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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

251. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 31. седници одржаној дана 

22.12.2015.године,на основу члана 32. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени глас-

ник РС", број 129/2007 и 83/2015-др.закон), 

члана 25 Закона о буџетском систему ("Слу-

жбени гласник РС" број 54/2009,73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 

68/2015 - др. закон), члана 7., члана 11., 

члана 15. и члана 18. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Службени гласник 

РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-

усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени 

дин.изн. и 95/2015-усклађени дин.изн.) и 

члана 36. Статута Општине Врњачка Бања 

("Службени лист Општине Врњачка Бања", 

број 13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1 

Овим одлуком врше се измене и 

допуне Одлуке о локалним комуналним 

таксама ("Службени лист општине Врњачка 

Бања'', број 22/12, 20/13 и 21/14) – у даљем 

тексту: Одлука, и Таксена тарифа која је 

саставни део Одлуке. 
 

Члан 2 

Таксена тарифа, која је саставни део 

Одлуке, мења се и гласи: 
 

''Т А К С Е Н А  Т А Р И Ф А 

ТАРИФНИ БРОЈ  1 

За истицање фирме на пословном 

простору комунална такса утврђује се у 

годишњем износу и то: 

1. Средња правна лица, као и 

предузетници и мала правна лица која имају 

годишњи приход преко 50.000.000 динара 

(осим предузетника и правних лица која 

обављају делатности: банкарства; осигурања 

имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских; мобилних 

и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала 

и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу у износу и то: 

 

•Екстра зона.............................89.500 динара 

•Прва зона ............................... 85.400 динара 

•Друга зона ..............................79.800 динара 

•Трећа зона .............................. 73.000 динара 

•Четврта зона ........................... 68.000 динара 

•Остала насељена места............25.000 динара 

 

2. Велика правна лица (осим предузе-

тника и правних лица која обављају делатно-

сти: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дерива-

тима нафте; производње и трговине велико 

дуванским производима; производње цеме-

нта; поштанских; мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарн-

ица, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу у износу од 134.200 динара 

у свим зонама. 

3. Правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика, средња и мала правна лица, у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници, а обављају  делатност банкар-

ства, осигурања имовине и лица, производње 

и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 
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производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услу-

га, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкар-

ских услуга и ноћних барова и 

дискотека.................................447.500 динара 
 

НАПОМЕНА: 

1. Зоне су регулисане ГП-ом Врњачка   Бања   

2005-2021   („Службени лист Општине 

Краљево“ број 12/05). 

2.   Утврђивање, наплату и контролу врши 

надлежно одељење за локалне јавне приходе 

Општинскле управе. Комунална такса из 

овог  тарифног броја уплаћује се на уплатни 

рачун бр.840-716111843-35, комунална такса 

за истицање фирме на пословном простору. 

ОЛАКШИЦЕ: 

Обвезницима комуналне таксе се у првој 

години пословања врши њено умањење у ви-

сини од 50%. Година пословања утврђује се 

у односу на дана регистровања обвезника 

(12 месеци). Олакшица се уводи за 

обвезника комуналне таксе  на фирму у 

односу на оснивача или власника фирме који 

остварује право само на олакшицу за једну 

фирму. 

Олакшице у висини од 100% утврђују се за 

следеће обвезнике: 

1. јавне установе и  јавна предузећа чији  је 

оснивач Општина Врњачка Бања. 

2.  предузетници који обављају делатност 

старих заната и домаће радиности, 

3. спортски клубови, удружења грађана, 

хуманитарне рганизације, црвени  крст и 

остале непрофитне организације. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Локална комунална такса за 

коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван посло-

вног простора на објектима и просторима 

који припадају општини Врњачка Бања 

(коловози, тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.) утврђује се у дневном износу 

по зонама и то: 

1. Средња правна лица, као и предузетници 

и мала правна лица која имају годишњи 

приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине 

и лица; производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте; производње и трговине 

велико дуванским производима; производње 

цемента; поштанских; мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала 

и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), и то: 

•Екстра зона..................................... 55 динара  

•Прва зона ....................................... 53 динара 

•Друга зона ..................................... 48 динара 

•Трећа зона ..................................... 45 динара 

•Четврта зона .................................. 43 динара 

•Остала насељена места.................. 33 динара 

2. Велика правна лица (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте; производње и трговине 

велико дуванским производима; производње 

цемента; поштанских; мобилних и телефо-

нских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова 

и дискотека), у износу од 80 динара у свим 

зонама. 

3. Правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица, у смислу закона 

којим се уређује рачуноводство и предузе-

тници, а обављају делатности банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производња цемента, поштан-

ских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања и ноћних 

барова и дискотека, и то:  

• За банкарства, осигурања имовине и 

лица, производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте, производње и трговине 

на велико дуванским производима, произво-

дње цемента, поштанских, мобилних и теле-

фонских услуга, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова 

и дискотека.....................................270 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа 

правно или физичко лице чија је фирма 

односно рекламни пано истакнут, на основу  

решења издатог од стране надлежног 

одељења Општинске управе за локалне јавне 

приходе, а по предходно издатом одобрењу 

Општинске управе–Одељења надлежног за 

послове урбанизма. 
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2. Општинска управа–Одељење надлежно за 

послове урбанизма дужно је да један 

примерак одобрења за истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора, 

односно рекламног паноа достави 

Општинској управи–надлежном 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 

Износ локалне комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и 

машина, која се плаћа приликом 

регистрације возила утврђује се у следећим 

износима на годишњем нивоу:  
 

1) за теретна возила:  

- за камионе до 2 т 

носивости.....................................1.620 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т 

носивости.....................................2.170 динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т 

носивости.................................... 3.800 динара,  

- за камионе преко 12 т 

носивости................................... 5.420 динара;  

2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)................                   540 динара;  

3) за путничка возила:  

- до 1.150 цм3................................ 540 динара,  

- преко 1.150 цм3 до 1.300 

цм3...............................................1.080 динара,  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 

цм3...............................................1.620 динара,  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 

цм3...............................................2.170 динара,  

- преко 2.000 цм3 до 3.000 

цм3.............................................. 3.270 динара,  

- преко 3.000 цм3 

..................................................... 5.420 динара;  

4) за мотоцикле:  

- до 125 цм3 

.......................................................440 динара,  

- преко 125 цм3 до 250 цм3 

......................................................650 динара,  

- преко 250 цм3 до 500 цм3 

.....................................................1.080 динара,  

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 

.....................................................1.310 динара,  

- преко 1.200 цм3 

......................................................1.620 динара;  

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по 

регистрованом седишту;  

6) за прикључна возила: теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета:  

- 1 т носивости 

.........................................................440 динара,  

- од 1 т до 5 т носивости 

.........................................................760 динара,  

- од 5 т до 10 т носивости 

......................................................1.030 динара,  

- од 10 т до 12 т носивости 

.....................................................1.410 динара,  

- носивости преко 12 т 

......................................................2.170 динара;  

7) за вучна возила (тегљаче):  

- чија је снага мотора до 66 киловата 

............................................. ........1.620 динара,  

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 

......................................................2.170 динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 

......................................................2.720 динара,  

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 

......................................................3.270 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата 

......................................                4.350 динара;  

8) за радна возила, специјална адаптирана 

возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована 

возила за превоз пчела ..............1.080 динара.  

 

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, 

тако што се носивост до пола тоне не узима 

у обзир, а ностивост преко пола тоне сматра 

се као цела тона. 

3. За возила која се привремено региструју за 

време краће од 12 месеци, плаћа се   

сразмерни део таксе за то време. 
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4. 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. 

5. 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  

74.000,00 динара месечно по једном мини 

возу. Ова такса се наплаћује у периоду од 1. 

маја до 30.септембра. 

6. Комунална такса за коришћење јавне 

површине за пролаз фијакера за туристичко 

разгледање Врњачке Бање плаћа се у износу 

од 1.270,00 динара месечно по запрези 

односно фијакеру на начин и по процедури 

из претходне тачке. 

7. 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 простора на јавним 

површинама или испред пословних просто-

рија 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: 

- Екстра зона : 

Врњачка улица од  Креди банке до виле Сан 

(укључујући обе).............................47,00 дин.  

Немањина улица.............................42,00 дин. 

Остали делови екстра зоне ...........36,00 дин. 

- Прва зона   ................................31,00 дин. 

- Друга зона ..................................26,00 дин. 

- Трећа зона ..................................15,00 дин. 

- Четврта зона................................. 10,00 дин. 
- Остала насељена места...............      10,00 дин. 

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 надлежном за послове 

локалних јавних прихода извештај о испуње-

ности услова за постављање летње баште, а 

ради издавања решења о комуналној такси  

које  је саставни део одобрења. 

4. У случају када обвезник ове таксене 

тарифе изврши једнократну уплату обавезе-

задужења на годишњем нивоу, у року од 15 

дана од дана пријема решења стиче право на 

попуст од 20%. 

5. 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 5 

За држање средстава за игру (забавне 

игре) утврђује се комунална такса, и то: 

- за аутомате, комјутерске и остале 

игре...................................................115,00дин. 

- за билијар, флипере и сл. 

............................................................ 78,00дин. 
 

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 

надлежном 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. 
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2. Контролу држања апарата  за игру врши 

комунална инспекција Општинске управе. 

По извршеној контроли, комунална инспе-

кција доставља извештај одељењу надлеж-

ном 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 6 

За коришћење простора за полазна 

такси стајалишта плаћа се комунална такса у 

годишњем износу од 4.500,00 динара. 

За пролаз, заустављање и паркирање 

возила у улицама којима је забрањено 

засутављање, паркирање и пролаз возила, 

ради доставе робе, а према одобрењу 

надлежног органа за послове саобраћаја, 

плаћа се комунална такса по сату (сваком 

започетом сату) коришћења простора и то: 

-за путничке аутомобиле и комбије.....70,00 

дин. 

- за теретна моторна возила............250,00 

дин. 

