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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА IX – БРОЈ 19 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
278.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 14. седници одржаној 22.11.2013.
године, на основу члана 8. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011 и 93/2012), члана 11. и 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник
РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 47/2013), члана 14 и
члана 36. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број
1/13, донела је

На пореску основицу
1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
4) преко 50.000.000 динара

25.11.2013. ГОДИНЕ

OДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Овом одлуком утврђују се стопе
пореза на имовину на права на
непокретностима на територији општине
Врњачка Бања.
Члан 2
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге –
0,4%;
2) на права на земљишту обвезника који не
води пословне књиге – 0,1%,
3) на права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге:

Плаћа се на име пореза
0,30%
Порез из подтачке 1) + 0,5 % на износ
преко 10.000.000 динара
Порез из подтачке 2) + 0,8 % на износ
преко 25.000.000 динара
Порез из подтачке 3) + 1,5 % на износ
преко 50.000.000 динара

Члан 3
Утврђивање, контрола и наплата
пореза на имовину врши се у складу са
Законом о порезима на имовину.

листу општине Врњачка Бања'', а
примењује се од 01. јануара 2014. године.

Члан 4
Ову одлуку објавити на интернет
страни Општине Врњачка Бања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 436-72/13 од 22.11.2013.године

Члан 5
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
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279.

280.

Скупштина општине Врњачка Бања
на
14. седници одржаној 22.11.2013.
године, на основу члана 5. Закона о
порезима на имовину („Службени гласник
РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и
члана 14 и члана 36. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, број 1/13), донела је

