвал.заш.     

115  472 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета  710.000   710.000

      Укупно 12.03.: 710.000 0 0 710.000

 090  
12.04. Кредити за ученике и 
студенте     

116  47271 
Накнаде из буџета за 
образовање 4.700.000   4.700.000

      Укупно 12.04.: 4.700.000 0 0 4.700.000

      
Укупно раздео 12. 
(12.01.+12.02.+12.03.+12.04.): 13.000.000 0 0 13.000.000

  Извори финансирања за функције у разделу 12         
  Приходи из буџета 01 13.000.000       
        
 410 РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи     
   13.01. ЈП "Бели Извор"     

117  4511 
Текуће субвенције јавним 
нефинанс.организ. 18.230.000   18.230.000

      Укупно 13.01.: 18.230.000 0 0 18.230.000
   13.02. ЈП "Борјак"    

118  4511 
Текуће субвенције јавним 
нефинанс.организ. 23.500.000   23.500.000

      Укупно 13.02.: 23.500.000 0 0 23.500.000

   
13.03. Зимско одржавање путева 
и     

   
одржавање атмосферске 
канализације    

119  4511 
Текуће субвенције јавним 
нефинанс.организ. 5.500.000  5.500.000

      Укупно 13.03.: 5.500.000 0 0 5.500.000
   13.04. Капиталне субвенције    

120  4512 
Капиталне субвенције јавним 
нефинанс.организ. 0  

12.000.
000 12.000.000

      Укупно 13.04.: 0 0
12.000.

000 12.000.000

      
Укупно раздео 
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.): 47.230.000 0

12.000.
000 59.230.000

  Извори финансирања за функције у разделу 13         
 Приходи из буџета 01 47.230.000    

  Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13     
12.000.

000   
        
             

    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 
550.090.00

0 47.329.000
52.000.

000 649.419.000
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III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 38. 
 У разделу 6 Туристичка организација 
извршена је промена имена индиректног 
буџетског корисника у складу са одлукама 
Скупштине општине док се расходи односе на 
Туристичко спортски центар до израде 
деобног биланса на дан 31.12.2007.г. 
 У разделу 7 Спортски центар уведен је 
иницијално нови индиректни буџетски 
корисник у складу са одлукама Скупштине 
општине. Расходи овог индиректног буџетског 
корисника устројиће се по економским 
класификацијама након деобног биланса из 
предходног става и његовог конституисања. 
 Извршни орган ће у складу са чланом 
41. Закона о буџетском систему извршити 
одговарајући распоред средстава на 
апропријације напред наведених индиректних 
корисника. 

У разделу 1.27 Услуге локалног 
информисања планирана су средства за 
финансирање основних законских функција ЈП 
«РТВ Врњачка Бања» које се налази у 
поступку приватизације, у колико тај поступак 
буде пролонгиран и у 2008.г.  

Након окончања приватизације овог 
индиректног буџетског корисника, општина ће 
одговарајућим актом регулисати локално јавно 
информисање у складу са законом. 

 
Члан 39. 

 Право на коришћење субвенција за 
осигурање пољопривредних производа имају 
физичка лица – носиоци пољопривредних 
газдинстава која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са 
Уредбом о регистру пољопривредних газди-
нстава. 
 

Члан 40. 
 Употреба средстава од примања по 
основу кредитног задужења билансирана су на 
расходној страни буџета са шифром извора  
финансирања 10 (примања од домаћих 
задуживања), док су ова примања на прихо-
дној страни билансирана као пренети 
приходи/вишак прихода из 2007.г.  
 У колико се процедуре јавних набавки 
у вези прибављања финансијских услуга – 
кредитно задужење, по одлуци Скупштине 
општине, не окончају у 2007.г. односно заврше 
се у 2008.г., овлашћује се локални орган 
управе надлежан за финансје да усклади 
одговарајућу економску класификацију овог 
извора финансирања у 2008.г. на приходној 
страни буџета и изврши методолошке промене 
које су последица ове промене.  
 

Члан 41. 
Обавезује се Скупштинска служба да 

на основу измена по основу усвојених 
амандмана на предлог Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2008.г. уради 
пречишћен текст и изврши одговарајуће 
измене износа (подзбирова, збирова и других 
изведених података) у оним деловима одлуке 
који су последица наведених промена. 
  

Члан 42. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од 
01.01.2008.г. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1161/07  од 28.12.2007.године. 
     

       ПРЕДСЕДНИК  
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Дане Станојчић,с.р. 

________________________________________ 
 

139. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

21-ој  седници одржаној  28.12.2007.г., која је 
наставак седнице од 25.12.2007.г.,на основу 
члана 71. и 80. Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005 
- др. закон, 66/2005, 101/2005 - др. закон, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 
85/2006 и 86/2006 - испр.) и члана 23. Статута 
Општине Врњачка Бања ("Службени лист 
општине Краљево" бр. 24/04), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О НЕАНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ЗА 2007. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине Врњачка Бања не 
ангажује ревизора за екстерну ревизију 
завршног рачуна буџета Општине Врњачка 
Бања за 2007.г. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1497/07 од  28.12.2007.год. 
                                          
                                         ПРЕДСЕДНИК 
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Дане Станојчић,с.р. 
_______________________________________ 
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140. 
 
               Скупштина општине Врњачка Бања, 
на 21. седници одржаној дана 28.12.2007. 
године, која је наставак седнице од 25.12.2007. 
године, на основу чл. 73., 74. и 76. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 
47/03 и 34/06), чл. 6. и 7. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', 
бр. 62/06), на основу чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'', 
бр. 24/04), донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА  
УРЕЂИВАЊЕ И ЗАКУПНИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се 
критеријуми и мерила за обрачун и уговарање 
висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта и висине закупнине грађевинског 
земљишта на подручју општине Врњачка 
Бања, обухваћеном ГП-ом 2005-2021. 

 
Члан 2. 

 Накнада за уређивање и закупнине 
грађевинског земљишта утврђује се према 
зонама, намени, нето површини објекта по м2  
и осталим критеријумима из ове Одлуке. 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта, поред критеријума из става 1. овог 
члана одређује се и према трошковима 
уређивања грађевинског земљишта (трошкови 
припремања и комуналног опремања 
грађевинског земљишта до грађевинске 
парцеле и трошкови који су раније изведени на 
уређивању земљишта). 

 
Члан 3. 

 Основ за утврђивање граница зона је 
економски, односно тржишни критеријум 
вредности локације, где је вредност локације 
управо пропорционална њеној атрактивности 
и изузетности, саобраћајној приступачности, 
обиму и разноликости понуде у оквиру зоне, 
броју корисника који је посећује, посебним 
погодностима за одређену намену и слично. 
 Подручје општине Врњачка Бања 
подељено је на екстра и четири зоне, које се 
протежу од центра ка периферији. 
 Границе зона са графичким прилогом 
из претходног става овог члана утврђене су чл. 
2. Одлуке о критеријумима и мерилима за 
утврђивање накнаде за уређивање и закупнине 

грађевинског земљишта (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр. 1/05). 
 
ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА  
 

Члан 4. 
ЕКСТРА ЗОНА 
 Обухвата простор који је дефинисан 
следећом границом: главном бањском 
променадом на југу, поред хотела ''Сан'', 
''Променада'', ''Бреза'', поред хотела «Србија» 
скреће на запад Булеваром Моше Пијаде, 
пружа се даље и наставља у Београдску улицу 
осовином  Београдске улице до раскрснице са 
Немањином улицом и наставља краком 
Немањине улице до Липовачке реке и 
наставља осовином реке између Краљевачке и 
Крушевачке улице до моста код пословног 
објекта ''Кул-лајт'' (који није обухваћен овом 
зоном. 
 
I ЗОНА 
 Обухвата простор који је дефинисан 
следећом границом: почиње осовином 
Војвођанске улице, наставља на југозапад 
осовином улице поред ''Солидарности'', 
осовином постојеће саобраћајнице до 
раскрснице са улицом 13. Маја, даље 
југозападно осовином улице поред Брђовића и 
Збиљића сече улицу Велибора Марковића, 
наставља даље на југозапад осовином 
саобраћајнице новопланираном улицом 
Владана Благојевића, даље иде западном 
границом парцеле бр. 383/3, прелази преко 
парцела бр. 386/1 и 389/1, наставља осовином 
улице Цветка Ристића, осовином улице 
Владана Благојевића, осовином Јастребачке 
улице изнад виле ''Загорка'', изнад дома 
здравља преко кп.бр. 812/13 и 812/11, преко 
кат.парцеле бр. 799/2, северозападном 
границом кп.бр. 864/6, 864/9, 865/6 и 865/1 
преко 867/5, осовином новопројектоване 
Јастребачке улице, сече улицу Бановић 
Страхиње преко пута кп.бр. 889/6, 889/1, 
889/22, 889/7, 889/27, осовином 
новопројектоване Јастребачке улице испод 
вила ''Дане'', наставља  на југозапад преко 
кп.бр. 993/2, југозападне границе 991/3, ломи 
се ка истоку улицом на кп.бр. 1131, осовином 
на кп.бр. 1140/1 и проужава даље на запад до 
границе са кп.бр. 1125/14, где се прелама на 
исток преко кп.бр. 2125/1 и 1157/1. Одатле се 
наставља на југ, преко половине кп.бр. 1158/1, 
где се ломи ка југозападу са кп.бр.  1162, 1163, 
1169/1, границом кп.бр. 1169/1 (''Слатина''), 
1168/1 и половином кп.бр.1172, затим 
наставља преко кп.бр. 1175, границом кп.бр. 
1176/2 и 1176/3, 1176/17 и половином кп.бр. 
1180/2, 1183 прелази преко улице Копаонички 
венац. Даље се пружа преко кп.бр. 1513/5, 



Страна       -   Број 10.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          29. децембар  2007.
   

23 

паралелно са кп.бр. 1520 и 1519, прелази на 
југозападну границу кп.бр. 1578/3. Прелаз је 
преко улице Аце Стојановића преко кп.бр. 
1601/2, 1601/17, 1601/19 и 1601/21. Границом 
кп.бр. 1605/4, 1608/12 и 1610/6 наставља на 
исток јужном границом кп.бр. 1610/6 и 1609/3 
до Улице Булевар српских ратника све у КО 
Врњачка Бања, којом наставља на југ и 
југоисток, а затим се ломи на исток и прати 
јужну границу кп. бр.1501/1, на којој се ломи 
на југ и прелази преко кп. бр. 1501/2, а затим 
пратећи јужну и западну границу кп. бр. 
1889/2 наставља на југ, а затим се ломи ка 
истоку пратећи источну границу кп. бр. 1889/2 
и 1488/4, наставља ка истоку североисточном 
границом кп. бр. 1488/4 и северну границу кп. 
бр. 1490/2, односно прати кп. бр. 2126 
(Брђевички поток), а затим се ломи на север 
пратећи западну границу кп. бр. 1470,1468/1, 
1384, а затим се ломи ка истоку северном 
границом кп. бр.1467,1466, источном 
границом кп. бр. 1394,1395/2, прелази преко 
постојећег пута и парцеле кп. бр. 1397/1, 
пратећи источну границу кп. бр. 1403/1, 
1403/2, прелази преко кп. бр. 1405/2, 1406, 
затим наставља на север источном границом 
кп. бр. 1405/3,1339/2,1343,1336, прелази преко 
кп. бр. 1335, 1334/1, иде југоисточном 
границом кп. бр. 1330/4,1330/1, а затим се 
ломи ка североистоку преко кп. бр.1328, 
прелази Улицу 8. Марта, прати северозападну 
границу кп. бр. 1319, затим се ломи ка западу 
пратећи северозападну границу кп. бр. 1320, 
затим прати североисточну границу 132/2 и 
1321/1, а затим преко кп. бр. 1246/10, 1244/11, 
1244/2, 1244/3, 1244/4, прелази Улицу 7. Јула, 
прати северозападну границу кп. бр. 1248, 
прелази преко кп. бр. 1262/9, и наставља даље 
ка североистоку до Улице Гочке, затим 
наставља на север истом улицом до 
раскрснице»Пахуљица», затим прелази преко 
кп. бр. 678/27, 678/14, 678/13,  678/18, 678/19, 
678/9, затим преко кп. бр. 2148/1 Улицом 
Попинских борца до Олимпијске, затим 
Олимпијском улицом наставља ка 
североистоку, северноисточном границом  кп. 
бр. 618/4, источном кп. бр. 615/4, 615/1, 615/2, 
614, прелази преко кп. бр. 163 и 548/8 и 
излазећи на Улицу 1. Маја до раскрснице са 
Улицом Милоша Обилића, наставља ка 
североистоку пешачком стазом ка аутобуској 
станици, затим се ломи на северозапад преко 
кп. бр. 539, 500/6 и 500/5 до Врњачке реке, 
затим Врњачком реком пратећи њен ток иде ка 
североистоку до раскрснице са Војвођанском 
улицом, а затим наставља ка северозападу 
Војвођанском улицом до раскрснице са 
Улицом Кнеза Милоша тј до почетне тачке ове 
зоне. 
 