За пролаз, заустављае и паркирање у 

улицама у којима је забрањено заустављање, 

паркирање и пролаз истих, ван термина за 

снабдевање објеката предвиђених Одлуком о 

саобраћају на територији општине Врњачка 

Бања, ради доставе робе, а по претходно 

прибављеној сагалсности Извршног органа, 

плаћа се комунална такса по сату (сваком 

започетом сату) коришћења простора и то: 

-за путничке аутомобиле...............135,00 дин. 

-за теретна моторна возила.......... 570,00 дин. 

За пролаз моторних возила улицама 

забрањеним за саобраћај ових возила плаћа 

се комунална такса у износу од 115,00 дин 

по појединачном проласку возила. 
 

НАПОМЕНА: 

1. 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 1 овог тарифног броја 

плаћа се у годишњем износу приликом 

издавања одобрења за обављање делатности 

ауто-такси превоза од стране надлежног 

органа за послове саобраћаја, а у корист 

уплатног рачуна из тачке 1.напомене. 

3. Такса по ставу 2., 3. и 4. овог тарифног 

броја плаћа се приликом издавања решења 

којим се одобрава коришћење простора 

односно улица из наведених ставова у 

корист уплатног рачуна из тачке 1.напомене.  
 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

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 27,00 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. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

За заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом и  за извођење 

радова н јавним површинама, утврђује се 

комунална такса у дневном износу и то: 

-при изградњи објеката по м2 заузете 

површине.........................................270,00 дин 

-при извођењу радова који изискују 

раскопавање коловоза и тротоара по 

м2.....................................................270,00 дин. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из алинеје 1. овог 

тарифног броја је инвеститор и  исту плаћа 

од дана заузећа јавне површине до 

завршетка градње. Обавезу утврђује орган 

управе надлежан за послове урбанизма и 

иста се уплаћује приликом издавања 

решења. 

2. Обвезник таксе из алинеје 2. овог 

тарифног броја  је инвеститор и исту плаћа 
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од почетка раскопавања јавне површине. 

Обавезу утврђује орган управе надлежан за 

послове урбанизма и иста се уплаћује 

приликом издавања решења. 

3. Комунална такса из овог тарифног броја 

уплаћује се на уплатни рачун број 840-

741535843-08, комунална такса за заузеће 

јавне површине грађевинским материјалом.'' 

 

Члан 4 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2445/15 од 22.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

252. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. седници одржаној дана 22.12.2015.године, на 

основу члана 6 и 9 Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. 

изн. и 95/2015 -усклађени дин.изн.), члана 20 и 

члана 32 став 1 тачка 13 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 36 став 1 

тачка 17 Статута општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1 

Овом одлуком врше се измене и допуне 

Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број 22/12, 20/13, 21/14, 1/15-испр. и 

5/15)- у даљем тексту: Одлука, и Таксена тарифа 

која је саставни део Одлуке. 
 

Члан 2 

Таксена тарифа која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и гласи: 
 

„ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

1. ПОДНЕСЦИ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Р.бр. Опис Износ 

1 За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске   

  ако овом Одлуком другачије није предвиђено 34 

2 За давање мишљења о примени општинских одлука    

  за откуп и давање у закуп станова у јавној својини 2,150 

3 За давање информације о локацији   

  а) за правна лица 610 

  б) за физичка лица 430 

4 За захтев странке за излазак на терен службеног лица   

  Органа 430 

5 

За захтев за издавање преписа из архиве, по сваком 

листу 65 

6 За захтев за увид у архивирана акта 340 

 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не 

плаћа се за накнадне поднеске којима странка 

захтева брже поступање од законом прописаног 

рока, по раније поднетом захтеву, односно 

поднеску. 

 

2. УВЕРЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За уверење и друге исправе, документа и радње које 

доносе   
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или предузимају органи из члана 1 ове Одлуке, ако 

овом   

  Одлуком и Тарифом није другачије прописано 70 

2 

За утврђивање стања грађ.објеката и издавања 

уверења о   

  легалности и старости објеката 680 

3 

Издавање уверења о обављању пољопривредне 

делатности 260 

 

НАПОМЕНА: Ако се издаје једно 

уверење или потврда по захтеву више лица, 

такса по овом тарифном броју плаћа се онолико 

пута колико има лица којима се уверење или 

потврда издаје. 

 

 

3. РЕШЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За сва решења која доноси Општинска управа у 

оквиру   

  

послова из изворне надлежности за која није 

прописана   

  посебна такса 510 

2 

за доношење решења о утврђивању земљишта за 

редовну   

  употребу објекта 710 

3 

за доношење решења о конверзији права коришћења 

у    

  право својине уз накнаду 5,640 

4 за доношење решења о отуђењу или давању у закуп   

  грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву   

  Странке 1,060 

 

НАПОМЕНА: Сматра се да је странка поднела 

захтев из тачке 4. овог тарифног броја ако се 

пријавила на оглас за давање земљишта у закуп 

или отуђење и по истом закључком комисије 

утврђена као лице које је понудило највећи 

износ закупнине. 