Скупштина општине Врњачка Бања
на 14. седници одржаној
22.11.2013.
године, на основу члана 6. и 7а и члана 38б
Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 47/2013) и члана 14. и 36.
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, број 1/13 –
пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
Члан 1
Овом одлуком утврђује се висина
стопе амортизације за коју се умањује
вредност непокретности, осим земљишта,
која чини основицу за утврђивање пореза
на имовину обвезника који не води
пословне књиге, на непокретностима, осим
земљишта, које се налазе на територији
општине Врњачка Бања.
Члан 2
Стопа амортизације из члана 1. ове
одлуке износи 1% годишње. Обрачун
амортизације
врши
се
применом
пропорционалне методе. Умањење по
основу амортизације може да износи
највише до 40%.
Члан 3
Ову одлуку објавити на интернет
страни општине Врњачка Бања .
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања'', а
примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 436-71/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И
НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Овом одлуком утврђују се зоне и
најопремљеније зоне на територији општине Врњачке Бања, за утврђивање пореза на
имовину.
Члан 2
На територији општине Врњачка
Бања одређује се 3 (три) зоне у зависности
од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима
општине Врњачка Бања, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу.
Зоне су:
1. Прва зона
2. Друга зона
3. Остало.
Члан 3
Прва зона је најопремљенија зона у
општини Врњачка Бања према критеријумима из става 1. овог члана.
Члан 4
Зоне и границе зона одређене су у
списку зона који је саставни део ове одлуке.
Члан 5
Овлашћује се орган управе надлежан за локалне јавне приходе, да донесе и
објави на основу ове одлуке, акт о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за сваку фискалну
годину, као и акт о коефицијентима за
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утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде
пословне књиге.
Члан 6
Ову одлуку објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања'' и на
интернет страни општине Врњачка Бања.
Члан 7
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања'', а
примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 350-514/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)
Подручје општине Врњачка Бања,
подељено је на три зоне: прву, други и зону
остало. Прва и друга зона су у оквиру
Генералног плана које се протежу од центра ка
периферији и зону ван обухвата ГП 2005-2020.
Границе зона из претходног става које
се односе на зоне обухваћене Генералним
планом дате су у графичком прилогу који
представља саставни део ове одлуке.
I 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
западним странама кп.бр. 220/3, 218/1, 218/2,
218/3, источном границом кп.бр. 216/1 преко
кп.бр. 213/1 и 213/3, даље на југ западном
границом кп.бр. 210/2 и источном границом
210/1, источном границом кп.бр. 209/11, затим
северном па источном границом кп.бр. 209/4,
одакле скреће на исток и источном границом
221/1, западном границом кп.бр. 221/36,
наставља на запад до кп. 221/10, даље се креће
јужном границом 221/10, затим наставља на
исток северним границама кп.бр. 221/12 и
221/24, затим скреће на југ источном границом
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кп.221/11 до улице Боре Васиљевића. Наставља
на запад осовином улице Боре Васиљевића, до
укрштања са улицом Хероја Маричића, одакле
наставља на југ осовином улице Хероја
Маричића до укрштања са улицом Радничком,
одакле скреће на запад и наставља осовином
Радничке улице и излази на улицу Зелени
булевар, иде правцем исток - север 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. 341/10,
наставља на север у дужини од 50 метара.
Ломи се преко горњег дела кп.341/10, до њене
западне границе, одакле наставља на север до
кп.322/3 , даље наставља у правац запада,
јужном страном кп.322/2 до источне стране
кп.317/1, одакле скреће на југ источном
страном кп.317/1, даље се ломи у правац
североистока,
североисточним
границама
кп.321/2 и 321/3, југоисточном границом
кп.321/3, источном границом кп.317/133, даље
северном границом кп.320/3 и 320/2, одакле
скреће на југ источном страном кп.320/2 до
улице Зелени булевар. Осовином ове улице
наставља до улице Зеленгорска стаза, наставља
да се креће осовином улице Зеленгорска стаза,
затим скреће на југ, западним границама
кп.766/2 и 765/1, даље на исток северном
границом кп.764, преко кп.763/1 јужном
границом кп.бр. 763/2 и 760, југозападно кп.бр.
816/4, југоисточном кп.бр. 816/3, даље
западном границом кп.816/11, преко кп.816/7,
преко кп.бр. 806 до северне границе кп.803,
даље на запад јужном границом кп.807, преко
кп.бр. 804/1 њеном југозападном границом,
северозападним странама кп.бр. 801/2 и 799/6,
североисточно и северозападно на кп.бр. 795/1,
северозападно на кп.бр. 795/5, 791/3, 791/2,
790/2, 790/3, 790/4, 789/3, 789/4 и 789/13,
југоисточном границом кп.бр. 788 и кп.бр. 902
и њеном југозападном границом преко кп.бр.
903/4, даље у правац југозапада, југоисточним
границама кп.901/4, 901/3,891/2, 900/3 и 900/2,
одакле скреће на југ у дужину од 35 метара,
западним границама кп.900/2 и 892/7, (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, до улице
2.Пролетерске дивизије, даље осовином улице
у дужину од 60 метара, до улице Радована
Павловића Командира Јеврема у дужину од 50
метара, даље на запад северном границом
кп.996/4, преко кп.бр. 954/1, северном
границом кп.954/7 и кп. 954/8 на север преко
кп. 953/2, даље на запад преко кп.955/4 и
955/17, даље на север преко кп.955/3 до
кп.951/19, на запад јужном границом кп.951/8 и
951/32, северном страном кп.951/27 и 951/25,
јужном страном кп.951/11, одакле скреће на
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север западним границама кп.951/17 и 952/2 и
952/10, одакле скреће на запад преко кп.950/19,
950/18,
на
југ
источним
границама
кп.948/11,950/22 и 948/7, даље на запад и север
преко кп.948/8, даље на запад преко 948/1 до
улице Зелени булевар (кп.2133) у правац
југозапада, осовином улице Зелени булевар до
улице Јастребачке, даље на запад осовином
улице Јастребачке у дужину од 100 метара.
Граница зоне се даље креће у правцу југ југоисток осовином улице Рада Чеперковића,
југозападним границама кп.962/1, 960/2, 960/5,
960/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7,963/8, 963/2,
965/1, 965/2, 967/15, 967/1, 967/4, 967/8, 967/21,
967/24, 967/11 и 967/14, даље иде јужном
границом кп.967/2, одакле скреће у правац југа
до улице Војводе Мишића, даље до раскрснице
са улицом Цане Бабовић, наставља осовином
улице Цане Бабовић до раскрснице са улицом
13.Октобар чијом осовином наставља да се
креће до раскрснице са улицом Липовачком.
Граница зоне наставља даље да се креће
осовином кп.68 К.О. Липова до горњег десног
угла кп.81/4 К.О. Липова, одакле скреће на југ
преко кп.81/3 и 81/2 и 70/9, К.О. Липова даље
северном границом кп.70/8 и 70/3, К.О. Липова,
скреће на север западном страном кп.71/1,
јужном границом кп.1149/1, даље осовином
постојећег пута ка југу, западном границом
кп.бр. 1166/2, 1543, 1544, 1545, 1549и 1551,
одакле скреће на исток североисточном
границом кп.1551 у дужину од 20 метара, даље
на југ, прелази преко улице Копаонички венац
преко кп.1560 до северне ивице кп.1564/3,
наставља даље североисточним границама
кп.1564/3, 1564/2, 1564/5, 1565/13, 1565/3,
1565/4, 1565/15, источним границама кп.1568,
1634/2, 1634/9 и 1634/1. Граница зоне даље
скреће на исток преко 1633/1 и 1535/1 до
западне границе кп.1572/6 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, даље североисточном
границом кп.1573 југозападно кп.бр. 1630/8
преко пута на кп.бр. 2157/2 (улица Југ
Богданова), па наставља на југоисток
југозападном границом кп.бр. 1619/6, 1619/2,
1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1624, 1625 и
1696/1, даље, јужном границом кп.бр. преко
1699, преко 1703/2 на северну границу кп.бр.
1717 до западне и јужне границе кп.бр. 1715/1
и осовином десног крака улице Мишка
Ерчевића прелази пут до кп.бр. 2124/2 на југ
осовином Врњачке реке до јужне границе
кп.бр. 1947/2, иде даље на исток , залази делом
у кп.1948, продужава у кп.1889/1 у дубини од
15 метара и ломи се на север источним
границом кп.1945/8, поново пролази преко
кп.1889/1 у дужини од 120 метара и ломи се на
запад у дужину од 50 метара, наставља
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источном страном кп.1883, 1884 и 1880/2, даље
такође источним границама кп.1757, 1756, и
1751. Граница даље наставља делом северне
стране кп.1752/2 и
источним границама
кп.1750, 1748/3 и 1748/1, одакле наставља на
ивицу кп.1501/2 и кп.2161 (пут), прелази постојећи пут и прелази преко кп.1488/2, 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. 1473/2 и 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, наставља северозападном страном кп.1319, даље скреће на запад
североисточним странама кп.1245/10 и 1246/9
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 Станојчићима, а затим
на север такође границом КО Врњачка Бања и
КО Руђинци постојећим путем према ОШ.
''Пискавац'', до Олимпијске улице и прати
источну и северну границу кп.бр. 904/8 Ко
Руђинци, излази на постојећи пут кп.бр. 903
КО Руђинци, а затим наставља на запад у дужини од 35 метара и скреће на север пратећи
опет границу КО Врњачка Бања и КО Руђинци,
западним странама кп.902/1, 892/2, 891/6,
891/7, где се ломи на исток постојећим путем
тј. улицом Рај, до источне границе кп.866/2,
одакле скреће на запад постојећим јазом, до
границе са К.О. Врњачка Бања, враћа се на југ
пратећи западне границе кп.856/1, 857 и дела
кп.858 К.О. Руђинци, даље наставља на запад
северним границама кп.447/2, 451/3, 451/1,
451/2, 450/1, 450/2, 445/5 и 445/4, одакле се
ломи на југ заобилазећи кп.448/2 и 448/1, 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.
II ЗОНА - ЗАПАД
Од магистралног пута на југ постојећом
саобраћајницом ломи се ка југоистоку, наставља потојећим путем до југозападне границе
парцеле кп. 3242/1, кп.3244, кп.3247/2, јужном
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границом парцеле кп.3247/2 и 3247/5,
југозападном кп.3247/5, даље прати северну и
источну страну кп.3234 , наставља на исток
преко кп. 3233, наставља на север прелазећи
преко кп.3229, кп.3226/4 и кп.3222 кп.3219,
3217, наставља на југ преко кп.3216, ломи се ка
западу, затим наставља на југ кп.3211, кп.3210,
кп.3206/2, прелазећи преко постојеће саобраћајнице (Р-224) настављајући на југоисток преко
кп. кп.3186/3, кп.3187/2, кп.3184, јужном
границом кп.3183/1 до постојећег пута, затим
постојећом улицом – Витојевачки пут наставља на југ, пролази источном границом
кп. 3360, кп.3355/6, наставља на југ кп.3351,
прелази преко кп.3352, иде постојећом улицом,
осовином Витојевачког пута, наставља на југ
прелазећи ка западу кп.3517/1, кп.3517/3,
пратећи западну границу кп.3499/2 и 3499/5,
прелазећи преко кп.3439/16, кп.3439/18 и
западном границом кп.3499/19, одакле се ломи
ка западу северном и западном границом
кп.3496/2 и 3495, 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,
кп.3477/4, настављајући ка истоку прелазећи
постојећи пут до улице Мезграја, 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 пратећи западне границе
кп.3477/4, 3477/2 и 3472/2, одакле се ломи на
запад преко 3451/1 у дужини од 80 метара,
затим скреће на југ, до северне стране кп.3446,
одакле иде у правац запада и прати северне
границе кп.3446 и 3445, излази на улицу
4.Краљевачки батаљон, чијом осовином
наставља да се креће у дужини од 90 метара,
одакле скреће на југозапад и почиње да прати
границу К.О. Врњачка Бања и К.О. 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.192/2,3 КО
Липова, прелази преко кп.198/1 КО Липова,
кп.204/1, прати источне границе кп.203/1 и
230/2, прелази преко кп.212, затим наставља
севернозападном границом кп.217/7,1,3, наставља ка југу границом преко кп.бр.216, од постојећег пута тј. улице Јастре-бачке и даље се
ломи ка истоку преко кп.215/1, настављајући ка
југозападу постојећом улицом, прелазећи преко
кп. 238 до границе са Генералним планом.
II ЗОНА – ИСТОК (све КО Руђинци)
Од источне границе ГП-а, на југ
источном границом 2125, 2127, даље на исток
северном границом 2229/5, североисточном,
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југоисточном, југозападном границом 2229/5,
наставља на југ преко 2231/4 и 2231/5 до пута,
источном границом 2232/1, 2154/1, јужном
границом 2154/1 и 2154/2, прелази пут, даље
преко 2251, 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 (Р –
222) до јужне границе 3707/23, даље иде на
север улицом, прати источну границу
кп.3706/7, даље на север, источном границом
1888/1, источном границом 1936/2 до пута,
наставља путем ка северозападу, прелази на
исток северном границом 1904/5, западном и
северном границом 1904/2 и 1904/1, до
регионалног пута Гоч (Р – 222) 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 пратећи североисточне границе
к.п.2014/2 и 2014/1, 2010, затим скреће на
запад, на северозапад, па североисточном
границом 2010, 2011, прелази преко 1089/1, на
север преко 1088/6, 1079/2, 1079/1, 1078/2,
1068/4, а онда се ломи на југозапад преко
1069/5, 1069/2, 1069/1, 1080, 1081, 1083,
југозапа-дном и северозападном границом
1041, север-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 границом 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,
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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 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 припадају кп.2860/3,4, кп.2856 и
кп.2858/3. Другој 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,
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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. Ова зона обухвата
простор између друге зоне и граница
Генералног плана Врњачке Бање.
ЗОНА ОСТАЛО
Обухвата
простор
ван
граница
Генералног плана за подручје које припада
општини Врњачка Бања.
_________________________________________