II  ЗОНА 
 Обухвата простор који је дефинисан 
следећом границом: Од раскрснице са Улицом 
Кнеза Милоша иде осовином улице Душана 
Петровића Шанета до раскрснице са 
Доситејевом наставља ка југозападу јужном 
границом кп.бр. 3481/5 и 3481/12, прелази 
преко ''Дубраве'' и наставља на запад 
кат.парцелом бр. 3429/4, прелази на југ 
источном границом кп.бр. 3429/11 и 12, 
наставља на југ западно и иде јужном 
границом кп.бр. 220/2, наставља на кп.бр. 
220/3, 218/1, 218/2,218/3, источном границом 
кп.бр. 216 преко кп.бр. 215, даље на југ 
границом кп.бр. 210/4 и источном границом 
209/7, њеном јужном границом, источном 
границом кп.бр. 209, затим јужном границом 
кп.бр. 209/5 и источном границом 221/1, 
западном границом кп.бр. 221/36, наставља на 
запад јужном границом 221/10, затим наставља 
на југ источном границом кп.бр. 221/24 до 
улице Боре Васиљевића. Наставља на запад 
осовином улице Боре Васиљевића, наставља 
на југ осовином улице Хероја Маричића, 
наставља на запад осовином Радничке улице и 
излази на улицу Зелени булевар, иде на 
северозапад осовином улице 3елени Булевар, 
скреће на север у крак Студеничке улице, 
наставља на север западном границом кп.бр. 
349/8 и 348/2, ломи се ка западу према 
источној граници кп.бр. 341/1, наставља на 
север. Ломи се северном границом кп.бр. 
321/14 и 321/15, прелази на југ источном 
границом кп.бр. 317/1, јужном границом кп.бр. 
321/14 и 321/15, југоистоичном границом 
кп.бр. 321/13, западном границом кп.бр. 321/15 
и 321/3, наставља на југ источном границом 
кп.бр. 320/1 и 320/2 до улице Зелени булевар. 
Осовином ове улице наставља до улице 
Зеленгорска стаза, иде северном границом 
кп.бр. 767 и њеном источном страном до јужне 
границе кп.бр. 765/1 и 765/2, даље на исток 
преко кп.бр. 763/1, јужном границом кп.бр. 
763/2 и 760, југозападно кп.бр. 816/4, 
југоисточном кп.бр. 816/3, даље до југозападне 
границе кп.бр. 762/2 и 816/14 и 7 преко кп.бр.  
806 и 807, преко кп.бр. 804/1 њеном 
југозападном границом ових парцела преко 
кп.бр. 804/1, чијом југозападном границом 
преко кп.бр. 801/2 и 799/6 североисточно и 
северозападно на кп.бр. 795/1, северозападно 
на кп.бр. 795/5, 791/2, 790/2, 790/3, 790/4, 
789/3, 789/4 и 789/5, југоисточном границом 
кп.бр. 788 и кп.бр. 902 и њеном југозападном 
границом преко кп.бр. 903/1 на север 
кат.парцелом бр. 903/2, затим на југ кп.бр. 
900/1, до постојеће улице на кп.бр. 892/4, даље 
осовином улице на кп.бр. 906 и 889, преко 
кп.бр. 906/4, 906/33, 906/1, даље на југозапад 
кп.бр. 906/1, на југозапад кп.бр. 996 до кп.бр. 
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954/5 ка северу кп.бр. 953/2, на запад кп.бр. 
966/4, ка северу на кп.бр. 965 иде јужном 
границом кп.бр. 751/32 и јужном границом 
951/11 на северозапад кп.бр. 951/11, 952/2, 
952/10 ка северозападу на кп.бр. 950/9 и 950/18 
и спушта се  југозападном границом преко  
кп.бр. 950/1, прелази ка западу на кп.бр. 948 до 
саобраћајнице. Наставља ка југозападу 
осовином кп.бр. 2133 до велике раскрснице на 
Метинским ливадама, где наставља на запад 
до кп.бр. 962/1 и њеном западном границом 
иде на југ преко западне границе кп.бр. 960/2 и 
960/3, западно од кп.бр. 963/4, 963/5, 963/6, 
963/7, 963/8, 965/1, 965/2, 966 и 967, 
североисточно на кп.бр. 47,48 и 41 до границе 
са путем. Иде на југ до раскрснице са 
постојећим путем, даље на исток до моста на 
Липовачкој реци, северно кп.бр. 81/2, 70/9, 
70/8, 70/6, 70/3, даље на исток источном 
границом кп.бр. 70/2, 70/10, 70/6, 70/5, прелази 
на исток јужно на кп.бр. 1149/1 осовином 
постојећег пута ка југу, западном границом 
кп.бр. 1549, југозападно и југоисточно на 
кп.бр. 1551 преко кп.бр. 1580 до југозападног 
дела кп.бр. 1563 и 1562, западно од кп.бр. 1569 
преко 1633/1, прелази на исток преко кп.бр. 
1535/1 до кп.бр. 1572 па северозападно од 
кп.бр. 1535/4 на север преко кп.бр. 1571/13, 
преко кп.бр. 1571/15 ка југоистоку границом 
кп.бр. 1571/2, 1574/3, југозападно кп.бр. 1630/8 
преко пута на кп.бр. 2157, па наставља на 
југоисток југозападном границом кп.бр. 
1619/6, 1619/2, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 
1624, 1625, 1696, 1699, јужном границом кп.бр. 
преко 1699, преко 1703/2 на северну границу 
кп.бр. 1717 до јужне границе кп.бр. 1715/2 и 
осовином улице прелази пут до кп.бр. 2124/2 
на југ осовином реке до јужне границе кп.бр. 
2033/2, иде даље на исток јужном границом 
кп.бр. 1947/1, долази до улице Мишка 
Ерчевића и наставља на југ осовином улице на 
кп.бр. 2124. Јужном гранисом 1501/1 наставља 
на запад преко кп.бр. 1197/1 до 1736, северном 
границом кп.бр. 1737 и 1736, наставља на југ и 
продужава преко кп.бр. 1889/2, продужава ка 
северу до кп.бр. 1488/1, наставља осовином 
кп.бр. 2126 (''Брђовића поток'')даље ка северу 
источном границом 1486, сече Улицу Мила 
Јеленковића кп. бр. 2154, иде јужном и 
источном границом кп.бр. 1473/1, источном и 
северном границом кп. бр. 1445,1447, 1448, 
1450, 1453, 1454, 1457, 1459, 1461, 1462, 
1465/1, јужном и источном границом кп.бр. 
1398/2, источном границом кп.бр. 1401,1410, 
северном границом кп.бр. 1411,1413 до Гочког 
пута. Затим иде на северозапад Улицом 
Гочком, прелази на североисток преко кп.бр 
1310/4, 1310/3, иде северозападном границом 
кп.бр. 1305, 1302, 1299, 1286, 1283, 1284,  
прелази преко кп.бр. 1278, 1277, 1276, а затим 

скреће ка северозападу пратећи североисточну 
границу кп.бр. 1276 и излази на Улицу Маре 
Јаковљевић и даље наставља на север Улицом 
Маре Јаковљевић до Моравске улице, прелази  
Моравску улицу и иде југоисточном границом 
кп.бр. 1258, а затим прати границу КО 
Врњачка Бања и КО Руђинци, даље наставља 
краком Моравске улице према Станојевићима, 
а  затим на север такође границом КО Врњачка 
Бања и КО Руђинци  постојећим путем према 
ОШ. «Пискавац»,  до Олимпијске улице и 
прати источну границу кп.бр. 904/7 Ко 
Руђинци, излази на постојећи пут кп.бр. 903 
КО Руђинци, а затим наставља на север 
пратећи опет границу КО Врњачка Бања и КО 
Руђинци, пратећи кп.бр. 2174/3 КО Врњачка 
Бања  до кп.бр. 864 КО Руђинци, наставља на 
север постојећим путем 125м., а затим скреће 
на запад до  кп.бр. 439/1 КО Врњачка Бања па 
иде ка југу источном границом кп.бр. 439/1, 
446/3, 446/4, 446/1, 447/1, затим се ломи ка 
западу јужном границом кп.бр. 447/1, затим 
прелази преко  кп.бр. 445/5, 445/4, 445/1, 448/2, 
затим прати југоисточну границу кп.бр. 461/1, 
459, 467/2, а затим наставља ка северозападу 
преко кп.бр. 468/1, 468/6, 465/2, 470, до 
врњачке реке пратећи њену обалу до 
североисточне границе кп.бр. 474/1 и 474/2 до 
Улице Кнеза Милоша тј. Почетне тачке ове 
зоне. 
 
III ЗОНА - ЗАПАД 

Од магистралног пута на југ 
постојећом саобраћајницом ломи се ка 
југоистоку, наставља потојећим путем до 
југоисточне границе парцеле кп. 3247/1, 
кп.3248, кп.3247/5, јужном границом парцеле 
кп.3335, југозападном кп.3237, наставља на 
исток преко кп. 3233, наставља на север 
прелазећи преко к.п.3229, кп.3226/4, кп.3219, 
3217, наставља на југ преко кп.3216, ломи се 
ка западу, затим наставља на југ кп.3211, 
кп.3210, кп.3206, прелазећи преко постојеће 
саобраћајнице настављајући на југоисток 
преко кп. кп.3186/3, кп.3187/2, кп.3184, јужном 
границом кп.3183 до постојећег пута, затим 
постојећом улицом наставља на југ, пролази 
источном границом к.п. 3360, кп.3355/6, 
наставља на југ кп.3351, прелази преко 
кп.3352, иде постојећом улицом, наставља на 
југ прелазећи ка западу кп.3517/1, кп.3517/3, 
пратећи западну границу кп.3499/2 и 3499/5, 
прелазећи преко кп.3499 и кп.3439/16, 
кп.3439/18 и западном границом кп.3499/19, 
одакле се ломи ка западу јужном границом 
кп.3502, продужава на југ пратећи источну 
границу кп.3496/1, затим ка југозападу 
прелазећи постојећу улицу и кп. 3469 наставља 
ка југозападу источном границом кп.3472/1, а 
затим наставља ка истоку преко кп.3477/6, 
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кп.3477/4, настављајући ка истоку прелазећи 
постојећи пут до улице Душана Петровића 
Шанета, наставља на југ истом улицом, а 
затим враћајући се на запад, пратећи јужну 
границу кп. 3490/1,2,3, прелазећи преко 
постојеће улице и прелази преко кп.3489/1,3,  
кп.3486/1,2,3  кп.3477, ломи се ка југозападу 
преко кп.3477/5 и кп.3477/1, наставља јужном 
границом кп.3478/6, кп.3477/4, а затим 
наставља на север Дубравском улицом до 
границе кп.3451 и ломи се на југ преко  
кп.3450, кп.3449/2, а затим ка западу јужном 
границом кп.3449/3 и 3449/4 до постојећег 
пута којим наставља ка југу источном 
границом кп.3398, кп.3485, кп.3406, кп.3509, 
кп.3512/1,3, тј пратећи постојећу улицу кп. бр. 
4041/2, наставља постојећим путем ка 
југозападу, пратећи југоисточну границу 
кп.3516, кп.3517, кп.3519, кп.3527, кп.3528/3, 
кп.3529, кп.3530, кп.3538, кп.3541 наставља на 
запад пратећи Дубоки поток и границу са КО 
Ново Село. Наставља на југ пратећи источну 
границу кп.4548, кп.4549, кп.4550, кп.4558, 
кп.4559, прати Дубоки поток и границу КО 
Ново Село, даље на југ до источне границе 
кп.194/2,3 КО Липова, прелази преко кп.198 
КО Липова, кп.202, кп.212, затим наставља 
севернозападном границом кп.217/7,1,3,  
наставља ка југу границом преко кп.бр.216, од 
постојећег пута се ломи ка истоку преко 
кп.215/1, настављајући ка југозападу 
постојећом улицом, прелазећи преко кп. 238 до 
границе са Генералним планом. 
 
III ЗОНА – ИСТОК (све КО Руђинци)  

Од источне границе ГП-а,  на југ 
источном границом 2125, 2127, даље на исток 
северном границом 2229/5, североисточном, 
југоисточном, југозападном границом 2229/5, 
наставља на југ преко 2231 до пута, источном 
границом 2232/1, 2154/1, јужном границом 
2154/1 и 2154/2, прелази пут, даље преко 2259, 
јужном границом 2236/5, 3, 4, 2238/4, иде на 
север западном границом 2238/4, југозападном 
и југоисточном границом 2238/2, иде на запад, 
прелази преко парцеле и пута до јужне 
границе 3707/23, даље иде на север улицом, 
прелази преко 3706, даље на север, источном 
границом 1888/1, источном границом 1936/2 
до пута, наставља путем ка северозападу, 
прелази на исток северном границом 1904/5, 
јужном и источном границом 1934/2, на исток 
северном границом 1934/1, наставља на север 
преко 1904, на северозапад преко 1904/1 до 
регионалног пута Гоч и даље на север, прелази 
регионални пут, па ка југоистоку северном и 
североисточном границом  2061/1 до 1955/2 и 
даље путем на североисток па на север преко 
2060/9, 2060/3, 2045/1, прати јужну и источну 
границу 2044, наставља на североисток преко 

2019 и 2016/1, 2009, одакле се ломи на 
северозапад, па североисточном границом 
2010, 2011, 2009/1, прелази преко 1089/1, на 
север преко 1088/6, 1079/2, 1078/1, 1078/2, 
1068/4, а онда се ломи на југозапад преко 
1069/5, 1069/2, 1080, 1081, 1083, југозападном 
и северозападном границом 1041, северо-
западном границом 1046, североисточном 
границом 1043, 1044, западном границом 1049, 
даље на север преко 1055, 1058, 1050, 1065/8, 
1065/5, 3, 10, 2, 9, јужном границом пута 2279 
па на југ преко 1073 до 1170 и северном 
границом 1170 па на север преко 1190/3 и 4, 
1185, прелази пут, па источном границом 
1193/2, прелази на исток преко 1189, па на 
север западном границом 1188/2 и преко 
1188/2 и 1188/3 на север преко 1196, 1198, 
1193, 1200/2, 1200/1, 1205/1, преко 1209/2, 3, 4, 
до пута на 1210, даље путем преко 1212, 
1478/5, 1486 и даље на север источном 
границом 1478/7, 6, 9, 1, 12, 11, 1478/8 и њеном 
североисточном границом враћа се до пута на 
1478/5, путем преко 1478/6, путем на 2278 па 
северном и западном границом 1226/1, на 
север, преко 1228/2 и 3, 1229, ломи се на запад 
преко 937/1, 8, 7, 936, па на југ преко 939, даље 
на северозапад преко 922/1, на север преко 
924/1, 2, на североисток, југозападном грани-
цом и северозападном границом 926, излази на 
пут и наставља ка северозападу, даље путем 
903/2, па истим путем на север, до 817/1, па 
преко 819/4, 3, 2, југоисточном границом 821, 
јужном границом 820, источном 797, излази на 
пут, наставља ка југозападу западном и 
северном границом 784/1, наставља на север 
западном границом 790, даље на север до 
2270/3, даље на исток путем 2270/3 и на север 
преко 754, па на северозапад преко 495, 499, 
501/4, 500, западном границом 509, 
југоисточном границом 510/2, преко 512/2, 
513, југоисточном границом 514 и 517/3, 518/3, 
2, 519, 525, на север преко 524/3, преко 529/3, 
529, 536/3, 1, иде на југоисток, до 537/6 и 
њеном југоисточном границом, прелази пут, 
наставља преко 545/1, 546, 550, 552, 556, на 
север, преко 560, 558, на југоисток преко 
561/2, даље на југоисток, па северозападном и 
североисточном границом 403, па преко 408, 
па на северозапад и онда преко 401, 402 и 400 
на североисток, па на југоисток и преко 398, 
397, 393, на североисток па преко 4093/6, 392, 
преко 396, даље на североисток преко 383, 384, 
396, на север преко 374, излази на магистрални 
пут Краљево – Крушевац. 
Од магистралног пута ка северу и југоистоку 
пратећи границу Генералног плана до кп.3068, 
наставља на југоисток преко кп.3068, 
прелазећи постојећи пут и настављајући 
кп.3046, кп.3170, наставља на југ преко 
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кп.3172/1, наставља на југ постојећом улицом 
до пруге. 
У обухвату Треће зоне је део кп.3102/1 
кп.3101, кп.3100,  већи део кп.3095/1,2 
кп.3096/2,3. 
Од железничке пруге  ка северу преко кп.2875 
и кп.2876/4, јужном границом кп.3009/2,3,4, 
кп.3003, јужном границом кп.3004/2, кп.3001, 
кп.2998/2, кп.3068/2, кп.3067, преко кп.3072/2, 
кп.3074/1,2, кп.3083 до улице Станичне, 
северном границом кп.3083, прелази преко 
кп.3080/2, преко кп.3072/2, кп.3069/1, 
кп.3068/1, кп.3007/1, кп.2877, кп.2876/2, 
кп.2874, кп.2871, кп.2870, кп.2867, кп.2864, 
кп.2865, прелази преко постојеће 
саобраћајнице, наставља преко кп.2858, кп. 
2848/2, кп. 2846/1, ломи се ка југу преко 
кп.2849, кп.2850/1,2,3, кп.2853/1,2, 2854, 2855, 
до пруге. 
Овој зони не припадају кп.2860/3,4, кп.2856 и 
кп.2858/3. Ове четири парцеле припадају 
Четвртој зони. 
Трећој зони припада кп.2832, кп.2833, кп.2831, 
кп.2816, кп.2815/3, кп.2817/4, кп.295, кп.298/5, 
кп.299/1,2, кп.290 и кп.289. 
Од пруге на северо исток, преко половине 
кп.364/1 до кп.371/1, наставља на исток до 
кп.372, ломи се ка северо истоку преко 
кп.218/1, кп.217/1, кп.217/5, наставља на север 
преко кп.225, кп.224/2, кп.225/3, ломи се ка 
северо западу преко кп.226, пратећи границу 
кп.221/9  пелази преко кп.370/8, кп.370/2, 
кп.370/5, кп.370/6, кп.368/5, кп.250., даље ка 
северо западу обухватајући све парковске 
шуме и спортски центар до кп.300, кп.265, 
кп.2810, до постојећег пута, одакле се ломи ка 
североистоку до кп.2680/3, а затим ка 
северозападу преко кп.2680/1,2, кп.2681/4, 
кп.2686, кп.2688, кп.2690, кп.2691, кп.2691/3, 
кп.2692/1,2,3,4, кп.2693, кп.2695/1, пратећи 
југозападну границу кп.2704, кп.2704/1,2 
југозападну границу кп.2708, кп.2711/2, 
кп.2713/1, кп.2716/2, кп.2731, кп.2732, кп.2581, 
кп.2583/3, кп.2583/5,6,7,  кп.2583/4, кп 1583/1, 
кп.2583/8, кп.2583/2 до кп.2586/15 одакле се 
ломи ка северозападу пратећи јужну границу 
кп.2586/11,22,6,12, прелазећи постојећу улицу 
наставља ка северозападу пратећи југозападну 
границу кп.2567/1, кп.2558/1,2,3,  кп.2515, 
кп.2518, кп.2517, кп.2519, кп.2533/1,2,3,4, 
кп.2534, кп.2535, наставља на север пратећи 
постојећи пут, а затим наставља  западном 
границом парцеле кп.2530, кп.2528/2, кп.2250, 
кп.2251, кп.2260/1,2,3, кп.2264 до границе са 
Генералним планом.  
 