Ако се доноси једно решење, по захтеву више 

лица, такса по овом тарифном броју плаћа се 

онолико пута колико има лица којима се решење 

доставља. 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

Р.бр. Опис Износ 

1 за решење којим се издаје водопривредна сагласност,   

  

водопривредни услови и водопривредна дозвола за 

објекте   

  локалног значаја 260 

2 за закључак којим се издају водопривредни услови 260 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Р.бр. Опис Износ 

1 

За доношење решења у поступку исељења и за 

извршење   

  решења без трошкова принудног извршења 645 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

Р.бр. Опис Износ 

1 за издавање одобрења за постављање мањих монтажних   

  објеката на јавним површинама и то: киоска, башта,   

  

привремених објеката и трговачко-угоститељске 

делатности,   

  монтажних огласно-рекламних објеката и монтажних   

  објеката за културна збивања 520 

2 за уздавање одобрења за постављање осталих мањих   
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  монтажних објеката на јавним површинама 520 

3 за решење о потврди плана посебних делова зграде   

  (етажирање) 375 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

Р.бр. Опис Износ 

1 За издавање локацијске дозволе   

  а) Издавање локацијске дозволе за изградњу   

  индивидуалних објеката (на основу урб.планова)   

  -по м2 нето површине објекта 65 

  б) Издавање локацијске дозволе за изградњу   

  

индивидуалних стамбено-пословних објеката (на 

основу   

  урб.планова)   

  -по м2 нето површине објекта 75 

  

в) Издавање локацијских дозвола за изградњу 

колективних   

  

стамбених и стамбено-пословних објеката (објекти са 

3    

  и више станова, на основу урб.планова)   

  -по м2 нето површине објекта 110 

  г) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне   

  инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:   

  -путеви, улице и друге саобраћајнице 50 

  -водовод и канализација 30 

  -ПТТ и електроинсталације 75 

  -топловоди, гасоводи и др.инсталације 50 

  

д) Издавање решења по једном објекту: трафо 

станице,   

  бутан станице, резервоари, водоводне подстанице,   

  мостови, релеји и сл. 42,320 

2 Потврђивање урбанистичког пројекта 7,060 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

Р.бр. Опис Износ 

1 За кретање возила по посебним одобрењима 710 

2 За обављање ауто такси превоза   

  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање   

  такси превоза 580 

  б) за преглед возила 1,410 

  

в) за издавање потврде погодности моторног возила 

за такси превоз и њеног продужетка 705  

  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси   

  превоза 290 

  д) за одјаву обављања такси превоза 290 

3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у    

  градском и приградском саобраћају 1,415 

4 За решење о резервисању паркинг места 565 

5 

За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање 

јавних   

  површина у циљу извођења грађевинских радова 2,830 

НАПОМЕНА: У вези издавања акта о 

испуњености услова за обављање такси 

превоза (тачка 1, под а), превозник сноси 

стварне трошкове издавања такси дозволе, 

идентификационе картице, картона, 

ветробранске налепнице и кровне ознаке са 

грбом општине. 
 Такса из тачке 3.- односи се за  

регистрацију  и оверу реда вожње једне линије. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9 
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Р.бр. Опис Износ 

1 

За решење о закључењу брака ван службене 

просторије   

  a) ван објекта зграде Општинске управе, без употребе   

  службеног возила 8,990 

  

б) ван објекта зграде Општинске управе, са 

употребом   

  службеног возила 12,830 

  в) у радно време 220 

  г) ван радног времена 450 

 

НАПОМЕНА: За закључење првог брака оба супружника, не плаћа се накнада предвиђена  у тачки 1. 

алинеје: в) и г). 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 10 

Р.бр. Опис Износ 

1 За одобрење за извођење музичког програма 775 

2 За издавање одобрења за сечу стабала 260 

3 

За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 

1   

  просторији 430 

 

4. ОСТАЛО 

ТАРИФНИ БРОЈ 11 

Р.бр. Опис Износ 

1 

Захтев за објављивање акта у Службеном листу 

општине   

  Врњачка Бања 140 

2 

За уношење имена, грба или другог обележја 

Врњачке Бање у пословно име 11,275  

3 

За захтев за утврђивање примене мера у области 

заштите   

  од буке:   

  а) за физичка лица 230 

  б) за правна лица 450 

4 

За регистарцију уговора о раду за обављање послова 

ван    

  

просторија послодаваца и уговора са кућним 

помоћним   

  Особљем 295 

 

5. ЖАЛБА 

ТАРИФНИ БРОЈ 12 

Р.бр. Опис Износ 

  

за жалбе које се улажу на акте из тарифног броја 1, 

где су   

  

дозвољене, ако овом Одлуком и Тарифом није 

другачије    

  Прописано 215 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од   дана  објављивања  у  "Службеном   листу општине 

Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2016.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                                                          Број: 400-446/15 од 22.12.2015.године 

         ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Родољуб Џамић,с.р. 
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253. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31.  седници одржаној 22.12.2015.године,  на 

основу члана 6 Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору 

("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) и члана 36 

Статута општине Врњачка Бања (14/13-

пречишћен текст), а на основу Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015.годину 05 број 112-13018/2015-1 од 

02.12.2015.године коју је усвојила Влада 

Републике Србије ("Службени гласник РС" бр.  