281.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
14.
седници
одржаној
дана
22.11.2013.године на основу чл.38. став 1.
и чл.42. Закона о правима пацијената
(„Сл.гласник РС“, бр.45/13), чл.32. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/107),
чл.40.Статута
општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13 – пречишћен текст) и чл.104.
Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13 – пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о образовању Савета за здравље за
територију општине Врњачка Бања
Члан 1
Ради спровођења мера у области
заштите права пацијената и у циљу спровођења активности којима се доприноси:
-обезбеђењу и спровођењу здравствене заштите од интереса за грађане на
територији општине Врњачка Бања;
-очувању и унапређењу здравља
свих категорија становништва;
-повезивању свих чинилаца и
ресурса у локалној заједници;
-остваривању сарадње са свим
релевантним институцијама и установама
на регионалном, републичком и међународном нивоу, у циљу стратешког повезивања система здравства и давања доприноса постизању националних циљева у
области здравствене заштите;

Страна 7

- Број 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

-остваривању других циљева у
области здравства уз подржавање трајне
иницијативе за бригу о здрављу грађана;
Скупштина
општине
Врњачка
Бања, овом Одлуком, образује Савет за
здравље (у даљем тексту: Савет), за територију општине Врњачка Бања и утврђује
његов делокруг, задатке, број чланова, рок
на који су именовани, као и њихова права
и обавезе.
Члан 2
Савет има председника, заменика
председника и 5 чланова.
Два члана Савета именују се из реда
локалне самоуправе, један представник
удружења грађана из реда пацијената, три
из реда здравствених установа са територије локалне самоуправе и један из реда
надлежне филијале Републичког фонда за
здравствено осигурање.
Мандат председника, заменика председника и чланова Савета траје 4 године.
Члан 3
Председника, заменика председника
и чланове Савета, именује Скупштина
општине
Врњачка
Бања,
посебним
Решењем у складу са овом Одлуком.
Члан 4
Поред спровођења мера за заштиту
права пацијената, из чл. 6-31 Закона о
правима пацијената („Сл.гласник РС“,
бр.45/13), Савет обавља следеће задатке, и то:
1. прати и координира рад установа
примарне здравствене заштите;
2.унапређује
приступачност
и
уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији општине
Врњачка Бања;
3.предлаже и предузима мере са
крајњим циљем унапређења ефикасности
рада примарних здравствених установа и
предузима и друге активности у циљу
унапређења система примарне здравствене
заштите и здравља становника;
4.подстиче сарадњу свих здравствених установа на територији општине
Врњачка Бања;
5.прати здравствено стање становништва општине Врњачка Бања;
6.утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом
спровођењу;
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7.унапређује односе са републичким
и регионалним институцијама, установама
и организацијама;
8. разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и
чињеница;
9. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача
приватне праксе на коју се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке;
10. разматра извештаје Саветника
пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине Врњачка
Бања и предлаже мере за заштиту и
промоцију права пацијената;
11. подноси годишњи извештај о
свом раду и предузетим мерама за заштиту
права пацијената организационој јединици
општинске управе општине Врњачка Бања,
надлежној за област здравствене заштите,
Скупштини општине Врњачка Бања и
министру надлежном за послове здравља;
12. доставља годишњи извештај о
свом раду Заштитнику грађана у циљу
информисања и сарадње.
Члан 5
Начин рада и одлучивања уређује
се Пословником о раду Савета, на који
сагласност даје Општинско веће општине
Врњачка Бања.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета, обавља
организациона јединица општинске управе
општине Врњачка Бања, надлежна за
област здравствене заштите.
Председник, заменик председника и
чланови Савета, имају право на накнаду за
рад, у складу са Одлуком о накнадама за
рад одборника, чланова Општинског већа и
чланова радних тела.
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, објавиће се у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“, а примењиваће се почев од 01.12.2013.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 510-2/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
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282.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
14.
седници
одржаној
дана
22.11.2013.године на основу чл.38., чл 39.
и чл.49 Закона о правима пацијената
(„Сл.гласник РС“, бр.45/13), чл.32. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/107), чл.36. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13 – пречишћен текст) и чл.104.
Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13 – пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о Саветнику за заштиту права пацијената
за територију општине Врњачка Бања
Члан 1
Овом Одлуком утврђује се обавеза
Општинске управе за распоређивањем лица
које ће обављати послове Саветника за заштиту права пацијената на територији општине
Врњачка Бања и утврђује њeгов делокруг,
задаци, као и његова права и обавезе.
Члан 2
Послове Саветника за заштиту
права пацијената, обавља дипломирани
правник са положеним стручним испитом
за рад у органима државне управе, са
најмање три године радног искуства у
струци и познавањем прописа из области
здравства.
Члан 3
Утврђује се обавеза начелника
Општинске управе да својим актом одреди
лице које ће обављати послове Саветника
за заштиту права пацијената.
Члан 4
Средства за финансирање рада Саветника за заштиту права пацијената, обезбедиће се у буџету општине Врњачка Бања.
Члан 5
Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа
потребне информације и савете у вези са
правима пацијената, у складу са Законом.
Саветник за заштиту права пацијената поступа на територији општине
Врњачка Бања, по приговору пацијента
који сматра да му је ускраћено право на
здравствену заштиту, или да му је
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поступком здравственог радника, односно
здравственог сарадника, ускраћено неко од
права из области здравствене заштите у
здравственој установи, приватној пракси,
односно другом правном лицу које обавља
одређене послове здравствене делатности,
у складу са Законом.
Саветник
за
заштиту
права
пацијената поступа по усмено или писмено
поднетом приговору пацијента или његовог
законског заступника.
Члан 6
Саветник за заштиту права пацијената
доставља тромесечни, шестомесечни и
годишњи извештај Савету за здравље
Скупштине општине Врњачка Бања.
Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, објавиће се у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“, а примењиваће се почев од 01.12.2013.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 510-1/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
283.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
14.
седници
одржаној
дана
22.11.2013.године,
на
основу
чл.20.став.1.тач.5 Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07),
чл.2. став 3. тачке 11. и 12. Закона о
комуналним делатностима (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/11) и чл. 36. Статута оштине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.1/13-пречишћен текст''), доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
И ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ
ПАРКОВА,ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 1
У Одлуци о општем уређењу
Врњачке Бање и одржавању јавне
чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл.лист општине Краљево'',
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бр.12/94, 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и ''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 5/07, 13/09,
17/09-др.одлука, 5/10, 7/10-др.одлука,
8/10, 15/10-др.одлука и 8/13), чл.116.
мења се и гласи:
''За коришћење видео бимова и
постављање билборда, плаћа се накнада
прописана Одлуком о локалним комуналним таксама.
За коришћење површине јавне
намене за постављање посебних објеката
за оглашавање, осталих објеката за
оглашавање и постављање средстава за
оглашавање на стубовима јавне расвете,
наплаћује се накнада коју утврђује
Комисија Општинског већа општине
Врњачка Бања.''
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 355-804/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
284.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 14. редовној седници одржаној дана
22.11.2013. године на основу члана 9. став
4. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл. гласник РС“, бр.
16/02, 115/05 и 107/09), и члана 36. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/13пречишћен текст), доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке
о финансијској подршци породици са
децом
на територији општине Врњачка Бања
Члан 1
У Одлуци о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка
Бања“,
бр.15/13-пречишћен
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текст), у чл. 3. мења се алинеја 1. тако да
гласи:
''-Да je један од родитеља
држављанин Републике Србије''.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу
општине Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 553-542/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
285.
Скупштина општине Врњачка Бања на
14.
редовној
седници,
одржаној
22.11.2013.године, на основу члана 9. Закона
о јавним путевима (''Сл.гласник РС, бр.
101/05, 123/07 и 101/11), 36. ст.1. тачка 32.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст), чл.14. и15. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2013.годину (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.22/12, 4/13, 13/13
и 18/13), чл. 5. Одлуке о оснивању Дирекције
за планирање и изградњу ЈП (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.4/06-пречишћен
текст и 13/09 и 2/13) и чл.5.ст.2. Одлуке о
општинским и некатегорисаним путевима
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 6/08 и
17/09), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању и давању сагласности на Измене и
допуне Програма одржавања, заштите,
развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
реконструкција јавне расвете на подручју
општине Врњачка Бања за 2013.годину
1. Усваја се и даје сагласност на
Измене и допуне Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградња и реконструкција јавне расвете на
подручју општине Врњачка Бања за
2013.годину, који је усвојен Одлуком
Надзорног одбора овог предузећа бр.4001703/13 од 14.11.2013.године.
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2. Саставни део ове одлуке чини
Измене и допуне Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградња и реконструкција јавне расвете у
насељу на подручјима општине Врњачка
Бања за 2013.годину из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', а примењује се од
1.1.2013.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2476/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
286.
Скупштина
општине
Врњачка
Бања, на 14. седници одржаној 22.11.2013.
године на основу чл. 10. Закона о јавном
информисању
("Службени
гласник
Републике Србије бр.43/2003, 61/2005,
71/2009 и 89/2010 - одлука УС и 41/2011
одлука УС), чл.6. Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/12) и
чл. 14. и 36. Статута општине Врњачка
Бања ("Службени лист општине Врњачка
Бања, број 1/13 – пречишћен текст ),
донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОД
ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком уређује се област
јавног информисања о питањима од значаја
за Општину Врњачка Бања (у даљем
тексту: Општина), путем објављивања
информација, давањем акредитација јавним
гласилима, суфинансирањем пројеката који
се емитују путем електронских медија,
давањем службених саопштења и других
услуга у области информисања од значаја
за Општину.
Члан 2
Јавно информисање од значаја за
Општину, у смислу ове Одлуке, је
информисање јавности о:
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- раду и активностима органа локалне
самоуправе, уз директан пренос седница
Скупштине општине у складу са Статутом
општине Врњачка Бања и Пословником
Скупштине општине Врњачка Бања;
- раду радних тела органа Општине;
- активностима носиоца јавних функција и
овлашћења;
- раду општинаских фондова;
- раду предузећа, установа и организација
чији је оснивач Општина Врњачка Бања;
- раду и активностима месних заједница;
- манифестацијама и програмима од значаја
за Општину;
-јавним позивима, огласима, саопштењима,
конкурсима органа и служби Општине;
- пројектима и програмима који се односе
на социјалну заштиту, образовање и
здравство,
- пројектима и програмима који се односе
на афирмацију културних и спортских
догађаја од локалног, регионалног и
републичког значаја;
- пројектима и програмима који се односе
на младе и афирмацију стваралаштва
младих:
- пројектима и програмима који се односе
на привредне активности и подстицај
развоја привредних активности;
- програми и пројекти који се односе на
националне мањине и верске заједнице;
- програми и пројекти и који доприносе
афирмацији људских вредности, заштити
рањивих категорија становништва и
инклузивном образовању и доприносе
остварењу заједничког живота грађана
- други програми и пројекти од значаја за
информисање грађана од локалног значаја,
односно информисање о правима и
обавезама грађана општине Врњачка Бања
које проистичу из делокруга органа
локалне самоуправе, јавних предузећа и
установа, као и државне управе и других
државних организација и институција и
- други програми и пројекти од значаја за
информисање грађана од локалног значаја.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
Члан 3
Јавно информисање од значаја за
Општину врши се објављивањем информација у електронским медијима за територију Општине Врњачка Бања и путем
електронских комуникационих мрежа.
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Члан 4
Друге услуге у области јавног
информисања од значаја за Општину су
услуге у вези са активностима из члана 2.
ове Одлуке, и то:
- производња и емитовање дневног
информативног садржаја из чл.2. ове
одлуке,
- снимање важних догађаја и активности у
смислу члана 2. ове Одлуке, монтирање
материјала, и архивирање материјала;
- продукција и дистрибуција видео
материјала електронским медијима у
земљи и иностранству;
- информисање медија, електронских и
штампаних, о важним догађајима и
активностима.
Члан 5
Уговор о пружању услуга објављивања информација од значаја за Општину и
уговор о пружању других услуга у области
информисања из чл.2. ове одлуке, закључује
овлашћено лице органа општине Врњачка
Бања са пружаоцем услуга по спроведеном
поступку јавне набавке у складу са законом
којим се уређује поступак јавних набавки.
ДАВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПРЕДСТАВНИЦИМА ЈАВНИХ ГЛАСИЛА
Члан 6
Организовање јавног информисања
давањем акредитације представницима
јавних гласила врши се тако што су
заинтересовани
представници
јавних
гласила (домаћих и иностраних) обавезни
да поднесу захтеве за праћење
рада
седница органа локалне самуораве и
њихових радних тела, конференција за
штампу и других видова обраћања јавности
које организују овлашћени представници
органа локалне самоуправе о питањима из
чл.2. ове одлуке (у даљем тексту:
акредитација) служби надлежној за послове
информисања.
Захтев за акредитацију, подноси се
најкасније до 20. децембра, за наредну
годину а по обавештењу које се објављује
у електорниским медијима и званичном
сајту општине Врњачка Бања.
Захтев за акредитацију може се
поднети и након истека рока из претходног
става о овог члана, најкасније 24 сата пре
сата одређеног за почетак седнице,
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конференције за штампу или другог вида
обраћања.
Захтев за акредитацију - Образац
ЗА - 1, који је саставни део ове одлуке
обавезно садржи:
-назив јавног гласила, са идентификационим подацима из решења из АПР-а,
- назначење начина праћења рада на
седнице, конференције за штампу или
другог
вида
обраћања.
(директан
телевизијски, односно радио пренос,
узимање изјава од представника органа
општине, одборника, односно учесника
седнице, извештаји новинара, односно
новинара и сниматеља и сл.),
- број представника јавног гласила за који се
тражи акредитација са именом, презименом,
бројем новинарске легитимације, односно
бројем личне карте, као и звањем за сваког од
њих.
Члан 7
Послове везане за акредитацију,
обавља
организациона
јединица
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежна за послове информисања (у
даљем тексту: организациона јединица за
информисање).
Организациона јединица за информисање захтеве за акредитацију доставља
овлашћени лицима органа општине, ради
упознавања и давања сагласности.
Акредитација се на основу поднетог
захтева одобрава за период од 01. јануара
и траје до 31. децембра, односно од дана
давања сагласности до 31. децембра текуће
године.
Акредитација
за
одређену
седницу/догађаја траје до окончања
седнице односно догађаја који се прати.
Након давања сагласности, организациона јединица за информисање доставља обавештење јавном гласилу да је
захтев за акредитацију прихваћен, са
информацијом када и где се могу преузети
акредитационе картице за лица која су била
наведена у поднетом захтеву.
Акредитациона картица обавезно
садржи назив јавног гласила, као и име,
презиме и занимање, односно звање лица за
које је картица издата.
Акредитационе
картице
издаје
организациона јединица за информисање
на обрасцу (Образац АК - 2) који је
саставни део ове одлуке.
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Организациона
јединица
за
информисање, најкасније до 31. децембра
текуће године, доставља овлашћеним лицима
органа општине, о укупном броју акредитованих јавних гласила са подацима за сваког
представника јавног гласила за кога је издата
акредитациона картица.
Члан 8
Овлашћено лице јавног гласила коме је
одобрена акредитација, може заменити
представника за кога је акредитација тражена,
односно одобрена најкасније два сата пре сата
одређеног за почетак седнице, конференције
за штампу или другог вида обраћања.
подношењем захтева за замену акредитованог
представника, организационој јединици за
информисање.
У случају из става 1. овог члана,
уколико је издата акредитациона картица,
јавно гласило је у обавези да истовремено са
подношењем захтева, врати акредитациону
картицу лица чија се замена тражи.
Члан 9
Рад на седници, конференцији за
штампу или другом виду обраћања могу
пратити само акредитована јавна гласила,
односно акредитовани представници јавних
гласила.
Представници
јавног
гласила
којима је одобрена акредитација, обавезни
су да на видном месту носе акредитационе
картице (око врата, закачене на одећи и
сл.), све време трајање посла за чије
обављање је поднет захтев за акредитацију.
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОД
ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 10
У циљу унапређења и афирмације
одређених вредности у складу са
расположивим средствима у буџету
општине за текућу годину и по спроведеној
процедури која се уређује овом одлуком,
Скупштина може посебно определити
средства за суфинансирање пројеката из
буџета општине којима се обезбеђује:
емитовање у јавним гласилима
емисија/текстова на језицима националних
мањина и етничких заједница заступљених
на територији општине Врњачка Бања,
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емисија/текстова
прилагођених
несметаном коришћењу права особа са
инвалидитетом у јавном информисању,
- емитовање
у
јавним
гласилима
емисије/текстова на страним језицима чији
садржаји се односе на промиоцију и
туристичку понуду Врњачке Бање.
Пројекти из става 1. овог члана могу
се суфинансирати средствима из буџета
општине највише у висини до 80%
вредности пројекта.
Члан 11
Избор пројеката из претходног
члана ове одлуке и додела уговора, врши се
на основу јавног оглашавања по поступку
који је прописан важећим
законом о
јавним набавкама .
Приоритет у финансирању имају
пројекти који као сараднике на пројекту
укључују образовне установе (предшолског, основног, средњег или високошколског образовања), односно установу
социјалне заштите које имају седиште на
подручју општине.
Сарадници на пројекту могу бити и
удружења грађана која имају седиште на
подручју општине, а која у својим
основачким актима имају за циљ
афирмацију вредности из чл.10. ове одлуке.
ДАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Члан 12