IV ЗОНА 
 Обухвата простор између треће зоне и 
граница Генералног плана Врњачке Бање. 

 

Члан 5. 
Намене објекта – простора за које се 

утврђује накнада за уређивање и закупнине су: 
1. објекти за потребе обављања послова 

из надлежности државних органа и 
организација, органа и организација 
јединица територијалне аутономије и 
локалне самоуправе и организација 
које обављају јавну службу које 
послују средствима у државној своји-
ни, као и други објекти у државној 
својини (школе, дечје установе, 
здравствени објекти, објекти културе, 
објекти комуналне инфраструктуре, 
објекти спорта); објекти за обављање 
верских обреда, традиционалних цркви 
и верских заједница, сходно чл. 10. 
Закона о цркавама и верским заједни-
цама -  ''Сл.гласник РС'', бр. 36/06, 
објекти социјалног становања и 
објекти за које Скупштина општине 
утврди да су  од  посебног интереса за 
општину; 

2. стамбени (индивидуално-стамбени, 
коле-ктивно-стамбени,пословно-стамб-
ени) и  пратећи гаражни и други прост-
ор у стамбеним објектима; 

3. пословно-производни (производне 
хале, складишта, стоваришта, објекти 
магацина, јавне гараже и пратећи 
пословни простор) и пратећи гаражни 
и други простор у овим објектима; 

4. пословно-услужни (пословно-стамбени 
апартмани, хотели, ресторани, спорт-
ски терени и пословни садржаји у 
објектима спорта за комерцијалну 
употребу) и пратећи гаражни и други 
простор у овим објектима.   

 Намена објекта-простора који нису 
предвиђени у ставу 1. овог члана утврђују се 
према најсличнијој намени. 
 

Члан 6. 
 Нето површина објекта по м2 за 
обрачун накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта и закупнине утврђује се на основу 
SRPS U.C2.100:2002 (''Сл.лист СРЈ'' бр. 
32/2002, Сл.лист СЦГ, бр.44/05, ''Сл.гласник 
РС'' бр.27/2007). 
  
II НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 7. 
 За уређивање грађевинског земљишта 
плаћа се накнада. 
 Накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа лице које је добило земљиште 
у закуп, лице које има право коришћења 
земљишта, које врши изградњу, адаптацију, 
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реконструкцију, доградњу, промену намене и 
изградњу помоћних објеката, постављање 
привремених објеката на јавној површини, као 
и власници објеката изграђених, односно 
реконструисаних без грађевинске дозволе. 
 Не плаћају накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта лица које врше  
адаптацију и реконструкцију у оквиру 
постојећег габарита и волумена легално 
изграђеног објекта, без повећања укупне 
обрачунске површине и без промене намене. 
 Накнада из става 1. овог члана је 
изворни приход општине и наменског је 
карактера и као такав троши се у складу са 
програмом уређења  јавног и осталог 
грађевинског земљишта за одговарајућу 
календарску годину. 
 Носилац израде програма је ЈП 
Дирекција за планирање и изградњу општине. 

 
Члан 8. 

 Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата трошкове припремања и комуналног 
опремања грађевинског земљишта до 
грађевинске парцеле, као и трошкове који су 
раније изведени на уређивању земљишта. 
 У трошкове припремања спадају: 

- прибављање земљишта (решавање 
имовинско-правних односа, набавка 
станова и другог простора за потребе 
расељавања корисника из објеката који 
се руше и сл.); 

- припремни радови (истражни радови, 
израда геодетских и других подлога, 
израда планске и пројектне документа-
ције, режијски трошкови на реализа-
цији програма, расељавање, рушење 
објеката који су за то планом 
предвиђени, санирање терена, студије, 
анализе, програми и сл.). 

 
 У трошкове комуналног опремања 
спадају: 

- изградња објеката и мреже водо-
снабдевања и објеката за одвод отпадн-
их и површинаких вода; 

- изградња саобраћајних површина са 
комплетном опремом, 

- изградња паркинга и пешачких површ-
ина, 

- изградња и уређивање јавних зелених 
површина са пратећим садржајима, 

- јавна расвета и други радови. 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта не обухвата трошкове инфрас-
труктуре, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним предузећима (електродистри-
бутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа, 
кабловски дистрибутивни систем, гасифи-
кација и др.). 

 
Члан 9.  

 Висина накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта утврђује се и уговара 
по м2 нето површине објекта који се гради у 
зависности од зона, и то:  

• у екстра зони        17.029,00 динара 
• у првој зони          12.745,00     '' 
• у другој зони          7.069,00       '' 
• у трећој  зони       4.177,00      '' 
• у четвртој  зони     2.088,00     '' 

  
Висина накнаде за уређивање 

грађ.земљишта утврђена у ставу 1. овог члана 
валоризоваће се најкасније до 31.12. текуће 
године, са планираном стопом инфлације 
(просек периода) која је исказана у 
меморандуму о буџету РС за наредну годину, а 
највише 10%, и тако утврђена висина накнаде 
примењиваће се у наредној години. 

Висина накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, утврђена ставу 1. 
члана 9. ове Одлуке коригује се у зависности 
од намене објекта, следећим  коефицијентима, 
и то: 
1. Коефицијентом 2: 

1.1. за објекте бензинских и плинских 
пумпи  са припадајућим садржајем без 
надстрешнице, 

2. Коефицијентом 0,75: 
      2.1. за галерије у затвореном простору,  
      2.2. магацине у подрумским и сутеренским 
етажама, 
      2.3. унутрашње комуникације у стамбеним 
објектима (холови, степенишни простори, 
лифтовски отвори и друге површине под 
инсталацијама). 
3. Коефицијентом 0,50 за: 
    3.1. гаражна места без комуникација у 
сутеренским и подрумским комуникацијама, 
све помоћне зидане објекте уз породичне 
стамбене објекте (оставе, шупе, гараже и сл.), 
    3.2. надстрешнице уз привредно-производне 
и пословне објекте, 
    3.3. површине отворених простора (балкони, 
терасе, тремови и лође), 
    3.4. површина монтажних објеката на јавној 
површини преко 10м2 нето површине објекта. 
4. Коефицијентом 0,25 за: 
   4.1. економске објекте уз породичне 
стамбене објекте (кошеви, амбари, сеници и 
сл.), 
   4.2. отворена складишта, 
   4.3.површина монтажних објеката на јавној 
површини до 10м2 нето површине објекта. 
5. Коефицијентом 0,03 
    5.1. Површине отворених спортских-
рекреативних терена и забавних објеката  
    5.2.Отворене Трибине за гледалиште 
отворених спортско-рекреативних терена. 
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 Висина накнаде за уређење 
грађевинског земљишта и начин плаћања за 
објекте  из чл. 5. тачка 1. ове Одлуке, утврђује 
у сваком конкретном случају Општинско веће 
на предлог Извршног органа општине 
Врњачка Бања. 

Члан 10. 
 Инвеститору индивидуалног стамбеног 
објекта, који решава стамбено питање своје 
породице, признаје се право на умањење 
накнаде по основу његовог улагања, односно 
улагања чланова његове уже породице у 
објекте инфраструктуре, које је имао путем 
плаћања самодоприноса на подручју општине 
Врњачка Бања, у висини од 2,0% за сваку 
годину. 
           Умањење из претходног става признаје 
се максимално до 150м2 нето површине 
објекта.  
 Чланом породичног домаћинства у 
смислу става 1. овог члана сматра се: брачни 
друг, дете (рођено у браку или ван брака, 
усвојено или пасторак), родитељи власника и 
његовог брачног друга, као и лице које је 
власник по закону дужан да издржава. 
 Повластице из претходног става 
признају се инвеститору на основу писмене 
потврде месне заједнице преко које је 
самодопринос убиран, из које се недвосм-
ислено може констатовати у ком периоду је 
инвеститор или члан његове уже породице 
вршио уплаћивање самодоприноса за активно-
сти на подручју општине Врњачка Бања.  
 Чланови једног породичног домаћи-
нства могу користити ово право само једанпут, 
за један стамбени објекат, и то највише до 
150м2 нето површине објекта. 
 Инвеститорима индивидуалних 
стамбених објеката, који тиме решавају 
стамбено питање своје породице, са посебним 
здравственим потребама (лица са утврђеним 
степеном инвалидитета од стране надлежног 
органа, лица са посебним потребама и 
старањем, ратни војни инвалиди, као и у 
другим изузетно оправданим ситуацијама, као 
што је: тежа болест, посебна социјална 
потреба или стање нужде, породице са више 
од троје деце), висину накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, начин плаћања, као и 
увођење додатних олакшица, у сваком 
конкретном случају утврђује Општинско веће 
општине Врњачка Бања, на предлог извршног 
органа општине, и на основу медицинске и све 
друге неопходне документације. 
 Евиденцију издатих потврда физичким 
лицима о плаћању самодоприноса, воде месне 
заједнице на територији обухваћеној ГП-ом 
Врњачка Бања 2005-2021, односно орган 
надлежан за вођење истих. 

 
Члан 11. 

 Висина накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта за градњу објеката на 
парцелама које нису потпуно комунално 
опремљене, обрачунава се по одредбама ове  
Одлуке, стим да се иста умањује на основу 
недовољне комуналне опремљености ако 
инвеститор сам врши уређивање грађевинског 
земљишта до места прикључивања на 
комуналне објекте, максимално до 15%, и то: 
1. Максимално до 5% за недовољне услове 
водоводне и канализационе инфраструктуре, 
2. Максимално до 5% за недовољне услове 
електро инфраструктуре,   
3. Максимално до 5% за непостојање 
адекватне путне инфраструктуре. 

Инвеститор ће одлучити да ли ће 
прихватити умањење по основу недовољне 
комуналне опремљености из става 1. овог 
члана, на који начин прихвата обавезу да сам 
врши уређивање грађевинског земљишта до 
места прикључивања на комуналне објекте 
или ће прихватити обавезу да плати пун износ 
надокнаде, а да општина изврши изградњу 
потребне инфраструктуре.  

 Услове недовољне комуналне опре-
мљености утврђује Дирекција за планирање и 
изградњу ЈП на основу техничких услова 
јавних предузећа, који су саставни део 
техничке документације у поступку издавања 
одобрења и пријаве радова.   

 
Члан 12. 

 Обрачун умањења накнаде из 
претходног члана врши се према следећој 
формули (функцији): 
y = k . x 
ознака симбола:  
y = % умањења 
к = коефицијент пропорционалности 
x = удаљеност прикључка од границе 
грађевинске парцеле (у метрима), 
при чему  у и k  имају следеће вредности, и то:   
у max. = 5% 
k = 0,0005/м2 
  У свим случајевима процентуално 
умањење признаје се за удаљеност од 10м па 
на више, односно домен функције y (област 
дефинисаности) је за х, вредност од 10 па на 
више.  

Члан 13. 
 Инвеститору се накнада за уређење 
грађевинског земљишта умањује ако је сопст-
веним средствима учествовао у уређивању 
објеката инфраструктуре за заједничке потребе 
(путеви, водовод, канализација, јавна расвета), 
у зависности од висине тих улагања и уредно 
поднете документације (оверена изјава, 
потврда, уговор, рачун, овлашћење, предузеће 
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или МЗ на територији општине Врњачка 
Бања). 
 Вредност радова из става 1. овог члана 
ревалоризује се на дан подношења захтева за 
обрачун накнаде. 
 Сопствено улагање се признаје ако га 
је вршио инвеститор, односно обвезник 
накнаде или чланови уже породице, 
дефинисано у чл. 10. став 3. 

 
Члан 14. 

 Умањења по свим основама 
прописаним овом Одлуком (10., 11., 12. и 13.) 
не могу бити већа од 40% обрачунате накнаде 
и не могу се примењивати за површину већу 
од 150м2 нето површине објекта.  
 