101/2015), донела је 

О Д Л У К У 

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНИОМ ОБЛИКУ 

У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

У 2015.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се максимални 

број запослених у сваком организационом 

облику у систему локалне самоуправе – 

Општине Врњачка Бања у 2015.г. 

 

Члан 2. 

 Систем локалне самоуправе, у складу са 

Законом о начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору (у даљем 

тексту: Закон), чине органи јединице локалне 

самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, 

правна лица основана од стране тих предузећа, 

привредна друштва и друге организације које у 

систему локалне самоуправе имају обавезу 

пријављивања података о запосленима у 

Регистар, односно запослене чије се плате, 

односно зараде финансирају из буџета јединице 

локалне самоуправе.  

 Систем локалне самоуправе – Општине 

Врњачка Бања у 2015.г. чине следећи 

организациони облици: 

 1. Органи Општине Врњачка Бања 

директни корисници буџетских средстава: 

- Скупштина општине 

- Председник општине и општинско Веће 

- Општинско правобранилаштво 

- Општинска управа  
 

 2. Индиректни корисници буџетских 

средстава: 

- Установа „Културни центар“ 

- Установа „Др Душан Радић“ 

- Предшколска установа „Радост“ 

- Установа „Туристичка организација“ 

- Установа „Спортски центар“ 

- „Дирекција за планирање и изградњу“ ЈП 

- Месна заједница Врњачка Бања  

- Месна заједница Ново Село 

- Месна заједница Грачац 

- Месна заједница Вранеши 

- Месна заједница Вукушица 

- Месна заједница Руђинци 

- Месна заједница Подунавци 

- Месана заједница Врњци 

- Месна заједница Штулац 

- Месна заједница Рсовци 

- Месна заједница Станишинци 
 

 3. Јавна предузећа 

- ЈП „Бели извор“ 

- ЈП „Борјак“ 

- ЈП „Нови Аутопревоз“ 
 

 4. Правна лица основана од стране јавних 

предузећа 

- „Врући извори“ д.о.о. – зависно друштво 

основнао од стране ЈП „Бели Извор“. 
 

Члан 3. 

 У систему локалне самоуправе утврђује 

се максимални број изабраних и постављених 

лица по организационом облицима и то: 

 

Ред. Назив организационог облика 

Максимални број 

изабраних 

бр.   

 и постављених 

лица за 2015.г. 

1 Органи општине 13 

2 Установа „Културни центар“ 1 

3 Установа „Др Душан Радић“ 1 

4 Предшколска установа „Радост“ 1 

5 
Установа „Туристичка 

организација“ 1 

6 Установа „Спортски центар“ 1 

7 
„Дирекција за планирање и 

изградњу“ ЈП 1 
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8 Месна заједница Врњачка Бања  0 

9 Месна заједница Ново Село 0 

10 Месна заједница Грачац 0 

11 Месна заједница Вранеши 0 

12 Месна заједница Вукушица 0 

13 Месна заједница Руђинци 0 

14 Месна заједница Подунавци 0 

15 Месана заједница Врњци 0 

16  Месна заједница Штулац 0 

17  Месна заједница Рсовци 0 

18 Месна заједница Станишинци 0 

19 ЈП „Бели извор“ 1 

20 ЈП „Борјак“ 1 

21  ЈП „Нови Аутопревоз“ 1 

22 „Врући извори“ д.о.о.  1 

  Укупно: 23 

 

Члан 4. 

 У систему локалне самоуправе утврђује се максимални број запослених на неодређено време по 

организационом облицима и то: 

 

Ред. Назив организационог облика 

Максимални број 

запослених за 2015.г. 

бр. 

 

на неодређено време 

1 Органи општине 83 

2 Установа „Културни центар“ 13 

3 Установа „Др Душан Радић“ 9 

4 Предшколска установа „Радост“ 82 

5 
Установа „Туристичка 

организација“ 7 

6 Установа „Спортски центар“ 13 

7 
„Дирекција за планирање и 

изградњу“ ЈП 15 

8 Месна заједница Врњачка Бања  0 

9 Месна заједница Ново Село 0 

10 Месна заједница Грачац 0 

11 Месна заједница Вранеши 0 

12 Месна заједница Вукушица 0 

13 Месна заједница Руђинци 0 

14 Месна заједница Подунавци 0 

15 Месана заједница Врњци 0 

16  Месна заједница Штулац 0 

17  Месна заједница Рсовци 0 

18 Месна заједница Станишинци 0 

19 ЈП „Бели извор“ 209 

20 ЈП „Борјак“ 131 

21  ЈП „Нови Аутопревоз“ 47 

22 „Врући извори“ д.о.о.  4 

  Укупно: 613 
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Члан 5. 