Органи локалне самоуправе могу
да дају службено саопштење за средства
јавног информисања, односно саопштење
за јавност која су од значаја за њихов рад и
функционисање, као и саопштења о
правима и обавезама грађана општине.
Текст службеног саопштења из
става 1. овог члана, саставља организациона јединица за информисање, а
одобрава га овлашћено лице органа
општине.
Службено саопштење организациона јединица за информисање доставља,
у писаном облику, свим јавним гласилима
која имају своја седишта, дописништва,
односно дописнике за територију општине,
уколико се иста објављују без накнаде.
Службено саопштење, обавезно се
објављује на званичној интернет презентацији, односно сајту општине, у јавним
гласилима изабраним у поступку пропи-
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саном овом одлуком, као и званичним
профилима општине Врњачка Бања на
друштвеним мрежама (facebook, twitter,
youtube и др.).
НАЧИН ПОСТУПАЊА ПРЕДСТАВНИКА ЈАВНИХ ГЛАСИЛА
Члан 13
Представници јавних медија дужни
су да се приликом обављања посла,
понашају на начин који обезбеђује
несметан рад органа, чији се рад прати.
Представници
јавних
медија
приликом
праћења
рада
седнице
конференције за штампу или другог вида
јавног обраћања обавезни су да носе одећу,
која је својим изгледом примерена значају
органа чији се рад прати.
Одредба става 2. овог члана,
подразумева и да приликом праћења рада
на седнице представници јавних гласила
не могу носити:
- мушкарци: кратке, односно три - четврт
панталоне, мајице без рукава, тренерку,
папуче, нануле и сл.
- жене: кратке сукње, кратке, односно три четврт панталоне, хеланке, мајице без рукава,
односно са великим изрезима око врата или
леђа, тренерку, папуче, нануле и сл.
О поштовању одредаба из става 1,
2. и 3. овог члана, дужно је да се стара
јавно гласило.
Представник јавног гласила који
поступа супротно одредбама из става 1, 2.
или 3. овог члана биће удаљен са седнице,
конференције за штампу или другог вида
обраћања, односно биће му онемогућен
улазак у простор за праћење рада док
разлог за удаљење не буде отклоњен
(случајеви из става 2. и 3. овог члана).
Члан 14
Представници јавних гласила рад
седнице, конференције за штампу или
другог вида обраћања могу пратити из
простора одређеног за медије, односно
уколико се рад прати путем директног
телевизијског
преноса,
коришћењем
простора који исти омогућава.
Сниматељи, односно камермани,
фотографи, фоторепортери могу правити
снимке, односно фотографије из сале у
којој се седница одржава.
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Члан 15
Уколико се току трајања седнице, из
разлога утврђених Пословником о раду,
донесе одлука да се ради без присуства
јавности, председавајући ће позвати све
представнике јавних гласила да напусте
простор у којој се седница одржава,
односно да напусте простор одређен за
медије.
Члан 16
Носилац пројекта коме је додељен
уговор по спроведеним поступцима јавних
набавки из ове одлуке је дужан да
организационој јединици за послове
информисања, месечно, а најкасније до 5.
у месецу за претходни месец доставља
извештај о извршавању уговорних обавеза
из чл.5. ове одлуке и достави доказе о
наменском
коришћењу
финансијских
средстава буџета општине, а за уговоре из
чл.11. ове одлуке, у року од 15 дана по
завршетку
реализације
пројекта,
а
најкасније до краја текуће године, и
достави доказе о наменском коришћењу
финансијских
средстава
из
буџета
општине.
Извештаји
се објављују на
општинском сајту.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о информисању од
локалног
значаја
("Службени
лист
Општине Врњачка Бања", број 4/13).
Уговор о куповини медијског
простора закључен за 2013.годину остаје на
снази до 31.12.2013.године.
Члан 18
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-1240/13 од 22.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.