Члан 15. 
 Када правно или физичко лице врши 
доградњу и реконструкцију постојећег 
легалног објекта,  накнада се обрачунава за 
разлику између  нето површине постојећег 
легалног објекта и нето површине новопро-
јектованог објекта и за разлику у намени.  
 Ако инвеститор објекта руши 
постојећи објекат изграђен у складу са 
законом и ако је површина објекта који се 
гради већа од површине објекта који се руши, 
накнада се обрачунава за разлику у нето 
површини и за разлику у намени објекта који 
се гради.  
 У случају из става 2. овог члана 
инвеститор је дужан да достави документацију 
којом доказује површину и намену објекта 
који се руши и да омогући увид у стање 
објекта и  мерење пре рушења истог. 
 Легалност изградње, површина  и 
намена објекта из претходног става овог члана 
доказује се: изводом из листа непокретности, 
копијом плана, грађевинском и употребном 
дозволом, техничком документацијом и 
увидом на лицу места, што ће обављати 
Комисија за утврђивање старости објекта. 
 За објекте изграђене у периоду када 
није постојала обавеза прибављања 
грађевинске дозволе, уместо ње доставља се 
уверење надлежног органа Општинске управе 
да је објекат изграђен пре  ступања на снагу 
законских прописа којима је утврђена обавеза 
прибављања грађевинске дозволе или 
одговарајући акт  Службе за катастар 
непокретности. 

Члан 16. 
 Ако у току грађења објекта, због 
промењених околности које се нису могле 
предвидети (објективне околности), у смислу 
чл. 119. Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 47/03 и 34/06) инвеститор 
мора да одступи од документације на основу 
које је прибавио одобрење за изградњу, 

односно одступи од главног пројекта на 
основу кога је пријавио почетак извођења 
радова, дужан је да плати разлику у накнади на 
име одступања, како у погледу површине, тако 
и у погледу намене. 
 У случају из става 1. овог члана, 
инвеститор је дужан да уз захтев за измену 
обрачуна Дирекцији, достави одобрење за 
изградњу по измењеној документацији, 
односно измењен главни пројекат са потврдом 
надлежног органа о пријему. 
 
IV НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ И 
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 17. 
Накнада за уређење грађевинског 

земљишта, у поступку издавања одобрења за 
легализацију бесправно изграђених објеката, а 
у складу са чл. 160. и 161. Закона о планирању 
и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 47/03 и 
34/06), обрачунава се у складу са чл. 9. ове 
одлуке. Тако утврђена накнада умањује се за 
2% за сваку навршену годину старости 
бесправно изграђеног објекта по основу 
амортизације објекта, а највише за 40%. 
 Старост бесправно изграђеног објекта 
утврђује комисија коју именује извршни орган 
општине Врњачка Бања. 
 

Члан 18. 
 Власници  стамбених објеката из 
претходног члана ове Одлуке могу остварити и 
право на умањење по основу плаћања 
самодоприноса на начин и у поступку 
прописаном у чл. 10. ове одлуке, највише 40%. 

 
Члан 19. 

 Власницима станова као посебних 
делова колективне стамбене зграде, изграђене 
без одобрења надлежног органа, накнада за 
уређење грађевинског земљишта обрачунава 
се на начин прописан чл. 17. ове одлуке. 
 Тако утврђена накнада се увећава за 
проценат сразмерног учешћа нето површине 
стана који се уклапа у укупној нето површини 
колективне стамбене зграде у којој се 
предметни стан налази, применом критеријума 
из ове одлуке прописане за помоћне 
просторије. Површина за обрачун накнаде из 
овог става утврђује се на основу пројекта 
изведеног стања објекта. 
 

Члан 20. 
            Инвеститор објеката чија је изградња 
започета по одобрењу надлежног органа, коме 
у поступку добијања употребне дозволе, 
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Комисија за технички пријем објекта и 
надлежно општинско одељење за урбанизам 
утврде прекорачење бруто површине објекта у 
односу на издато одобрење за градњу плаћа 
разлику у нето површини на следећи начин: 

1. ако је прекорачење мање од 3% 
износ накнаде прописан овом одлуком, 

2. ако је прекорачење веће од  3% , а 
мање од 15% износ накнаде прописан овом 
одлуком увећан за 5 пута и 

3. за прекорачења преко почев од 15%, 
износ накнаде прописан овом одлуком увећан 
за 50 пута. 

Инвеститор објеката чија је изградња 
започета по одобрењу надлежног органа, коме 
у поступку добијања употребне дозволе, 
Комисија за технички пријем објекта и 
надлежно општинско одељење за урбанизам 
утврде промену намене у случају када се тиме 
прелази из повољније групе обрачуна накнаде 
за уређење грађ.земљишта у неповољније по 
инвеститора у смислу ове одлуке, врши се 
увећање накнаде за уређење грађ.земљишта за 
2 пута. 
 
V НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
 

Члан 21. 
 Накнада за уређење грађевинског 
земљишта плаћа се одједном или у више рата, 
на основу уговора о уређивању односа у 
погледу плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта.     
 Обрачун накнаде и закључење уговора 
из става 1. овог члана врши ЈП Дирекција за 
планирање и изградњу на основу захтева 
инвеститора. Контролу закључених уговора 
врши надлежни орган општине, а ЈП 
Дирекција за планирање и изградњу је у 
обавези да  по 1 примерак уговора са 
обрачуном који је саставни део уговора 
доставља Општинском јавном правобра-
нилаштву и одељењу Општинске управе 
надлежном за послове финансија. Уз захтев се 
подноси следећа документација: 

- код обрачуна за изградњу и 
реконструкцију: решење о одобрењу за 
изградњу, реконструкцију издато од 
стране надлежног органа Општинске 
управе, главни пројекат и техничка 
контрола, или потврђен идејни 
пројекат; 

- код обрачуна за адаптацију и санацију 
објекта: доказ о легалности објекта 
чија се адаптација, односно санација  
врши, главни пројекат и техничка 
контрола и обавештење одељења 
надлежног за послове урбанизма о 
могућности извођења радова; 

- код обрачуна накнаде за помоћне 
објекте: доказ о легалности главног 
објекта на парцели, идејни пројекат и 
обавештење одељења надлежног за 
послове урбанизма о могућности 
извођења радова; 

- код обрачуна накнаде код промене 
намене простора: доказ о легалности, 
идејни пројекат и обавештење одељења 
надлежног за послове урбанизма о 
могућности извођења радова 

- код обрачуна накнаде за монтажне 
објекте: уговор о закупу и идејни 
пројекат (идејна скица). 

             Поред документације наведене у 
претходном ставу овог члана, уз захтев  за 
обрачун накнаде доставља се и сва друга 
потребна документација којом подносилац 
доказује права и повластице у складу са 
законом и овом одлуком. 
 Дирекција је у обавези да уради 
обрачун најкасније у року од 10 дана од дана 
пријема захтева и достави инвеститору и да 
води евиденцију о датуму уручења обрачуна. 
 Инвеститор је у обавези да у року од 15 
од дана пријема обрачуна закључи уговор о 
уређивању односа у погледу плаћања накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта, у 
противном обрачун престаје да важи.   
 Ако се уплата накнаде изврши 
једнократно према примљеном обрачуну, у 
року од 15 дана од дана пријема обрачуна, 
обвезнику се обрачуната накнада умањује за 
20%. 
 Накнада се може уплатити и у више 
месечних рата, на следећи начин: 
- за инвеатиторе која решавају услове 
становања на 60 једнаких месечних рата за 
објекте чија је нето површина до 200м2. 
- за инвеститоре - правна лица и предузетници 
до 24 једнаке месечне рате, за пословне 
објекте који су искључиво у функцији за 
обављање делатности за  коју су регистровани, 
а чија нето површина прелази 200м2; 
- инвеститор – правно или физичко лице које 
гради објекат преко 200м2, 50% накнаде плаћа 
приликом потписивања уговора, а преосталих 
50% у року од 1 (једне) године од дана 
потписивања уговора.   
 У свим случајевима плаћања накнаде 
за уређење грађевинског земљишта у ратама, у 
колико обвезник измирује исте у роковима и 
на начин предвиђен уговором, у било ком 
периоду отплате може поднети писмени захтев 
да остатак дуга измири у целости, а на тај 
остатак дуга обвезник накнаде има право на 
умањење од 20%. 
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Члан 22. 
 Уплата прихода по основу ове Одлуке 
врши се на следеће уплатне рачуне, и то: 
 

• Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина 
840- 742153843-66   
позив на број по моделу 97: 
ФИРМА: 
97-к.бр. 115-ПИБ 
 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
97-К.БР. 115-матични број 

 
• Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
840-742253843-87 
позив на број по моделу 97: 
ФИРМА: 
97-к.бр. 115-ПИБ 
 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
97-к.бр. 115-матични број 

   
VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА 
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 
ЗАКУПНИНЕ 

 
Члан 23. 

 Ради обезбеђења плаћања накнаде која 
је уговорена у ратама, инвеститор је дужан  да 
при потписивању уговора достави следећа 
средства обезбеђења, и то: 
 
а/ физичка лица  

- меница у висини потраживања 
накнаде, увећана за 50%, са меничном 
изјавом, до износа накнаде од 1500 
еура, 

- за износ накнаде преко 1500 еура, 
хипотеку – заложно право на уписаној 
бестеретној некретнини, која тржишно 
покрива вредност накнаде увећане за 
50%, у корист Општине. 

б/ правна лица 
- меница и уговорно овлашћење оверено 

од пословне банке, оба у висини 
потраживања накнаде, до износа 
накнаде од 10 000 еура, 

- преко износа накнаде од 10 000 еура, 
хипотеку првог реда уписану на 
бестеретној некретнини, која тржишно 
покрива вредност накнаде увећане за 
50%, у корист Општине или банкарску 
гаранцију.   

            Износи у еурима из овог члана исказују 
се у динарској противвредности, према 
средњем курсу НБС на дан закључења 
уговора. 

           
Члан 24. 

 У периоду одложног плаћања накнаде, 
обрачунава се и плаћа камата у висини 
есконтне стопе НБС, применом конформне 
методе обрачуна. За период доцње плаћа се 
законска затезна камата. 
  
VII ЗАКУПНИНА ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 25. 
 Јавно и остало грађевинско земљиште 
се може издати у закуп у складу са Законом о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 
47/03 и 34/06) и актима општине Врњачка 
Бања. 
 Закупнину плаћа лице коме је 
неизграђено јавно грађевинско земљиште, 
односно остало грађевинско земљиште у 
државној својини дато у закуп по поступку из 
претходног става. 
 Почетни износ закупнине за давање у 
закуп  осталог грађевинског земљишта у 
државној својини јавним надметањем или 
прикупљањем понуда јавним огласом,  за 
објекте из чл. 5. тачке 2., 3. и 4. ове Одлуке, у 
висини од 100% од тржишне вредности 
земљишта.  
 Закупнина за давање у закуп осталог 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом, ради изградње и легализације  
објеката из тачке 1. члана 5. ове Одлуке, као и 
исправке границе постојећих катастарских, 
односно грађевинских парцела за ове објекте 
утврђује се на начин прописан за утврђивање 
накнаде за уређење грађевинског земљишта из 
чл. 9. став 4. ове Одлуке, а ради легализације и 
исправке катастарских граница за објекте из 
чл. 5. тачка 2., 3. и 4. ове одлуке, закупнина се 
утврђује у висини од 100% тржишне 
вредности. 
 Почетни износ закупнине за давање у 
закуп на одређено време неизграђеног јавног 
грађевинског земљишта јавним надметањем 
или прикупљањем понуда јавним огласом, 
утврђује се у висини од 30% од тржишне 
вредности земљишта. 
 Тржишна вредност земљишта утврђује 
се у сваком појединачном случају у складу са 
позитивним законским прописима из ове 
области. 
 Закупнина за давање у закуп дела јавне 
површине непосредном погодбом утврђује се у 
процентуалном делу од висине накнаде за 
уређење грађевинског земљишта у зони у којој 
се налази, по м2 јавне површине на месечном 
нивоу, а што се утврђује Планом општег 
распореда  места за постављање монтажних 
објеката. 
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Члан 26. 
 Лице коме је у складу са Законом и 
овом одлуком дато у закуп грађевинско 
земљиште, дужно је да плати закупнину у року 
од 15 дана од дана закључења уговора о 
давању у закуп грађевинског земљишта. 
 Изузетно, ако је земљиште дато у закуп 
непосредном погодбом власнику постојећег 
објекта породичног становања, изграђеног без 
грађевинске дозволе, ради прибављања 
одобрења за изградњу, закупнина се може 
платити у ратама, и то: прва рата у износу од 
5% у року од 15 дана од дана закључења 
уговора, а преостали износ у највише 240 
месечних рата, које се усклађују са есконтном 
стопом централне емисионе банке на 
месечном нивоу, применом конформне методе 
обрачуна. 
 За вишепородичне стамбене, стамбено-
пословне и пословно-стамбене објекте, 
изграђене без грађевинске дозволе, ради 
прибављања одобрења за изградњу, закупнина 
се може платити у ратама и то: прва рата у 
износу од 25% у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, а преостали износ у 
највише 36 месечних рата, које се усклађују са 
есконтном стопом централне емисионе банке 
на месечном нивоу, применом конформне 
методе обрачуна. 
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 
и закупнину грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/05), осим 
одредбе чл. 2. ''Подручје општине Врњачка 
Бања обухваћено ГП ''Врњачка Бања 2005-
2021'' подељено је на екстра зону и четири 
зоне, које се пружају од центра ка периферији, 
а у складу са графичким прилогом који је 
саставни део ове Одлуке. 

Ступањем на снагу ове одлуке, 
престаје да важи чл. 2. Одлуке о коришћењу 
инструмената плаћања (Сл.лист општине 
Краљево бр. 11/05). 
 

Члан 28. 
 На све захтеве поднете Општини за 
закључење уговора о регулисању међусобних 
односа за плаћање накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, уз које су приложени 
инструменти обезбеђења плаћања обавезе, као 
и обрачун накнаде који није  старији од 15 
дана, примењују се одредбе одлуке која је 
важила у моменту подношења захтева за 
закључење уговора, уз обавезу да закључе 
уговор до дана истека важности обрачуна. На 

све остале захтеве примењују се одредбе ове 
Одлуке. 
 

Члан 29. 
Инвеститори који у тренутку ступања 

на снагу ове одлуке имају закључене уговоре о 
плаћању накнаде за уређење грађевинског 
земљишта могу користити погодности чл. 21. 
ове одлуке. 

 
Члан 30. 

 Одредбе чл. 27. став 1. и 28. ове 
Одлуке сходно се примењују и на закупнину. 

 
Члан 31. 

 Надзор над применом ове одлуке врши 
надлежни орган Општине-буџетски инспектор. 

 
Члан 32. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1498/07 од  28.12.2007.год. 
 
        ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
141. 