 Организациони облик који има већи број 

запослених на неодређено време од броја 

утврђеног овом одлуком дужан је да спроведе 

поступак рационализације за 2015.г. у року од 60 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 

 Ако је број запослених у организационом 

облику мањи од утврђеног максималног броја 

запослених, број запослених се може повећавати 

највише до утврђеног максималног броја 

запослених.  

 Ако се у поступку рационализације 

изврши рационализација броја запослених на 

број мањи од утврђеног максималног броја 

запослених, организациони облик може 

повећавати тај број највише до утврђеног 

максималног броја запослених, осим за она 

радна места, односно послове на којима је 

спроведена рационализација.  

 Повећање броја запослених врши се у 

складу са одредбама Закона о буџетском систему 

и закона о буџету Републике Србије за 

2015.годину. 
 

Члан 7. 

 За време примене Закона, организациони 

облик не може примити у радни однос, односно 

радно ангажовати лице коме је радни однос у 

јавном сектору престао споразумом уз исплату 

новчане накнаде, односно лице коме је у том 

организационом облику престао радни однос уз 

исплату отпремнине у складу са овим Законом.  
 

Члан 8. 

 У циљу ефикаснијег спровођења 

рационализације и унапређења организационе 

структуре успоставља се интерно тржиште рада 

у јединици локалне самоуправе кога чине 

запослени у свим организационим облицима 

система локалне самоуправе – Општине 

Врњачка Бања, у складу са актом који донесе 

Влада Републике Србије. 

 Попуњавање непопуњених радних места 

организациони облик може извршити 

спровођењем интерног конкурса за систем 

локалне самоуправе на који се могу пријавити 

запослени из свих организационих облика у 

систему локалне самоуправе-Општине Врњачка 

Бања. 
 

 Члан 9. 

 У оквиру максималног броја 

запослених утврђеног овом одлуком сваки 

организациони облик може имати највише 

онолики број запослених на неодређено 

време за коју има обезбеђену масу средстава 

за плате/зараде. 
 

 

Члан 10. 

 Маса средстава за плате организационих 

облика - корисника буџетских средстава чије се 

плате финансирају из буџета у случају из члана 8 

ове одлуке усклађиваће се сходно резултатима 

интерног конкурса између корисника буџетских 

средстава у оквиру укупно планиране масе 

средстава за плате у буџету. 
 

Члан 11. 

 Организациони облици у систему 

локалне самоуправе – Општине Врњачка Бања 

дужни су податке о броју запослених објављују 

и на својој веб презентацији, квартално у току 

године.  
  

Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“, а објавиће се и на 

званичној интернет страници Општине Врњачка 

Бања.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 111-78/15 од 22.12.2015.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Родољуб Џамић 

__________________________________________ 

 

254. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. редовној седници одржаној 22.12.2015. 

године, на основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона 

о локалној самоуправи „Сл. гласник РС“, бр. 

129/07 и  83/14 - др. закон), члана 2 став 3 тачка 

9, члана 4, 9 и 13 Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/11), члана 

25 став 5 Закона о трговини ( „Сл. гласник РС“, 

бр. 53/2010 и 10/13), члана 4 и 39 Закона о 

прекршајима „Сл. гласник РС“, бр. 65/13), члана 

3 у вези члана 2 став 1 тачка 8 Одлуке о 

комуналним делатностима („Службени лист 

општине Врњачка Бања“ 6/13 ) и члана 36 

Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист општине Врњачка Бања“ 13/14-пречишћен 

текст и 16/14), донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16 

 Овом одлуком прописују се услови и 

начин обављања комуналне делатности уређења, 

одржавања и пружања услуга на пијацама, на 

територији општине Врњачка Бања. 
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Члан 2 

 Уређењем и одржавањем пијаца сматра 

се њихово опремање, текуће и инвестиционо 

одржавање, управљање и одржавање санитарно-

хигијенских услова пијачног простора, издавање 

у закуп објеката на пијаци, ради обезбеђивања 

прописаних услова за пружање услуга пијачне 

продаје робе на мало.  
 

Члан 3 

 Делатност управљања, уређења и 

одржавања пијаца и предузимање свих послова 

за несметано обављање промета и вршење услуга 

у промету робе на пијацама на подручју 

насељених места општине Врњачка Бања обавља 

Јавно комунално предузеће „Бели извор“ (у 

даљем тексту: „Комунално предузеће“). 
 

Члан 4 

 Корисник пијачних услуга, у смислу ове 

одлуке, јесте свако правно или физичко лице, 

односно предузетник и индивидуални 

пољопривредник који користи пијачни простор, 

пијачне објекте и опрему и за наведене услуге 

плаћа накнаду. 
 

II ПОЈАМ И НАМЕНА ПИЈАЦА 

Члан 5. 

 ПИЈАЦА у смислу ове Одлуке је простор 

одређен планским актом који је намењен, уређен 

и опремљен за промет свежих пољопривредних и 

прехрамбених производа, производа домаће 

радиности и занатских производа, друге робе 

широке потрошње, као и пружање пратећих 

услуга у промету робе.  
 