Страна 14

- Број 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

25.11.2013. године

Образац ЗА - 1
ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
Општинска управа Врњачка Бања
Предмет: Захтев за акредитацију
________________________________________________________________________
(тачан назив јавног гласила)
-

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

,
,
,
______________________________
(

-

____________________________

,

)

______________________________
(

,

)

ради праћења рада на седницама, односно учешћа на коференцијама за штампу и
другим видовима јавног обраћања:
а) Скупштине општине
у _____________ години;
б) Општинског
већа______________________________
у _______________ години;
в)
______________________________
у _______________ години;
г)
______________________________
у _______________ години;
Рад на седницама би се пратио:
а) директним телевизијским преносом,
б) директним радио преносом,
в) узимањем изјава од овлашћених лица,
г) сачињавањем: - новинарских белешки у писаном облику,
- аудио снимака,
- визуелног снимка,
- фотографија,
- ____________________________________________________________
(навести други начин праћења рада)
Напомена: Заокружити слово испред означеног начина праћења рада на седници

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Дана _____________ година

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
__________________________
М.П.

(име и презиме, функција)

__________________________
(својеручни потпис)

Захтев за акредитацију одобрио:
_________________________
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Образац АК - 2
АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА
ОПШТИНА
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив јавног гласила

(фотографија)

_____________________
_____________________
(опис праћења)

Грб општине
(име и презиме)
(звање - занимање)
Важи од ______ до_______

287.
Скупштина општине Врњачка Бања
на својој 14. седници, одржаној дана
22.11.2013.године, на основу чл.54. и 55.
Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 52/11
и 55/13) и чл.36. Статута општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”,
број 1/13-пречишћен тект), донела је

IV
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у “Сл.листу општине Врњачка Бања”.

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОШ "Бранко Радичевић" Вранеши

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________

I
Именује се Снежана Савковић,
наставник разредне наставе, у Школски
одбор ОШ “Бранко Радичевић“ Вранеши,
испред запослених.
II
Разрешава
се
Ивана
Тошић,
дужности члана Школског одбора ОШ
“Бранко Радичевић“ Вранеши, испред
локалне самоуправе.
Именује се Мирослав ГочанинШило за члана Школског одбора ОШ
“Бранко Радичевић“ Вранеши, испред
локалне самоуправе.
Мандат новоизабраних чланова
траје до истека мандата Школског одбора.
III
Ово решење је коначно у управном
поступку.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-205/13 од 22.11.2013. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
288.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
15.11.2013.године, по разматрању предлога
Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине (у
даљем тексту Програм) у складу са чланом
4. и 5. Одлуке о образовању буџетског
фонда за заштиту и унапређење животне
средине општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања бр 16/2009), а на
основу чл. 59. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр. 1/13-пречишћен текст) и чл. 33.
Пословника о раду Општинског Већа
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), усвојило је:
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ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2013.
ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
I
Заштита
животне
средине
представља организационо предузимање
мера и активности ради очувања и
рационалног
коришћења
природних
богатстава и радом створених вредности и
спречавања
и
отклањања
штетних
последица које угрожавају ове вредности
као и здравље и живот људи.
Циљ Програма је да се свеобухватно
сагледа проблем динамичке заштите
животне средине на подручју општине
Врњачка Бања, полазећи од садашњег
стања, узимајући у обзир правце и
динамику
развоја
места,
у
циљу
побољшања квалитета живота, животног
стандарда становника и животне средине
уопште.
Програмом је предвиђено да стратегија и
приоритети заштите животне средине, морају бити уско повезани са стратегијом,
динамиком и приоритетним правцима
даљег развоја Врњачке Бање, као и ширег
окружења. Систем управљања животном
средином који усклађује однос између
заштите и унапређивања животне средине
и
развоја
општине,
остварује
се
успостављањем
интегралног
система
заштите животне средине уз поштовање
законских
прописа,
обезбеђивањем
сарадње и координације свих релевантних
чиниоца, превентивно спречавање загађења
на месту настајања, да би се избегло или
свело на најмању меру и информисању о
стању животне средине, што мора бити
доступно јавности, благовремено и у
потпуности.
Општинска управа општине Врњачка Бања
путем средстава јавног информисања
доприноси јачању свести становништва о
значају заштите животне средине кроз
систем образовања и васпитања.
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања
за 2013. годину („Сл. лист општине
Врњачка Бања бр 22/12), планирано је да се
фонд финансира из раздела 1.24.Фонд за
заштиту животне средине планирана
средства у укупном износу од 3.300.000,00
динара од чега 1.500.000,00 динара из

25.11.2013. године

извора финансирања 13-Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година и
1.100.000,00
динара
из
извора
финансирања 01- текући приходи буџета.
Завршним рачуном буџета општине
Врњачка Бања за 2012. годину исказана су
неутрошена
расположива
средства
буџетског фонда за заштиту животне
средине у износу од 5.267.690,80 динара, а
планирани приходи су остварени са 0,00
динара што је последица примене
финансијских прописа којима је укинута
накнада за загађење животне средине која
се плаћала при регистрацији моторних
возила. Из изнетог произилази да се у 2013.
години могу планирати средста до износа
неутрошених пренетих средстава из 2012.
године представља основни финансијски
параметар за израду Предлога Програма
коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине (у даљем тексту
Програм) којим се надлежни орган при
изради руководио.
У складу са чланом 4.и 5.Одлуке о
образовању буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања бр. 16/2009) Фонд може
остваривати приходе из:
1.Дела накнаде за загађивање животне
средине који припадају општини;
2.Средства остварених на основу накнаде за
заштиту и унапређење животне средине
која утврђује општина у складу са Законом
о заштити животне средине;
3.Средства остварена на основу накнаде за
загађење животне средине у подручју од
посебног државног интереса за заштиту
животне средине, на основу акта Владе РС
у складу са Законом о заштити животне
средине који припадају општини;
4.Средства остварена по основу донација,
зајмова и кредита из земље и иностранства,
у складу са Одлуком о буџету општине Врњачка Бања;
5.Других извора у складу са Законом о заштити животне средине и Одлуком о буџету општине Врњачка Бања .
II
Планиране активности Фонда са
финансијским планом су:
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Активности фонда