 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

21. седници одржаној дана 28.12.2007.г., која је 
наставак седнице од  25.12.2007.г. године на 
основу чл. 76, 78,80. и  81. Закона о планирању 
и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 47/03 и 36/06) 
и чл.  23. Статута општине Врњачка Бања 
("Сл.лист општине Краљево" бр. 24/04), 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 
 У чл. 5. Одлуке о грађевинском 
земљишту (Сл.лист општине Краљево бр. 
5/04), текст: «ЈП Дирекције за урбанизам и 
грађевинско земљиште», мења се у текст: «ЈП 
Дирекција за планирање и изградњу». 
 Текст  «ЈП Дирекције за урбанизам и 
грађевинско земљиште», мења се у текст: «ЈП 
Дирекција за планирање и изградњу» и у 
осталим члановима ове одлуке. 
 
   Члан 2. 
 У чл.9.ставу 2. реч: «Општином», мења 
се у текст: «ЈП Дирекцијом за планирање и 
изградњу». 
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Члан 3. 
У чл.10.ставу 2. реч: «Општином», 

мења се у текст: «ЈП Дирекцијом за планирање 
и изградњу». 

 
Члан 4. 

 У чл.19. ставу 2. брише се текст: «и 
имовинско-правне послове». 
 Текст: «и имовинско-правне послове», 
брише се и у осталим члановима ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 У чл. 30. ставу 1. текст: «Надлежни 
орган Општинске управе-Одељење за општу 
управу и скупштинске послове», мења се и 
гласи: «Орган управе надлежан за 
скупштинске послове». 
 Текст: «Надлежни орган Општинске 
управе-Одељење за општу управу и 
скупштинске послове», мења се и гласи: 
«Орган управе надлежан за скупштинске 
послове», и у осталим члановима ове одлуке. 

 
Члан 6. 

 У чл.43. ставу 1. и 3. текст: « и 
имовинско-правне послове», брише се. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања.'' 
      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 353-344/07 од  28.12.2007.год. 
            
                  ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
142. 
 
 Скупштина општине Врњачка Бања, на 
21-ој седници одржаној дана 28.12.2007. 
године, која је наставак седнице од 
25.12.2007.г., на основу чл. 77. и 163. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 
47/03 и 34/06), чл. 6. и 7. Закона о финанс-
ирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' 
бр. 62/06) и чл. 23. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Краљево'' бр. 24/04), 
донела је 
  

 Границе зона су, у зависности од: 
обима и степена уређености земљишта, 
атрактивности положаја, опремљености 
земљишта објектима туристичке понуде и 
друштвеног стандарда, саобраћајне повезано-
сти са бањским центром и другим  зонама у 
оквиру подручја општине Врњачка Бања, 
утврђене чл. 2. Одлуке о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 
и закупнине грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/05).  

О  Д  Л  У  К  У 
О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописују се мерила за 
утврђивање накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта и начин и рокови 
плаћања накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта на подручју општине Врњачка Бања 
обухваћеног ГП-ом 2005-2021.г. (у даљем 
тексту: накнада). 
 

Члан 2. 
 Накнаду за коришћење изграђеног 
јавног грађевинског земљишта и осталог 
грађевинског земљишта плаћа власник, 
корисник објекта, власник,односно носилац 
права коришћења на посебном делу објекта а 
ако је објекат, односно посебан део објекта дат 
у закуп, накнаду плаћа закупац објекта, 
односно дела објекта (у даљем тексту: 
обвезник накнаде).  
 Одредбе овог члана примењују се и на 
објекте изграђене  без одобрења надлежног 
органа. 
 Накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта не плаћају корисници објеката за 
потребе обављања послова из надлежности 
државних органа и организација, органа и 
организација јединица територијалне 
аутономије и локалне самоуправе и 
организација које обављају јавну службу које 
послују средствима у државној својини, као и 
других објеката у државној својини (школе, 
дечје установе, здравствени објекти, објекти 
културе, објекти комуналне инфраструктуре, 
објекти спорта); објеката за обављање верских 
обреда, традиционалних цркви и верских 
заједница, сходно чл. 10. Закона о цркавама и 
верским заједницама (''Сл.гласник РС'' бр. 
36/06) и објеката социјалног становања. 
            За уређене зелене површине у оквиру 
грађевинске парцеле на којој су изграђени 
стамбени или пословни објекти  не плаћа се 
накнада. 
   
II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
                                    Члан 3.  
 Висина накнаде утврђује се према 
зонама и намени објекта. 
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 За објекте који су изграђени дуж 
границе која дели две зоне, накнада се 
утврђује према зони са већим износом. 
 

Члан 4. 
 Кад више обвезника накнаде користи 
заједнички изграђен простор, накнаду плаћају 
сразмерно делу који користе. 
 

Члан 5. 
 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта утврђује се по 1 м2 нето  површине 
објекта на годишњем нивоу, и то на следећи 
начин: 
 
- екстра зона 
- за пословне објекте  50 динара по м2, 
- за стамбене објекте  15 динара по м2. 
 
- Прва грађевинска зона 
- за пословне објекте  30 динара по м2, 
- за стамбене објекте  10 динара по м2. 
 
- Друга грађевинска зона 
- за пословне објекте  25 динара по м2, 
- за стамбене објекте    5 динара по м2. 
 
- Трећа грађевинска зона 
- за пословне објекте  15 динара по м2, 
- за стамбене објекте    2 динара по м2. 
 
- Четврта грађевинска зона 
- за пословне објекте   7 динара по м2, 
- за стамбене објекте 0,5 динара по м2. 
 
 У обрачун накнаде за пословне објекте 
урачунава се нето површина пословног 
простора са припадајућим помоћним 
просторијама, као што су: површина 
складишта,  отворени манипулативни простор, 
гараже и сл.  
 У обрачун накнаде за стамбене објекте 
урачунава се нето површина стана, односно 
породичне стамбене зграде са припадајућим 
помоћним просторијама (подрум, гаража, 
остава и сл.). 
 Нето површина објекта за који се 
обрачунава накнада утврђује се у складу са чл. 
3. Правилника о начину утврђивања основице 
пореза на имовину на права на 
непокретностима (''Сл.гласник РС'' бр. 38/01 и 
45/04). 
 Ако се у стану или индивидуалној 
стамбеној згради обавља и пословна 
делатност, обрачун накнаде врши се посебно 
за пословни а посебно за стамбени простор, 
према одредбама ове одлуке. 
 За изграђено земљиште у оквиру 
пословног простора, које се користи за 
обављање пословне делатности – 

манипулативни простор и саобраћајнице 
накнада се обрачунава по м2 земљишта, у 
износу 50% вредности за пословне објекте у 
тој зони. 
 Ради економичности поступка неће се 
вршити утврђивање накнаде до износа од 100 
динара.  
 Висина  накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта по 1м2 нето 
грађевинске површине објекта утврђена ст.1. 
чл.5. ове одлуке, валоризоваће се   најкасније 
до 31.12. текуће године, са планираном стопом 
инфлације (просек периода) која је исказана у 
меморандуму о буџету РС за наредну годину, а 
највише 10%, и тако утврђена висина накнаде 
примењиваће се у поступку утврђивање 
обавезе у наредној години. 
 

Члан 6. 
 Обавеза плаћања накнаде настаје од 
првог дана стицања права власништва, 
коришћења, закупа, односно изградње и 
употребе објекта, а губљењем права престаје 
обавеза плаћања. 
 

Члан 7. 
 Служба надлежна за имовинско-правне 
послове Општинске управе општине Врњачка 
Бања дужна је да примерке решења, уговора и 
других аката о промени власништва, права 
коришћења и закупа на земљишту и објектима, 
достави Одељењу надлежном за локалне јавне 
приходе, у року од 15 дана. 
 Одељење надлежно за послове 
планирања и изградње Општинске управе 
општине Врњачка Бања дужно је да примерак 
решења којим се одобрава употреба 
новоизграђених, реконструисаних, дограђених 
и адаптираних објеката, акте о промени 
намене и сл. достави Одељењу надлежном за 
локалне јавне приходе, у року од 15 дана. 
 Одељење надлежно за локалне јавне 
приходе Општинске управе општине Врњачка 
Бања, дужно је да у року до 15 дана од пријема 
аката из претходних ставова,  донесе решење о 
утврђивању висине накнаде и достави га 
обвезнику. 

 
Члан 8. 

            Накнада се утврђује на основу података 
о обвезницима накнаде, са стањем на дан 
31.12. године која претходи години за коју се 
накнада утврђује. 
 Послове утврђивања висине, контроле 
и наплате накнаде  по овој одлуци врши 
Одељење надлежно за локалне јавне приходе 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 Накнада се утврђује и плаћа на начин и 
у роковима прописаним законом  којим се 
уређује порески поступак. 
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 Накнада се уплаћује на одговарајући 
уплатни рачун, у складу са Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода и распореду средстава са тих 
рачуна (''Сл.гласник РС'' бр. 20/07). 
 На решења и друга акта Одељења из 
става 2. овог члана жалба се подноси 
Министарству финансија – Пореска управа – 
Регионални центар Крагујевац.   
             На све остало што није регулисано 
овом одлуком примењују се одговарајуће 
одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији. 
 

Члан 9. 
 Сваку промену у коришћењу 
изграђеног простора за који се плаћа накнада 
по овој одлуци, обвезници накнаде су дужни 
да пријаве Одељењу надлежном за локалне 
јавне приходе у року од 15 дана од дана 
настале промене. 
 Обвезници накнаде су дужни да 
овлашћеном раднику Одељења надлежног за 
локалне јавне приходе Општинске управе 
општине Врњачка Бања омогуће контролу 
података из пријаве или решења или 
утврђивање чињеница и околности од значаја 
на висину накнаде. 
 
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 Ако обвезник накнаде не изврши 
обавезу из члана 9. ове одлуке казниће се за 
прекршај: 

- правно лице новчаном казном у износу 
од 5.000 до 500.000 динара, 

- одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250 до 25.000 
динара, 

- предузетник новчаном казном од 2.500 
до 250.000 динара, и 

- физичко лице новчаном казном од 250 
до 25.000 динара. 

          Ако обвезник накнаде не изврши обавезу 
из чл. 8. став 3. и 4. ове Одлуке, казниће се за 
прекршај у висини од десетоструког износа 
неизвршене обавезе. 

 
Члан 11. 

 Надлежни орган покреће и води 
првостепени пркршајни поступак. 
  
 IV ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи чл. 13. Одлуке о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 
и закупнине грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општина Врњачка Бања'' бр. 1/05). 

 
Члан 13. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања, а примењиваће се од 
01.јануара 2008. године. 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1499/07 од  28.12.2007.год. 
            
        ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
143. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
21-oj седници одржаној дана 28.12.2007.г., која 
је наставак седнице од  25.12.2007. године, на 
основу чл. 6. и 8. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' бр. 
62/06), чл. 11. Закона о порезима на имовину 
(''Сл.гласник РС'' бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 
135/04 и 61/07) и чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'' 
бр. 24/04), донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о висини стопе пореза на имовину за 2008. 

годину 
 

Члан 1. 
  Овом Одлуком утврђује се висина 
стопе пореза на имовину за 2008. годину на 
територији општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
 Стопе пореза на имовину  за 2008. 
годину, износе, и то: 

1. на права на непокретности пореског 
обвезника који води пословне књиге 
0,30%, 

2. на права на непокретности пореског 
обвезника који не води пословне 
књиге: 
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На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
до 6.000.000 динара 0,30% 
од 6.000.000 до 15.000.000 дин. 18.000 дин.+0,60% на износ преко 6.000.000 дин. 
од 15.000.000 до 30.000.000 дин 72.000дин.+1,30% на износ преко 15.000.000 дин. 
преко 30.000.000 дин. 267.000 дин.+2,5% на износ преко 30.000.000 дин. 
 

Члан 3. 
 У погледу начина одређивања пореског 
обвезника, пореске основице, настанка 
пореске обавезе, ослобађања, утврђивања, 
контроле и наплате пореза, примењују се 
одредбе Закона којим се уређује порез на 
имовину. 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
01.јануара 2008. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1500/07 од 28.12.2007.год. 
 
                     ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
144. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
21-oj седници одржаној дана 28.12.2007.г., која 
је наставак седнице од 25.12.2007. године, на 
основу чл. 36. Закона о туризму (''Сл.гласник 
РС'' бр.  45/05), чл. 7. и 19. Закона о 
финансирању локалне самоуправе   
(''Сл.гласник РС'', бр. 62/06), а у вези са чл. 78. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр. 9/02, 33/04 и 135/05) и чл. 23. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр. 24/04), донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о другој измени Oдлуке о висини 
боравишне таксе 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о висини боравишне таксе 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 3/05 и 
10/06), у чл. 2. износ од ''80 динара'',  замењује 
се износом од ''90 динара''. 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', а примењиваће се од 01. маја 
2008. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1501/07 од  28.12.2007.год. 
 

                  ПРЕДСЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                     

                    Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
145. 
 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
21-ој седници одржаној дана 28.12.2007.г., која 
је наставак седнице од  25.12.2007.г.,на основу 
чл.7., 11. и 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС, бр.62/06) 
и члана 23. Статута општине Врњачка Бања 
(„Службени лист општине Краљево“, 
бр.24/04“),  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уводе се локалне 
комуналне таксе на територији општине 
Врњачка Бања и утврђују се обвезници, 
висина, олакшице, рокови и начин плаћања 
локалне комуналне таксе (у даљем тексту: 
комуналне таксе). 
 

Члан 2. 
 Обавезник комуналне таксе јесте 
корисник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне 
таксе . 
 

Члан 3. 
 Таксена обавеза настаје даном почетка 
коришћења права, предмета или услуга, за чије 
је  коришћење прописано плаћање комуналне 
таксе и престаје даном привременог или 
трајног престанка коришћења права, предмета 
или услуга. Привремени престанак обављања 
делатности уређен је Законом који регулише 
област приватног предузетништва. 
 

Члан 4. 
 Обвезник комуналне таксе је дужан да 
пре коришћења права, предмета или услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе, прибави решење  надлежног 
Одељења Општинске управе, осим обвезника 



Страна       -   Број 10.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          29. децембар  2007.
   

37 

за комуналну таксу из чл.6. тачка 1., 3. и 5. ове 
Одлуке. 
 

Члан 5. 
 Комуналне таксе не плаћају се за 
коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и 
организација територијалне аутономије и 
јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 6. 
 Комуналне таксе уводе се и плаћају за : 

1. истицање фирме на пословном 
простору ; 

2. истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора  на објектима и 
просторијама  који припадају јединици 
локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и 
сл); 

3. држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопри-
вредних возила  и машина; 

4. коришћење витрина  ради излагања 
робе ван пословне просторије; 

5. држање кућних животиња (кућних 
љубимаца); 

6. коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и умет-
ничких заната и домаће радиности; 

7. држање средстава за игру („забавне 
игре“); 

8. држање музичких уређаја и 
приређивање музичког програма  у 
угоститељским објектима; 

9. коришћење рекламних паноа; 
10. коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним 
местима; 

11. коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора или 
других објекта  привременог коришћ-
ења; 

12. коришћење обале у пословне и било 
које друге сврхе; 

13. заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађеви-
нских радова. 