Члан 6 

 Пијаце из члана 5, у смислу ове одлуке 

јесу зелена пијаца и пијаце посебних намена: 

1. Зелена пијаца (у оквиру ње и млечна 

пијаца) је простор опремљен отвореним 

пијачним тезгама и другим објектима 

намењен за обављање промета на мало: 

- Пољопривредних производа (свежег и 

сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, 

печурака и др.) и прехрамбених 

производа на мало, млека и млечних 

производа, меда и пчелињих производа, 

јаја, живинског меса, хлеба и пецива, 

производа од теста и других животних 

намирница);  

- цвећа, украсног и лековитог биља, садног 

материјала, украсних јелки, омота за 

паковање намирница; 

- непрехрамбених производа занатских 

радњи и домаће радиности, ако је за ту 

врсту производа уређен посебан простор 

на зеленој пијаци у складу са прописима 

о уређењу пијаце. 

2. Робна пијаца је простор опремљен за 

обављање промета на мало: 

- индустријско-непрехрамбених производа 

и то: текстила; одеће; обуће; финалних 

производа за личну употребу и употребу 

у домаћинству од порцелана, стакла, 

керамике, коже, текстила, гуме и 

пластике; металне и електротехничке 

робе за чији промет и употребу није 

прописано обезбеђивање гарантног листа 

и техничког упутства; спортске опреме; 

хемијских производа и то: сапуна и 

детерџената, препарата за чишћење и 

полирање, козметичких и тоалетних  

препарата; књига и канцеларијског 

прибора. за обављање промета на мало.  

 Индустријско - непрехрамбени 

производи продају се у киосцима или на 

тезгама које су физички одвојене.  

- половне тј. употребљаване робе (одећа, 

обућа, кућни предмети, аутоделови, 

мотори и њихови делови, електрични 

апарати и друга слична роба).  

3. Кванташка пијаца је простор опремљен 

за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених производа (воћа, поврћа, 

јаја) са постављених нумерисаних тезги, 

контејнера, боксова и других сличних 

објеката или за паркирање возила и 

приколица из којих само индивидуални 

пољопривредници могу вршити продају; 

4. Сточна пијаца је простор ограђен и 

опремљен (са обезбеђеном водом, 

септичком јамом или колектором за 

прикупљање отпадних вода, простором за 

утовар и истовар стоке и вагом за мерење 

стоке) за обављање промета на мало живе 

стоке, живине, кућних љубимаца, егзоти-

чних птица, рибица, голубова и зечева; 

5. Пијаца огревног дрвета је простор 

намењен и комунално опремљен за 

обављање промета резаном грађом, 

огревним дрветом и другим производима 

од дрвета већих димензија, као и 

негашеног креча; 

6. Ауто-пијаца је простор намењен и 

комунално опремљен за обављање 

промета коришћених путничких и 

теретних моторних возила, мотоцикала, 

приколица и прикључних возила, 

трактора, комбајна, пољопривредне 

механизације и прикључних машина, 

пловних објеката и др. и резервних 

делова за иста и аутогалантерије; 

7. Вашари, сајмови и привремене мини 

пијаце су одређене локације, уређене под 

условима и на начинe прописанe овом 

одлуком, за временски период у термину 

који одреди Општинско веће општине 

Врњачка Бања, на којима се одржавају 

вашари и сличне традиционалне 

манифестације и врши повремено 
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обављање пијачне делатности промета на 

мало робе: 

- пољопривредно-прехрамбених производа 

(свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских 

плодова и јаја и др.);  

- цвећа, украсног и лековитог биља, садног 

материјала, украсних јелки, омота за 

паковање намирница и др.; 

- непрехрамбених производа занатских 

радњи и домаће радиности. 

 Постављање и уклањање тезги на 

привременим мини пијацама врши се по 

посебним условима. 
 

III ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦА 

Члан 7 

Одржавање пијаца је обављање свих 

послова којима се обезбеђује несметано 

обављање промета и вршења услуга у промету 

робе, а нарочито: 

- свакодневно чишћење и прање пијачног 

простора и опреме; 

- обезбеђење и чување пијаце; 

- одржавање јавног кантара, односно 

контролне и сточне ваге; 

- одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре пијаце (јавне чесме, 

јавног тоалета, хидраната, инсталација 

водовода и канализације), ограде, 

пијачног платоа и других пијачних 

објеката. 

      Комунално предузеће је дужно да се 

стара о редовном одржавању пијаца у стању које 

одговара његовој функцији. 
 

Члан 8 

 Одржавање пијаца обавља се према 

Годишњем програму одржавања пијаца. 

Годишњи програм одржавања пијаца 

садржи врсту, обим, начин и динамику радова 

како на текућем одржавању, тако и на 

инвестиционом одржавању, као и висину 

средстава потребних за његову реализацију.  

Годишњи Програм одржавања пијаце 

доноси Надзорни одбор Комуналног предузећа, 

најкасније до 30. новембра текуће године за 

наредну годину.  

Сагласност на годишњи програм 

одржавања даје Општинско већe општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 9 

 Комунално предузеће је дужно да на 

основу Годишњег програма одржавања пијаца 

сачини и достави Комуналној инспекцији и 

организационој јединици за послове комуналне 

делатности општине Врњачка Бања, тромесечни 

план одржавања пијаца, најкасније до 

последњег дана претходног тромесечја. 