Пренети трошкови из 2011.год.и 2012.год. –
Спорне обавезе из судског поступка који је у
току (Мониторинг загађења ваздуха)
Израда стратешке карте, акустичко зонирање
Сузбијања ширења амброзије на територији
општине
Санација дивљих депонија на територији
општине
Уређење зона и појасева санитарне заштите
изворишта подземне воде у оквиру заштићеног
природног добра-Централни бањски парк у
складу са Правилником о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања ("Сл.гласник РС", бр. 92/2008)
Дезинсекција на територији Општине Врњачка
Бања
Котизације за семинаре и едукација из области
екологије и заштите животне средине
Израда Локалног плана управљања отпадом и
катастра загађивача
Коришћење и унапређење подручја са
природним и лековитим својствима
Израда студије и унапређења енергетске
ефикасности јавних објеката у циљу смањења
загађења
Израда програма еколошког образовања и
јачања свести о питањима очувања животне
средине и одрживог развоја
Мере и активности на озељењавању површина
јавне намене и обезбеђивање садница за
допуну зелених површина у парковима и
другим површинама јавне намене
Информативна пропагандна активност на
подизању еколошке свести грађана о очувању
животне средине путем медија, предавања,
еколошких тема и издавања публикација
Организовање
едукативних
еколошких
програма за децу школског узраста
Финасирање
пројеката
невладиних
организација које делују у области заштите и
очувања животне средине
Укупно:

25.11.2013. године

Финансијски
план

1,966,485
250,000
150,000
550,000

550,000

150,000

30,000
300,000
150,000
250,000

50,000

550,000

50,000

50,000

221,205
5,267,690
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Активности Фонда под редним
бројем 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 14 јесу активности
из делокруга делатности ЈП “Бели Извор” и
ЈП “Борјак” за које су наведена предузећа
основана од стране Супштине општине
Врњачка Бања, па се њихова реализација
може поверити наведеним предузећима.
III
Програм објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања,“ јер је на
исти дата сагласност
Министарства
енергетуке, развоја и заштите животне
средине бр.401-00-00651/2013-01 /13 од
17.7.2013.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА,
Број: 400- 1361/13 од 15 .11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђурoвић,с.р.
______________________________________
289.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
21.11.2013.године, на основу чл. 27a став 2
Одлуке о финансијској подршци породици
са децом на територији општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.
22/12, 2/13 и 15/13), чл. 59 Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр. 1/13-пречишћен текст) и чл. 33
Пословника о раду Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр. 7/09) и Закључка
Општинског већа, бр. 400-1934/13 од
16.09.2013. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о критеријумима за остваривање права на
финансијску подршку породици са децом
која су по редоследу рођења трећа или
нареднорођена у породици, а похађају
припремни предшколски програм или
основну школуна територији општине
Врњачка Бања
Члан 1
Овим правилником одређују се
критеријуми за остваривање права на
финансијску подршку породици утврђених
чланом 6 став 1 тачка 6 Одлуке о

25.11.2013. године

финансијској подршци породици са децом
на територији општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.
22/12, 2/13 и 15/13), (у даљем тексту
Одлука).
Члан 2
Критеријуми за остваривање права
на финансијску подршку породици са
децом која су по редоследу рођења трећа
или нареднорођена у породици, а похађају
припремни предшколски програм у
временском трајању од 4 сата дневно или
основну школу на територији општине
Врњачка Бања су:
- да сви чланови породице живе у
заједничком домаћинству и имају пребивалиште на територији општине Врњачка
Бања,
-да деца и ученици похађају
припремни предшколски програм или
основну школу на територији општине
Врњачка Бања,
-да су обезбеђена средства у буџету
Општине за финансирање подршке породици.
Члан 3
Захтев за остваривање права на
финансијску подршку породици прописан
чланом 27б и 27в Одлуке, подноси се
предшколској установи или основној
школи коју дете похађа.
За остваривање права на ужину уз
захтев се достављају:
-изјава потписана од стране родитеља или лица које непосредно брине о
детету које под кривичном и материјалном
одговорношћу тврди који чланови чине
заједничко домаћинство;
-изјава потписана од стране родитеља или лица које непосредно брине о
детету да ће користити наведенo правo.
За остваривање права на екскурзију
поред наведене документације у ставу 2
овог члана доставља се:
-решење о оствареном праву на
дечји додатак.
На основу приложене документације овлашћено лице установе или школе
сачињава спискове деце или ученика и
доставља
надлежној
организационој
јединици за образовање како је прописано
чланом 27в Одлуке.
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Члан 4
Критеријуми из овог правилника
примењују се од школске 2013/14. године,
с тим што се за ужину узима период од 01.
октобра, а у складу са Календром
образовно-васпитног рада за основне
школе донетог од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС.
Члан 5
Овај правилник објављује се у „Сл.
листу општине Врњачка Бања“, а ступа на
снагу даном доношења.

17/13 од 21.11.2013.године Одељења за
заштиту животне средине, друштвене и
комуналне делатности.
Измена и допуна ценовника за
коришћењње минибуса, која је усвојена
Одлуком 01-653/13 од 8.11.2013.године
Управног одбора
установе Спортски
центар ступа на снагу и примењује се од
дана давања сагласности од стране
Општинског већа.
Овај закључак објавиће се у
„Сл.листу општине Врњачка Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 38-17/13 од 21.11.2013.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1934/13 од 2111.2013. године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_______________________________________
290.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, ванредној седници одржаној дана
21.11.2013.год.,на основу чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/13- пречишћен текст),
и чл.33. Пословника о раду Општинског
Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), донело је
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће је упознато са
изменом и допуном ценовника за
коришћење минибуса која је усвојена
Одлуком 01-653/13 од 8.11.2013.године
Управног одбора
установе Спортски
центар и мишљењем бр. 38-17/13 од
21.11.2013.год.Одељења
за
заштиту
животне средине, друштвене и комуналне
делатности.
Даје се сагласност на измену и
допуну ценовника за коришћењње минибуса која је усвојена Одлуком 01-653/13 од
8.11.2013.године Управног одбора установе Спортски центар.
Саставни део овог закључка чини:
измена и допуна ценовника за коришћењње
минибуса,
Одлука
01-653/13
од
8.11.2013.године Управног одбора установе Спортски центар и мишљење бр. 38-