     
Члан 7. 

 Комунална такса плаћа се у новцу у 
висини, на начин и у роковима  одређеним 
таксеним тарифама које су саставни део ове 
Одлуке. 
      

Члан 8. 
 Фирма, у смислу чл.6. тачка 1. ове 
Одлуке,  јесте сваки истакнути назив или име 
које упућује на то да правно или физичко лице 
обавља одређену делатност. 
 Ако се на једном пословном објекту 
налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само на једну фирму. 
 За сваку фирму истакнуту ван 
пословног објекта плаћа се такса за сваку 
истакнуту фирму. 
 

Члан 9. 
 Средства која се остваре наплатом 
комуналне таксе су изворни приход буџета 
општине. 
 

Члан 10. 
 Надлежност органа за утврђивање, 
наплату и контролу наплате комуналне таксе, 
регулисана је таксеном тарифом. 

 
Члан 11. 

 Таксеном тарифом која је саставни део 
ове Одлуке, утврђују се комуналне таксе у 
различитим висинама, зависно од врсте 
делатности, површине и техничко-употребних 
карактеристика објеката по деловима 
територија односно по зонама у којима се 
налазе објекти, предмети или врше услуге за 
које се плаћа такса. 
 

Члан 12. 
 Зоне за примену таксене тарифе из чл. 
11. ове Одлуке утврђују се одговарајућим 
актом Скупштине општине. 
 

Члан 13. 
 Таксена обавеза се плаћа сразмерно 
времену коришћења права, предмета или 
услуга. У погледу рокова и начина плаћања 
комуналне таксе, сходно се примењују 
одговарајуће одредбе Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији                 
(15.фебруар, 15.мај.,  15.август и 15.новембар), 
осим ако таксеном тарифом није другачије 
регулисано.  
 

Члан 14. 
 Комунална такса из ове Одлуке не 
плаћа се на брдско-планинском подручју,  
насељеним местима: Станишинци, Гоч, 
Рсовци, Отроци и Вукушица. 

Обвезницима комуналне таксе се у 
првој години пословања врши њено умањење 
у висини од 90%, а у другој години у висини 
од 40%. 
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Члан 15. 
 Овлашћује се Изврши орган да на 
захтев таксеног обвезника може у оправданим 
случајевима, сагледавајући објективне 
тешкоће у пословању обвезника, уводити 
одговарајуће олакшице у погледу начина и 
рокова плаћања  таксе из ове Одлуке, као и у 
погледу висине, укључујући при томе и 
потпуно ослобађање плаћања таксе. 
     

Члан 16. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама („Сл.лист општине 
Краљево“, бр.13/02 , 27/03 и 5/04). 
 

Члан 17. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“, а примењује се од 
01.01.2008.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1502/07 од  28.12.2007.год. 
 

                             ПРЕДСЕДНИК 
                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Дане Станојчић,с.р. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ   1 
 За истицање фирме на пословном 
простору комунална такса утврђује се у 
годишњем износу и то: 
А. 
1. Екстра зона :    
    
1. а      60.000,00 дин. 
1. б      50.000,00 дин. 
1. ц     45.000,00 дин. 
1. д    40.000, 00 дин. 
 
2. Прва зона 
2. а    40.000,00 дин. 
2. б    35.000,00 дин. 
2. ц    30.000,00 дин. 
2. д    25.000,00 дин. 
 
3. Друга зона   20.000,00 дин. 
4. Трећа зона   15.000,00 дин. 
5. Четврта зона   10.000,00 дин. 
6. Остала насељена места 5.000,00 дин. 
 
Б.  
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору без обзира на зону у којој 
се објекти налазе плаћа се у годишњем износу 
и то за следеће делатности: 
 
1.  За делатност трговине нафтом  

      и нафтним дериватима ТНГ (течни нафтни 
гас)  60.000,00 дин. 
2. За делатност банкарских и других 
финансијских послова, осигурање имовине  и 
лица  70.000,00 дин. 
3. За делатност из области ПТТ саобраћаја 
  80.000,00 дин. 
4. За делатност из области електро привреде 
    дистрибуција електричне енергије  
  90.000,00 дин. 
5. Делатност производње минералне воде 
  100.000,00 дин. 
 
НАПОМЕНА:  
1.Екстра зона 
1 а Врњачка улица (од „Креди банке“ до виле 
„Сан“, укључујући исте), цела ул.Немањина 
(од „Слободе“, Градиштанац, десна страна 
ул.Немањине у делу између раскрснице 
ул.Немањине са ул.Београдском до моста на 
Липовачкој реци, односно раскрснице 
ул.Немањине са ул.Краљевачком, искључујући 
леву страну ул.Немањине, односно Зелену 
пијацу). 
1 б Простор између ул.Врњачке, 
ул.Крушевачке и ул.Немањине (троугао – 
робна кућа, пошта, стара аутобуска станица), 
улица Саве Ковачевића (иза „Звезде“ до 
библиотеке). 
1 ц Од виле «Сан» (без ње) цела Чајкина улица 
до вртића (раскрсница са улицом Моше 
Пијаде), цела улица Моше Пијаде до хотела 
„Србија“ ( „Партизанка“, „Александар“, 
„Бреза“, „Србија“). 
1 д Пионирска стаза, Омладинска стаза, 
Београдска улица и то од раскрснице са 
улицом Жике Ваљаревића до Опленца и улица 
Моше Пијаде (од вртића до раскрснице са 
Београдском и Жике Ваљаревића), цела зелена 
пијаца, Занатски центар до Поште. 
 

2. Прва зона 
2 а Од  раскрснице Војвођанске улице (излаз 
из Аутобуске станице) и улице Кнеза Милоша, 
Краљевачком улицом до моста преко пута 
Дома здравља, Шарена пијаца и улица 
Бановић Страхиње („Поштански дом“), затим 
Булевар Српских ратника и то од раскрснице 
улице Милоша Обилића до Општинског суда, 
улица Кнеза Милоша од кружног тока до 
„Беле лађе“ и Куллајта, укључујући исте). 
2 б улица Слатински венац од раскрснице са 
Булеваром Српских ратника до хотела Језеро и 
цео потес парка до извора Слатина односно 
границе прве зоне, улица Велибора Марковића 
до раскрснице са улицом Боре Васиљевића, 
цела улица Хероја Маричића). 
2 ц Улица Цара Душана, улица Милоша 
Обилића, улица Првог маја, улица Светог 
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Саве, улица 8 марта, улица Јована Цвијића, 
улица Бошка Бухе и улица Јастребачка. 
2 д  улица Пролетерских бригада, улица П. 
Павловића, улица 7 јула, Олге Јовичић, улица 
Др. Мишовића, затим Миле Јеленковића, 
улица Мишка Ерчевића (до границе прве 
зоне), улица Борјакова (до границе прве зоне). 
 
3.Утврђивање, наплату и контролу врши 
Одељење за локалне јавне приходе.  
Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун бр.840-
716111843-35, комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору 
 
ОЛАКШИЦЕ: 
 Такса за истицање фирме на пословном 
простору из овог тарифног броја од тачке 1. до 
6. (наведено под А),  умањује се правним 
лицима и предузетницима који су према 
Закону о рачуноводству и ревизији разврстана  
у  

1. мала правна лица за 90 % 
2. средња правна лица за 60 %, и  
3. предузетници за 90%. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ  2 

За истицање и исписавање фирме ван 
пословног простора, на објектима и 
просторима које припадају општини ( 
коловози, тротоари, зелене површине, бандере 
и сл.), плаћа се локална комунална такса за 
сваку појединачно истакнуту фирму, ван 
простора где се делатност обавља. 

Локална комунална такса из овог 
тарифног броја плаћа се у висини од 30 % у 
односу  на висину из тарифног броја 1. 

 
 НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 
или физичко лице чија је фирма истакнута, на 
основу решења издатог од стране Општинске 
управе - Одељења за локалне јавне приходе, а 
по предходно издатом одобрењу Општинске 
управе – Одељења надлежног за послове 
урбанизма.  
2. Општинска управа – Одељење надлежно за 
послове урбанизма дужно је да један примерак 
одобрења за истицање и исписивање фирме 
ван пословног простора, достави Општинској 
управи - Одељењу за локалне јавне приходе са 
следећим подацима: 

- за правна лица: назив, одговорно 
лице у правном лицу, ПИБ, матични број 
правног лица и текући рачун, тачна адреса 
седишта правног лица, делатност. 

- за физичка лица: име и презиме, 
порески индетификациони број, матични број, 

текући рачун, број личне карте и назив радње 
са адресом, делатност. 
3. Комунална такса из овог тарифног броја  
уплаћује се на уплатни рачун број: 840-
716112843-42, комунална такса за истицање 
фирме вам пословног простора. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ  3 

За држање моторних и других возила 
плаћа се комунална такса у годишњем износу 
и то: 
а. За теретна возила ( камиони, камионети) и 
специјална моторна возила намењена за превоз 
одређених терета према носивости и то: 

• до 3 тоне носивости 1.300,00 
дин. 

• Од 3 тоне до 8 тона носивости 
2.600,00 дин 

• Од 8 тона до 10 тона носивости 
3.000,00 дин. 

• Преко 10 тона носивости 
3.400,00 дин. 

• Тегљач са приколицом  5.200,00 
дин. 

• За аутобусе 3.200,00 дин. 
 
б. За комби – бус 1.600,00 дин. 
 
ц. За прикључна теретна возила: 
• до 3 тоне носивости       350,00 дин. 
• од 3 тоне до 8 тона          1.100,00 дин. 
• преко 8 тона      2.200,00 дин. 
 
д. За путничке аутомобиле и комби возила 
према радној запремини  мотора и то: 
• до 900 cm3          200,00 дин. 
• преко 900 cm3 до 1350cm3        450,00 дин. 
• преко 1350cm3  до 1800cm3   1.100,00 дин. 
• преко 1800cm3 до 2500cm3    2.200,00 дин. 
• преко 2500cm3       3.700,00 дин. 
 
е. За моторцикле према радној запремини 
мотора и то: 
• до 125cm3            100,00 дин. 
• преко 125cm3  до 250cm3    200,00 дин. 
• преко 250cm3          400,00 дин. 
 
ф. За машине 
• радне машине       1.500,00 дин. 
 
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, 
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тако што се носивост до пола тоне не узима у 
обзир, а ностивост преко пола тоне сматра се 
као цела тона. 
  За возила која се привремено 
региструју за време краће од 12 месеци, плаћа 
се   сразмерни део таксе за то време. 
3. 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. 
4. Комунална такса за коришћење јавне 
површине за пролаз мини воза неће се 
наплаћивати приликом његове регистрације, 
већ ће се наплаћивати до 5. у текућем месецу 
за претходни месец по решењу Одељења 
надлежног за послове саобраћаја у износу од 
60.000,00 динара месечно. Ова такса се 
наплаћује у периоду од 1. маја до 
30.септембра. 
5. Комунална такса за  коришћење јавне 
површине за пролаз фијакера за туристичко 
разгледање Врњачке Бање плаћа се у износу од 
1.000,00 дин. месечно по запрези односно 
фијакеру на начин и по процедури из 
претходне тачке. 
6. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на  уплатни рачун број: 840-
714513843-04, комунална такса за држање 
моторних возила. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 
 За коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија, утврђује се 
комунална такса од сваког целог или започетог 
м2 изложбене површине витрине у износима 
утврђеним по зонама: 
 
Екстра зона    5.000,00 дин. 
Прва зона    3.500,00 дин. 
Друга  зона   3.000,00 дин. 
Трећа зона    2.500,00 дин.  
Четврта зона   2.000,00 дин. 
Остала насељна места    500,00 дин. 
 
НАПОМЕНА: 
1. Изложбеном површином витрине у смислу 
ове Одлуке сматра се површина главне стране 
витрине која је окренута улици или пролазу. 

Уколико је витрина са више страна окренута 
прилазу плаћа се  само за једну страну и то ону 
која је већа. 
2. Такса по овом тарифном броју утврђује се у 
годишњем износу. 
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 
или физичко лице које држи витрину, у 
поступку издавања одобрења од стане 
Одељења надлежног за послове урбанизма. 
4. Надлежно Одељење за послове урбанизма је 
дужно да један примерак решења достави 
Одељењу за локалне јавне приходе са 
следећим подацима :  

- за правна лица: назив, одговорно 
лице у правном лицу, порески 
индетификациони број, матични број правног 
лица и текући рачун, тачна адреса седишта 
правног лица, делатност. 

- за физичка лица: име и презиме, 
порески индетификациони број, матични број 
и текући рачун, број личне карте  и  назив 
радње са тачном адресом, делатност. 
5. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број 840-
714573843-36, комунална такса за коришћење 
витрина ради излагања робе ван пословне 
просторије. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ   5 

 За држање кућних животиња (кућних  
љубимаца) плаћа се комунална такса у износу 
од 200,00 дин. по једном кућном љубимцу. 
 
НАПОМЕНА:  
1. Такса из овог тарифног броја наплаћује се у 
годишњем износу приликом вакцинације 
кућних љубимаца од стране ветеринарске 
станице, а уплаћује се на уплатни рачун: број 
840-714571843-22, комунална такса за држање 
кућних животиња. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ   6 
 За коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности, од 
сваког целог или започетог  метра квадратног 
коришћеног простора, утврђује се комунална 
такса: 
 
1. За постављање летњих башти: 

Екстра зона :  
Врњачка улица од Креди банке до виле 
Сан укључујући обе                   40,00 дин. 
Немањина улица           30,00 дин. 
Остали делови екстра зоне        25,00 дин                          
-  Прва зона     25,00 дин. 
-  Друга зона     20,00 дин. 
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-  Трећа зона      15,00 дин. 
-  Четврта зона     10,00 дин. 
-  Остала насељена места      5,00 дин. 
 

2. За постављање мањих монтажних објеката 
 у време одржавања манифестација и вршења 
 промотивних активности утврђује се 
комунална такса                500,00 дин./м2 

 
НАПОМЕНА:  

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у 
дневном износу . 
2. За постављења летњих башти за период ван 
туристичке сезоне од 15.03. – 31.05. и од 01.09. 
– 31.10., таксени обвезник плаћа таксу у 
висини од 50% износа прописаног овим 
тарифним бројем. 
3. Захтеви за постављање летње баште подносе 
се Одељењу надлежном за послове урбанизма, 
које пре издавања одобрења доставља 
Одељењу за финасије и буџет извештај о 
испуњености услова за постављање летње 
баште, а ради сачињавања уговора који је 
саставни део одобрења. 
4. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број: 840-
741531843-77, комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама у пословне 
сврхе. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ   7 
 За држање средстава за игру (забавне 
игре) утврђује се комунална такса, и то: 
- за аутомате, комјутерске и остале игре 
80,00дин. 
- за билијар, флипере и сл.             50,00дин. 

 
НАПОМЕНА:   
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се у 
дневном износу по апарату. Таксени обвезник 
је дужан да пријави апарате за забавне игре 
Општинској управи - Одељењу 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 апарата за игру врши 
комунална инспекција Општинске управе. По 
извршеној контроли, комунална инспекција 

доставља извештај  Одељењу 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   8 
 За држање музичких уређаја и 

приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима утврђује се 
комунална такса у дневном износу: 

 
o У затвореном простору 260,00 дин. 
o На терасама          370,00 дин. 
 

НАПОМЕНА:  
1. Обвазник таксе из овог тарифног броја је 
угоститељско предузеће односно предузетник 
у чијем се објекту држи музички уређај, 
односно приређује музички програм. 
2. Таксени обвезник је дужан да пријави 
држање музичког уређаја, односно 
приређивања музичког програма, Општинској 
управи – надлежном Одељењу за послове из 
области привреде. 

Пријава садржи: 
- за правна лица: назив, одговорно 

лице у правном лицу, ПИБ, матични број 
правног лица и текући рачун, тачна адреса 
правног лица, објекат у ком се држи музички 
уређај односно приређује музички програм као 
и време трајања истог,  

- за физичка лица: име и презиме, ПИБ, 
матични број, текући рачун, број личне карте, 
и назив радње са тачном адресом, објекат у 
ком се држи музички уређај односно приређује 
музички програм као и време трајања истог. 
3. Одељење надлежно за послове из области 
привреде има обавезу да један примерак 
решења достави Одељењу за локалне јавне 
приходе ради контроле наплате.                           
4. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на  уплатни рачун: 840-714572843-
29, комунална такса за држање музичких 
уређаја  и приређивање музичког програма. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ    9 

 За коришћење рекламних паноа 
(билборд, слободно стојећи рекламни пано до 
2м2, светлећа реклама, транспарент и слични 
објекти који се постављају на јавној површини 
ради рекламирања), утврђује се комунална 
такса од сваког целог или започетог м2 
рекламног паноа по  зонама у дневном износу  
и то: 
Екстра зона    50,00 дин. 
Прва зона    40,00 дин. 
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Друга зона    30,00 дин. 
Трећа зона    20,00 дин. 
Четврта зона   10,00 дин. 
На сеоском подручју     5,00 дин. 
 
 За коришћење рекламних паноа већих 
од димензија датим у ставу 1. утврђује се 
комунална такса у двостуком дневном износу 
у  односу  на износе из претходног става овог 
тарифног броја. 
 
НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 
или физичко лице на основу задужења у 
поступку издавања одобрења од стране 
надлежног Одељења за послове урбанизма, 
односно управљача путева. 
2. Општинска управа – Одељење надлежно за 
послове урбанизма, односно управљач путева,  
дужно је да један примерак решења за 
коришћење рекламног паноа достави Одељењу 
за локалне јавне приходе, са следећим 
подацима  и то: 

- за правна лица: назив, одговорно 
лице у правном лицу, ПИБ, матични 
броја правног лица, текући рачун, 
тачна адреса седишта правног лица, 
делатност. 

- за физичка лица: име и презиме, ПИБ, 
матични броја, броја личне карте, 
текући рачун, назив радње са тачном 
адресом,  делатност. 

3. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број: 840-
714431843-12, комунална такса за коришћење 
рекламних паноа. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ   10 
 За коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила, на 
уређеним и обележеним местима, плаћа се 
комунална такса по сату коришења простора  и 
то: 
- за путничке аутомобиле и комбије  10,00 дин. 
- за аутобусе и теретна моторна возила 80,00 
дин. 
 За коришћење простора за полазна 
такси стајалишта плаћа се комунална такса у 
годишњем износу од 2.000,00 динара. 
 За пролаз саобраћаницама којима је 
забрањен пролаз моторних возила, ради 
доставе робе, а према одобрењу надлежног 
органа за послове саобраћаја, плаћа се 
комунална такса  по сату коришћења простора 
за прилаз и паркирање: 
- за путничке аутомобиле и комбије 30,00 дин. 
- за теретна моторна возила          120,00дин. 
 

 За коришћење простора за паркирање 
друмских моторних возила испред пословног 
простора у улицама забрањеним за промет 
моторним возилима, а према решењу 
надлежног органа за послове саобраћаја, плаћа 
се комунална такса по сату коришћења 
простора за паркирање: 
- за путничке аутомобиле            15,00 дин. 
- за теретна моторна возила              140,00 дин. 
 За пролаз теретних моторних возила  
улицама забрањеним за саобраћај ових возила 
плаћа се комунална такса у дневном износу од 
20,00дин. 
 
НАПОМЕНА:  
1. Наплату комуналне таксе из става 1. овог 
тарифног броја врши предузеће или 
предузетник коме је поверено уређење и 
одржавање паркинг простора. Наплаћени 
износ таксе уплаћује се у корист уплатног 
рачуна број 840-741532843-84, комунална 
такса за коришћење простора за паркирање 
моторних возила. 
2. Такса по ставу 2. овог тарифног броја плаћа 
се приликом регистрације моторног возила у 
годишњем износу у корист уплатног рачуна из 
тачке 1. напомене. 
3. Такса по ставу 3.4. и 5. овог тарифног броја 
плаћа се приликом издавања решења којим се 
одобрава коришћење простора односно улица 
из наведених ставова у корист уплатног 
рачина из тачке 1. напомене 

 
ТАРИФНИ  БРОЈ   11 

 За коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора и других 
објеката привременог коришћења, утврђује се 
комунална такса за сваки м2 заузете површине 
у износу од 15,00 дин дневно. 
 
НАПОМЕНА: 
1.  Обвезник таксе из овог тарифног броја је 
корисник површина за постављање кампова, 
шатора и других сличних  објеката. 
2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају 
корисници слободних површина за 
организовање хуманитарних, културних и 
спортских приредби и манифестација.. 
3. Правно или физичко лице плаћа таксу на 
основу решења издатог од  стране Општинске 
управе - Одељења надлежног за послове 
урбанизма у поступку издавања одобрења за 
поставњање кампова, шатора и других објекта. 
4.  Такса по овом тарифном броју плаћа се 
сразмерно времену коришћења и то пре 
почетка коришћења слободне површине на 
уплатни рачун број 840-741533843-91, 
комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове. 
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ТАРИФНИ  БРОЈ   12 
 За коришћење обале у пословне и било 
које друге сврхе, утврђује се комунална такса 
за сваки дужни метар заузете површине у 
износу од 20,00 дин. дневно. 
 
НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 
или физичко лице на основу решења о 
задужењу од стране Општинске управе - 
Одељења за локалне јавне приходе.  
2. Општинска управа - Одељење за 
инспекцијске послове (комунална инспекција) 
у поступку контроле  коришћења обале у 
пословне и било које друге сврхе, дужно је да 
достави извештај Општинској управи-
Одељењу за локалне јавне приходе ради 
доношења решења о задужењу таксом из ове 
таксене тарифе са следећим подацима: 

- 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. 
3. Комунална такса из овог тарифног броја 
уплаћује се на уплатни рачун број: 840-
741541843-50, комунална такса за коришћење 
обале у пословне сврхе. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ   13 
 За заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом и за извођење 
радова на јавним површинама, утврђује се 
комунална такса  у дневном износу и то: 

 
- при изградњи објеката по м2  заузете 
површине 50,00 дин. 
- при извођењу радова који изискују 
раскопавање коловоза и тротоара по м2.     
150,00 дин. 
 
НАПОМЕНА:  

1. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног 
броја је инвеститор и исту плаћа од дана 
заузећа јавне површине до завршетка градње. 
2. Обвезник таксе из алинеје 2. овог тарифног 
броја је инвеститор и исту плаћа од почетка 
раскопавања јавне површине. 
3. Такса из алинеје  2. овог тарифног броја не 
плаћа се ако се раскопавање врши због 
реконструкције коловоза и тротоара, као и 
приликом радова јавних комуналних 
предузећа у сврху довођења објеката у 
функцију, уз обавезу  враћања објеката у 
првобитно стање. 
4. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 
или физичко лице на основу решења од стране 

надлежног органа, односно управљача путева, 
а по претходно издатом одобрењу   Општинске 
управе - Одељења надлежног за послове 
урбанизма. 
5. Општинска управа  - Одељење надлежно за 
послове  урбанизма  дужно је да један 
примерак одобрења за заузеће јавне површине 
при изградњи објеката и извођење радова на 
објектима који изискују  раскопавање коловоза 
и тротоара, доставе Општинској управи – 
Одељењу за локалне и јавне приходе са 
следећим подацима: 

- 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, број личне карте, текући рачун, 
назив радње са тачном адресом,  делатност. 
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се 
сразмерно времену заузећа, односно 
раскопавања јавне површине и то пре заузећа, 
односно раскопавања  на уплатни рачун број: 
840-741535843-08, комунална такса за заузеће 
јавне површине грађевинским материјалом. 
________________________________________ 
 
145. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
21-ој седници одржаној дана 28.12.2007.г., која 
је наставак седнице од 25.12.2007.г., на основу 
чл.6. тачка 12.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе (Сл.гласник РС бр.62/06) и  чл.23. 
Статут општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр.24/04), донела је  

   
О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА  И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА КОЈЕ СВОЈОМ 
ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРУЈЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се начин, 
врста и висина накнада које својом 
делатношћу остварује општинска управа. 
 

Члан 2. 
 Приходи које својом делатношћу 
остварује општинска управа уносе се у буџет 
општине Врњачка Бања и служе за покриће 
расхода за ефикасније обављање функције 
органа управе. 
 

Члан 3. 
 Обвезник плаћања накнаде је лице 
поводом чијег се захтева, односно поднеска 
покреће поступак, односно врше радње. 
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 Ако за исту накнаду постоји више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
 Ако записник замењује захтев за који 
се плаћа накнада, обвезник је давалац изјаве на 
записник. 
 

Члан 4. 
 Накнада се плаћа у готовом новцу. 
Копија уплатнице прилаже се уз 
документацију предмета. 
 

Члан 5. 
 Накнада се плаћа: 

-за поднеске у тренутку предаје, а за 
захтеве дате у записник, када се 
записник сачињава; 
-за решења, дозволе, уверења  и друге 
исправе у тренутку подношења захтева 
за њихово издавање; 
-за управне радње приликом 
подношења захтева за извршење тих 
радњи. 
 

Члан 6. 
Накнада се плаћа у тренутку настанка 

обавезе, ако за поједине случајеве није 
другачије прописано. 

 
Члан 7. 

Ако је прописано да се накнада плаћа 
према вредности предмета, иста се плаћа 
према вредности  означеној  у поднеску или 
исправи. 

У случају да захтев поднесе више 
обвезника, висина накнаде се утврђује 
сразмерно вредности за сваког обвезника 
посебно. 

 
Члан 8. 

У решењу или другој исправи на коју 
је накнада плаћена, мора се означити да је 
плаћена као и износ уплате. 

 
Члан 9. 

Ако обвезник који је дужан да плати 
накнаду непосредно поднесе захтев или 
поднесак без доказа о плаћеној  или 
недовољно плаћеној накнади, одговорно лице 
за пријем захтева или поднеска затражиће од 
обвезника да плати прописану накнаду у року 
од 10 дана, од дана подношења захтева или 
поднеска и упозорити га на последице 
неплаћања накнаде, о чему се на поднетом 
захтеву, односно поднеску сачињава 
забелешка.   

Ако за  захтев или поднесак, који је 
стигао поштом није плаћена или је недовољно 
плаћена накнада, одговорно лице овлашћено за 
одлучивање о захтеву, односно поднеску 

позваће обвезника писменом опоменом да у 
року од 10 дана од дана пријема опомене 
плати прописану накнаду и накнаду за 
опомену и упозорити га на последице 
неплаћања накнаде. 

Ако обвезник уплати накнаду из става 
1. и 2. овог члана сматра се да је захтев, 
односно поднесак од почетка уредно поднет. 

Ако обвезник не уплати накнаду у року  
из става 1. и2. овог члана, наплата накнаде и 
опомене из става 2. овог члана врши се пре 
уручења затраженог решења или друге 
исправе, односно пре саопштења обвезнику да 
је радња извршена. 

 
Члан 10. 

Поред ослобађања од плаћања 
утврђених законом о административним 
таксама, од плаћања општинске накнаде, 
ослобађају се: 

1.Органи, организације и установе, које 
се финансирају из општинског буџета 
и 
2.Лица која примају социјалну помоћ.  
 

Члан 11. 
Не плаћа се накнада за: 
1.списе и радње у поступцима који се 

воде по службеној дужности, 
2.списе и радње у поступку за повраћај 

више плаћених и неправилно наплаћених 
јавних локалних прихода,  

3.списе и радње у поступку за 
исправљање грешака у решењима, другим 
исправама и службеним евиденцијама, 

4. пријаве за упис у матичне књиге, 
5.пријаве и прилоге уз  њих за 

утврђивање јавних локалних прихода, списе и 
радње у поступку за утврђивање смањења 
катастарског прихода због елементарних 
непогода, биљних болести, штеточина и 
других ванредних догађаја, као и списе и 
радње за остваривање законом прописаних 
пореских подстицаја и ослобођења код 
плаћања јавних прихода. 

6. списе и радње за остваривање права 
из социјалног осигурања, друштвене бриге о 
деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних инвалида рата; 

7. списе и радње у вези са школовањем 
ученика и студената, стручним усавршавањем, 
односно преквалификацијом 

8. списе и радње у вези са регулисањем 
војне обавезе, 

9.списе и радње у поступку за 
сахрањивање, 

10.поднеске упућене органима за пре-
дставке и притужбе, 
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11.списе и радње у поступку заснивање 
радног односа и остваривање права по том 
основу. 

Члан 12. 
Ако је поступак покренут за захтев 

више обвезника, од којих неки ослобођени 
плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа 
обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 

 
Члан 13. 

            У исправи која се издаје без плаћања 
накнаде мора се означити у ком се циљу издаје 
и на основу ког прописа се накнада не 
наплаћује. 

 
Члан 14. 

На сва питања везана за општинске 
накнаде  утврђен овом Одлуком, која нису у 
потпуности регулисана, сходно се примењују 
одредбе Закона о административним таксама. 

 
 
 

Члан 15. 
Накнада коју својом делатношћу 

остварује општинска управа плаћа се за 
следеће послове и радње у износима и то: 

 
I За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднесеке  

ако овом Одлуком другачије није предвиђено   
     20,00

 НАПОМЕНА: накнада се не плаћа  за накнадне  поднеске којима странка захтева само брже 
поступање по раније поднетом захтеву. 
 