25.11.2013. године

ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_______________________________________
291.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, ванредној седници одржаној дана
21.11.2013.године, на основу чл.23.Закона о
превозу у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС", број 45/94, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006 и 31/2011 ).чл.23.Одлуке о
саобраћају („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.13/09,7/10,6/1116/12, и 6/13) у
складу са чл 28. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС",
број 88/11) и на основу
чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/13- пречишћен текст),
и чл.33. Пословника о раду Општинског
Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), донело је
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
Тарифом линијског превоза путника у
градском и приградском саобраћају
Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка
бр.5/943.
2.Даје се сагласност на Тарифу
линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка бр.5/943.
3.Саставни део овог закључка чини
Тарифа линијског превоза путника
у
градском и приградском саобраћају
Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка
бр.5/943.
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4.Тарифа
линијског
превоза
путника у градском и приградском саобраћају Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из
Чачка бр.5/943 ступа на снагу и примењује
се од дана давања сагласности од стране
Општинског већа.
5.Овај закључак објавиће се у
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 38-16 /13 од 21.11.2013.год.
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_______________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
292.
Председник општине Врњачка Бања
на основу члана 9 став 4 Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и
107/09), члана 5 Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 22/12, 2/13 и
15/13 ), Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2013. годину („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр. 22/12, 4/13 и 13/13) и
члана 56 став 1 тачка 7 Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања, бр. 1/13-пречишћен текст)
донео је
ЗАКЉУЧАК
о начину утврђивања износа за
субвенционисање превоза деце
која похађају обавезни припремни
предшколски програм и основне школе
на територији општине Врњачка Бања,
а која нису у могућности да користе
уговорени превоз
код овлашћеног превозника за превоз на
територији општине Врњачка Бања
за 2013. годину
Члан 1
Овим закључком, сагласно члану 5
Одлуке о финансијској подршци породици
са децом на територији општине Врњачка
Бања, за 2013. годину утврђује се начин и
износ субвенционисања превоза деци која

25.11.2013. године

похађају обавезни припремни предшколски
програм и ученицима који похађају основне школе на територији општине Врњачка
Бања, а који имају пребивалиште на територији општине Врњачка Бања и чија
удаљеност од школе је већа од четири
километра и на наведеној релацији не могу
да користе аутобуски превоз, јер им не
одговарају постојећи поласци овлашћеног
превозника или није организован превоз
аутобусом од места пребивалишта до
школе.
Члан 2
Субвенцију за превоз из члана 1
овог закључка остварују деца која похађају
обавезни припремни предшколски програм
и ученици основних школа који путују на
релацији од места пребивалишта до школе
која се налази на територији општине
Врњачка Бања, чија удаљеност је већа од
четири километра, а које родитељи возе
сопственим возилом.
Висина износа накнаде трошкова
превоза обрачунава се на бази 10% од
износа цене литра бензина – европремиjум
БМБ 95 Нафтне индустрије Србије према
цени горива на дан обрачуна, по пређеном
километру за повратну релацију на којој
путују.
Финансијска средства обезбеђују се
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања
за 2013. годину, са позиције 423 Услуге по
уговору Раздео 10. - Основно образовање.
Члан 3
Право на субвенцију утврђује се
решењем Општинске управе општине
Врњачка Бања, надлежне организационе
јединице за послове образовања, којим се у
сваком појединачном случају утврђује
испуњеност услова за остваривање овог
права за 2013. годину.
Решење реализује Одељење за
финансије, локалне јавне приходе и
привреду Општинске управе општине
Врњачка Бања у складу са Календаром
образовно-васпитног рада основне школе
за школску 2013/14. годину који је донело
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.
Члан 4
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и примењује се за период од
01.09. до 31.12.2013. године, а у складу са
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финансијским
Општине.

могућностима

буџета

Члан 5
Овај закључак објављује се у „Сл.
листу општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2434/13 од 30.10.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_____________________________________
ОПШТИНСКА УПРАВА
293.
Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Број 400-2549/13
Дана 25.11.2013.г.
ВРЊАЧКА БАЊА
Начелник
општинске
управе
општине Врњачка Бања. на основу члана 7а
и члана 38б. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и
47/2013), члана 36. Закона о изменама и
допунама Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, број 47/2013)
члана 2.,3. и 5. Одлуке о одређивању зона и
најопремљеније зоне на територији
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, број 19/13
заводни број 350-514/13 од 22.11.2013.г.) и
члана 70. тачка 5., члана 72. и 73. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, број 1-13 –
пречишћен текст), члана 26. став 1. тачка 3.
и тачка 8. Одлуке о Општинској управи
Општине Врњачка Бања („Сл. лист
Општине Врњачка Бања“, број 4/9, 3/11,
4/11 и 19/12) и члана 192. Закона о општем
управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, број
30/10), доноси
РEШЕЊЕ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

25.11.2013. године

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА
КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА
1)
Овим
решењем
утврђују
се
коефицијенти за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге, које се налазе на
територији општине Врњачка Бања.
2) На територији општине Врњачка Бања
одређено је 3 (три) зона за утврђивање
пореза на имовину, и то: прва, друга зона и
зона остало, с тим да је прва зона утврђена
за најопремљенију зону.
3) Коефицијенти на територији општине
Врњачка Бања износе:
1) за прву зону 1%
2) за другу зону 0,8 %
3) за зону остало 0,4 %
4)
Ово решење објавити на интернет
страни општине Врњачка Бања.
5) Ово решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењује се од
01. јануара 2014. године.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Јанићијевић,с.р.
_____________________________________
294.
Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Број 400-2550/13
Дана 25.11.2013.г.
ВРЊАЧКА БАЊА
Начелник
општинске
управе
општине Врњачка Бања, на основу члана 6.
ст. 5 до 7. и члана 7а Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о
изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, број
47/2013) члана 2.,3. и 5. Одлуке о
одређивању зона и најопремљеније зоне на
територији општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“, број 19/13,
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заводни број 350-514/13 од 22.11.2013.г.) и
члана 70. тачка 5., члана 72. и 73. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, број 1-13 –
пречишћен текст), члана 26. став 1. тачка 3.
и тачка 8. Одлуке о Општинској управи
Општине Врњачка Бања („Сл. лист
Општине Врњачка Бања“, број 4/9, 3/11,
4/11 и 19/12) и члана 192. Закона о општем
управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, број
30/10), донео је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
1) Овим решењем утврђују се просечне
цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2014. годину на територији
општине Врњачка Бања.
2) На територији општине Врњачка Бања
одређено је три (3) зоне за утврђивање
пореза на имовину, у зависности од
комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности
са централним деловима општине Врњачка
Бања, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: прва, друга и
зона остало с тим да је прва зона утврђена
за најопремљенију зону.
3) Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2014. годину на територији
општине Врњачка Бања у првој зони
износе:
1) грађевинског земљишта 4.331,00 дин
2) станова
99.737,00 дин
3) кућа за становање
70.257,00 дин
4) пословних зграда и других (надземних и
подземних) грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
88.541,00 динара.
4) Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2014. годину на територији

25.11.2013. године

општине Врњачка Бања у другој зони
износе:
1) грађевинског земљишта
2.543,00 дин
2) пољопривредног земљишта 57,00 дин
3) станова
72.383,00 дин
4) кућа за становање
31.540,00 дин
5) пословних зграда и других (надземних и
подземних) грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
50.147,00 динара.
5) Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2014. годину на територији
општине Врњачка Бања у зони остало
износе:
1) грађевинског земљишта
193,44 дин
2) пољопривредног земљишта 32.00 дин
3) шумског земљишта
20,00 дин
4) кућа за становање
18.601,00 дин
5) пословних зграда и других (надземних и
подземних) грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
11.752,83 динара.
6) Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину на територији општине Врњачка
Бања у првој зони као најопремљенијој зони
у текућој години (2013) износе:
1) станови
56.000,00 динара
2) гараже и гаражна места 28.000,00 динара.
7) Ово решење објавити на интернет страни
општине Врњачка Бања.
8) Ово решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењује се од
01. јануара 2014. године.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Јанићијевић,с.р.
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