II За сва решења ако овом Одлуком није  

другачије предвиђено  
    350,00

НАПОМЕНА: ако се доноси једно решење по захтеву више лица, накнада по овом основу 
плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење уручује. 
 
III За уверења и потврде коју издаје орган  

ако није другачије прописано  
    40,00

IV 1.Накнада на име трошкова обраде документације из 
области приватног предузетништва  

150,00

 2.За уверења и потврде из области приватног 
предузетништва са важењем до 31.12.2005.г.  

170,00

V 1.За решења о закупу грађевинског земљишта 750,00
 2. За издавање тапија    400,00
 3. За уверења о национализацији земљишта и зграда 80,00
 4. За захтеве за откуп и давање у закуп станова у 

државној својини којима располаже општина Врњачка 
Бања  

1.500,00

 5. За доношење решења у постуку исељења 400,00
 6. За извршење решења без трошкова принудног 

извршења 
400,00

 7. Захтеви за закључење уговора за закуп земљишта за 
постављање монтажних објеката и утврђивање накнаде за 
уређење грађ.земљишта 

350,00
 

 8.За доношење решења о утврђивању права коришћења 350,00
 9. За доношење решења о престанку права коришћења  350,00
VI 1. За одобрење за изградњу по м2 
 а) За објекте до 100м2 5,00
 б) За објекте преко 100м2 15,00
 2. За пријаву почетка извођења радова  
 а) за економске објекте у пољопривреди 60,00
 б) за стамбене објекте 500,00
 в) за пословне објекте 1.500,00
 г) за помоћне објекте 100,00
 д) за објекте правног лица 3.000,00
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 ђ) за санацију  500,00
 Е) за адаптацију, промену намене  1.000,00
 3. За решење о техничком пријему објекта 500,00
 4. За издавање обавештења, уверења и потврда за текуће 

одржавање 
100,00

 5. За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање 
јавних површина у циљу извођења грађевинских радова 

2.000,00

 6. За утврђивање стања грађ.објекта и издавања уверења о 
легалности објекта 

300,00

 7. За акт о урбанистичким условима 
 а) Израда урбанистичких услова за изградњу 

индивидуалних стамбених објеката (на основу 
урб.планова) 
- по м2 нето површине објекта 

40,00

 б) Израда урбанистичких услова за изградњу 
индивидуалних стмбено-пословних објеката (на основу 
урб.планова) 
-по 1м2 нето површине објекта 50,00

 в) Израда урбанистичких услова за изградњу колективних 
стамбених и стамбено-пословних објеката (објекти са 3 и 
више станова, на основу урб.планова) 
-по 1м2 нето површине објекта 70,00

 г) Израда урбанистичких услова за објекте комуналне 
инфраструктуре, обрачун по 1м дужном: 

- путеви, улице и др.саобраћајнице 
- водовод и канализација 
- ПТТ и електро инсталације 
- Топловоди, гасоводи и др.инсталације 

30,00
                         20,00 
                         50,00 
                         30,00 

 д) Обрачун по једном објекту: трафо станице, бутан 
станице, резервоари, водоводне подстанице, мостови, 
релеји и сл. 30.000,00

 8. Потврђивање урбанистичког пројекта                     5.000,00 

НАПОМЕНА: 
За акт којим се одобрава реконструкција постојећих објеката плаћа се 50% од одговарајуће 

накнаде за одобрење за изградњу. 
 Инвеститор је дужан да пре издавања пријаве почетка извођења радова са управљачем путева, 
закључи уговор о појачаном одржавању приступних саобраћајница градилишту и њиховом довођењу 
у првобитно стање уколико у току извођења радова дође до оштећења истих. Уговором којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе биће  регулисано и питање полагање депозита од стране 
инвеститора у наведене сврхе. 
 Инвеститор је дужан да пре издавања пријаве почетка извођења радова са ЈП «Бели извор» 
или другим правним лицем задуженим за комуналну хигијену, закључи уговор о појачаном чишћењу 
и прању приступних саобраћајница. 
 
VII 1. За доношење решења за одлучивање о потреби израде 

процене утицаја  
500,00  

 2. За доношење решења за одређивање обима и садржаја 
студија о процени утицаја 

500,00

 3. За промену намене пољопривредног земљишта 500,00
 4. За одобрење за извођење музичког програма 500,00
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 5. За издавање одобрења за сечу стабала 150,00
 6. За кретање возила по посебним одобрењима, осим за 

возила за обављање комуналних услуга 500,00
 7. За одобрење за издавање водопривредних услова и 

сагласности за изградњу сеоских вововода 200,00
 8. За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 1 

просторији 300,00
 9. За трошкове изласка на терен службеног лица, органа  по 

захтеву странке 300,00
 10. За обављање ауто такси превоза: 

а) за издавање акта о испуњавању услова за обављање такси 
превоза 
б) за преглед возила 
в) за издавање потврде погодности моторног возила за такси 
превоз и њеног продужетка 
г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси 
превоза, 
д) за одјаву обављања такси превоза 

                  400,00
                  500,00

                  500,00
 
                  200,00
                  200,00 

 11. За регистрацију и оверу реда вожње превозника у 
градском и приградском саобраћају                1.000,00 

 12. За регистарацију уговора о раду за обављање послова 
ван просторија послодавца и уговора са кућним помоћним 
особљем 200,00

 13.Издавање уверења о обављању пољопривредне 
делатности 200,00

 
НАПОМЕНА: У вези издавања акта о испуњености услова за обављање такси превоза (тачка 

10, под а), превозник сноси стварне трошкове издавања такси дозволе, идентификационе картице, 
картона, ветробранске налепнице и кровне ознаке са грбом општине. 
 Накнада из тачке 11.- односи се за  регистрацију  и оверу реда вожње једне линије. 
 
VIII 1. Издавање извештаја о намени  200,00  
 2. Издавање извода из УП-а са извештајем о намени и 

графичким прилогом 
500,00

 3. Излазак на терен и утврђивање фактичког стања објекта 
на терену ( ради утврђивања површине, старости и сл): 
а) за објекте до 50м2 
б) зобјекте од 51 до 100м2 
в) за објекте од 101 до 200м2 
г) за објекте од 201 до 500м2 
д) за објекте од 501 до 1000м2 
ђ) за објекте преко 1000м2, на сваки 1м2 

200,00
300,00
400,00
800,00

2.000,00
3,00

 4. Издавање потврда о усаглашености темеља 
а) за објекте до 100м2 
б) за објекте преко 100м2 

500,00
1.000,00

 
IX 1. За издавање извода из матичних књига  15,00  
 2. За издавање извода из матичних књига на обрасцу за 

иностранство 
150,00

 3. Доношење решења о накнадном упису у матичне књиге 150,00
 4. Издавање уверења о држављанству                         80,00
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 5. Доношење решења о промени личног имена  300,00
 6. За закључење брака: 

а) у радно време 
б) ван радног времена 
в) ван службене просторије, без употребе службеног возила 
г) ван службене просторије, са употребом службеног возила 

150,00
300,00

6.000,00
9.000,00

    
 НАПОМЕНА: За закључење првог брака оба супружника, не плаћа се накнада предвиђена  у тачки 6. 
алинеја: а) и б). 
 
X 1. За оверу потписа, преписа или аутентичноста рукописа  

(од сваког полутабака оригинала) 35,00  
 2. За оверу пуномоћја  80,00
 3. За излазак на терен ради овере потписа или аутенти-

чности рукописа 200,00
 
НАПОМЕНА: Полутабаком се сматра лист хартије од 2 стране нормалног канцеларијског формата 
или мање. 
 Ако је рукопис, односно препис, чија се овера врши писан на страном језику, плаћа се 
двострука накнада. 
 
XI 1. За препис службених аката или докумената од полутабака 

оригинала  150,00
 2. За препис аката или докумената на страном језику од 

полутабака оригинала 300,00
 3. За издавање фотокопије документа из архиве по страници 40,00
XII 1.За пружање правне помоћи: 

а) писање захтева, пуномоћја, изјава, сагласности 
б) писање тужби, жалби 

150,00
300,00

 
НАПОМЕНА: Плаћања накнаде за пружање правне помоћи ослобађају се лица која су корисници 
материјалног обезбеђења Центра за социјални рад.  
 
XIII 1.За жалбе на решења, одлуке и закључке 150,00
 2. За опомену којом се обвезник позива да плати дужну накнаду 

150,00
XIV 1. Захтев за  коришћење велике сале Скупштине општине 

 
3000,00

по започетом 
часу коришћења 

сале 
 НАПОМЕНА: Ова накнада се увећава се за 50% у случају када се користи грејање сале или клима 
уређаји. 
 
XV 1. Захтев за објављивање аката у Сл.листу општине Врњачка 

Бања  
 

100,00
по једној 
страници 

 
НАПОМЕНА: Ову накнаду не плаћају органи општине и јавна предузећа, установе и организације 
које се финансирају из општинског буџета, као ни претплатници који уплате годишњу претплату. 
 
XVI 1. Годишња претплата на Сл.лист општине Врњачка Бања  

 
10.000,00

НАПОМЕНА: Ову накнаду не плаћају органи општине и јавна предузећа, установе и организације 
које се финансирају из општинског буџета. 
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Члан 16. 
Одредбама ове одлуке нису обухваћене 

накнаде трошковима сведоцима, вештацима и 
тумачима, које се остварују по прописима 
којима се уређује ова област.  

  
 Члан 17.  

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о накнадама и другим 
примањима које својом делатношћу остварује 
Општинска управа (Сл.лист општине 
Краљево”, број 13/02 и 6/03). 

 

3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
    Број: 400-1176/07 од 27.12.2007.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
Родољуб Џамић,с.р. 

 
________________________________________ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1503/07 од  28.12.2007.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Дане Станојчић,с.р. 

____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
146. 

   На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 

 

          На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
Родољуб Џамић,с.р. 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета општине, 
функционална класификација 090, економска 
класификација 472, назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција   472-
Накнаде за социјалну заштиту из  буџета. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења бр.400-1176/07 од 
11.12.2007.г., на име једнократне помоћи 
Бошковић Горици из Врњачке Бање. 
 

 
 

147. 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета општине, 
функционална класификација 090, економска 
класификација 472, назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција   472-
Накнаде за социјалну заштиту из  буџета. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења бр.400-1476/07 од 
24.12.2007.год., на име једнократне новчане 
помоћи  Ћирић Верољубу из Врњачке Бање, 
ради покривања трошкова сахране.  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1476/07  од 27.12.2007.год. 

_______________________________________ 
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 148. 

           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета општине, 
функционална класификација 090, економска 
класификација 472, назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција   472-
Накнаде за социјалну заштиту из  буџета. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења бр.400-1476/07 од 
24.12.2007.год., на име једнократне новчане 
помоћи  Стаменковић Снежани  из Врњачке 
Бање.  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1476/07  од 27.12.2007.год. 

     
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Родољуб Џамић,с.р. 
______________________________________ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

______________________________________ 

 

 
149. 

           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
50.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05.Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економска класификација 4819, назив позиције 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција   4819-Дотације осталим 
непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  захтева Општинске управе бр.400-
1480/07 од 26.12.2007.год., на име преноса 
средстава ООСР“Моравац“ из Руђинаца.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

 

Број: 400-1480/07  од 26.12.2007.год. 
 
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
  Родољуб Џамић,с.р. 

 
150. 

          На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
15.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05., Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економска класификација 4819, назив позиције 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
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планирана позиција 4819 – Дотације осталим 
непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења бр.400-1435/07 од 
27.12.2007.год., Удружењу ратних војних 
инвалида за набавку пакетића деци ратних 
војних инвалида и деци палих бораца општине 
Врњачка Бања. 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

Број: 400-1435/07  од  28.12.2007.год. 

4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења бр.400-1489/07 од 
28.12.2007.год., Ловачком удружењу „Војвода 
Луне“, за организовање манифестације 
„Ловачко новогодишње јутро“.   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1489/07  од  28.12.2007.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                        
Родољуб Џамић,с.р. 

   

_____________________________________ 
 
151. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
100.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05., Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економска класификација 4819, назив позиције 
Дотације осталим непрофитним институ-
цијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 4819 – Дотације осталим 
непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења бр.400-1490/07 од 
28.12.2007.год., Удружењу родитеља деце 
ометене у развоју  за  набавку новогодишњих 
пакетића.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1490/07  од  28.12.2007.год. 
  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                         
Родољуб Џамић,с.р. 

_____________________________________ 
 
152. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
150.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05., Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економска класификација 4819, назив позиције 
Дотације осталим непрофитним институ-
цијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 4819 – Дотације осталим 
непрофитним институцијама. 

 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                        
Родољуб Џамић,с.р. 

______________________________________ 
 
153. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
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87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
30.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1., функционална 
класификација 112, економска класификација 
423, назив позиције Услуге по уговору. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција   423-Услуге по уговору. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                          
Родољуб Џамић,с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  захтева Општинске управе бр.110-
339/07 од 26.12.2007.год., на име исплате 
накнаде Заводу за заштиту природе Србије, по 
основу примена мера заштите за извођење 
хидрогеолошких истраживања.  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 110-339/07  од 26.12.2007.год. 
 

_______________________________________ 

 
            
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
30.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.02., функционална 
класификација 112, економска класификација 
4172, назив позиције Одборнички додатак, и 
др.нак.за рад ИО. За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција Одборнички 
додатак, и др.нак. за рад ИО . 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр. 
020-105//07 од 18.12.2007.год., на име новчане 
накнаде за рад Комисије за процену вредности 
земљишта.  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

 

Број 020-105/07  од 26.12.2007.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                         
Родољуб Џамић,с.р. 

_______________________________________ 
 
        

 
154. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02  и 87/02) и чл.12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г.(Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.10/06), председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
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С А Д Р Ж А Ј 

за 2008.годину........................................................................................................................1 

 

141. Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљишту.............................................32 

146. Одлука о накнадама и другим примањима које својом 

 
 

 

www.opstinavrnjackabanja.com. 
 

 

 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

138. Одлука о буџету општине Врњачка Бања  

 
139. Одлука о неангажовању екстерне ревизије  
завршног рачуна буџета општине Врњачка Бања за 2007.г...............................................21 

140. Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за уређивање и закупнине грађевинског земљишта.............................................22 
 

 
142. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта........................................33 
 
143. Одлука о висини стопе пореза на имовину 
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144. Одлука о другој измени Одлуке о висини 
боравишне таксе...................................................................................................................36 
 
145. Одлука о локалним комуналним таксама...................................................................36 
 

делатношћу остварује Општинска управа..........................................................................43 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
147.-154. Решења о коришћењу текуће  
буџетске резерве....................................................................................................................49.-52 
 
 
 

 
 
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове- главни и одговорни уредник, 
Славиша Пауновић, секретар Скупштине општине Врњачка Бања, тел. 611-302, локал 126, тираж: 
30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту општине Врњачка Бања  
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	500,00
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