 

 

Члан 10 

Комунално предузеће је дужно да 

пропише Пијачни ред пијаца, којим се ближе 

уређују услови и начин пружања пијачних 

услуга. Сагласност на акт о пијачном реду даје 

Скупштина општине Врњачка Бања и исти се 

објављује у „Службеном листу општине Врњачка 

Бања“.  

Корисник пијачног простора, објеката и 

опреме, као и грађани дужни су да се на пијацама 

придржавају прописаног Пијачног реда. 

Комунално предузеће је дужно да 

Пијачни ред истакне видно на огласној табли 

пијаце. 
 

Члан 11 

 Комунално предузеће се стара о 

одржавању пијачног реда ангажовањем 

овлашћених радника, који за време вршења 

послова обезбеђења реда на пијаци носе 

службена одела са ознаком Комуналног 

предузећа које одржава пијацу. 

 О одржавању пијачног реда старају се 

овлашћени радници предузећа, односно 

предузетника. 

 Овлашћени радник упозориће корисника 

пијачног простора, објекта, односно опреме, као 

и грађанина - корисника пијачних услуга, на 

обавезу поштовања Пијачног реда, у случају 

непоштовања истог, обавестиће надлежну 

инспекцију и полицију ради предузимања 

одговарајућих мера из њихове надлежности. 
  

Члан 12 

Посебно уређени простори различитих 

врста пијаца, из члана 6 ове Одлуке, одређени 

планским актом и врстом робе која се продаје 

ван пословних просторија, морају бити 

комунално и инфраструктурно опремљени, јасно 

обележени, физички одвојени и разграничени, са 

видно истакнутим натписом са називом односно 

наменом пијачног простора и данима и радним 

временом рада пијаца.  

Пијачни простор мора бити ограђен, 

уређен и поплочан чврстим материјалом који се 

лако одржава. 

Пијаца мора имати посебан улаз за 

транспортна возила и посебан улаз за потрошаче. 

Комунално предузеће је дужно да 

обезбеди посебну просторију за несметан рад 

надлежних инспекцијских служби и да је 

одржава у уредном стању. 
 

Члан 13 

Комунално предузеће, дужно је да пијацу 

опреми потребним бројем и врстом пијачних 

објеката у зависности од врсте и намене пијаце. 

 Пијачни објекат у смислу ове одлуке су: 

стални и мањи монтажни објекат, киосци и други 

привремени објекат, као и тезге, витрине, рамови 

и други слични објекти. 
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Члан 14 

Постављање и распоређивање пијачних 

објеката, се врши на основу унапред утврђеног 

Плана постављања пијачних објеката. 

План постављања пијачних објеката 

утврђује Комунално предузеће уз сагласност 

Општинског већа општине Врњачка Бања. 

План постављања пијачних објеката 

мора бити истакнут на улазу у пијачни простор. 
 

Члан 15 

Пијачне објекте поставља и распоређује 

Комунално предузеће према Плану постављања 

пијачних објеката. 

Пијачни објекат из става 1 овог члана 

може поставити и друго лице, уз прибављену 

писмену сагласност Комуналног предузећа. 

Овако постављен пијачни објекат у свему мора 

испуњавати, санитарне и хигијенско-техничке 

услове. 

Пијачни објекат постављен без 

сагласности предузећа, односно предузетника, 

власник је дужан да уклони по налогу 

надлежног органа. 
 

Члан 16 

Комунално предузеће је дужно да 

пијачне објекте постави и распореди на начин 

којим се обезбеђује функционалност и естетски 

изглед пијаце и омогући несметан пролаз и 

куповина, као и приступ возилима за хитне 

интервенције (полиција, ватрогасно возило, 

хитна помоћ). 

Сваки пијачни објекат мора бити 

нумерисан, са видно истакнутом нумерацијом 

на самом пијачном објекту, у свему према 

Плану постављања пијачних објеката. 

Продајна места за продају поједине робе 

морају представљати целину. 

Распоредом пијачних објеката на зеленој 

пијаци, мора се обезбедити физички одвојен 

простор за продају пољопривредно-прехра-

мбених производа и простор за продају непре-

храмбених производа и вршење занатских 

услуга. 

На робној пијаци распоредом пијачних 

објеката, мора се обезбедити физички одвојен 

простор за продају половне - употребљене робе 

(одећа, обућа, разни кућни предмети, ауто 

делови, мотори и њихови делови, електрични 

апарати и друга слична роба) од простора за 

продају непрехрамбених производа,  дозвоље-

них Законом. 

Простор робне пијаце за продају 

половне робе има посебан улаз, ограђен је и 

мора бити одвојен од простора за продају 

индустријско - непрехрамбених производа. 
 

Члан 17 

Комунално предузеће је дужно да у 

зависности од намене пијаце, обезбеди 

контролно мерило, односно вагу на којој се врши 

провера масе купљене робе (контролна вага), да 

јасно означи њено место и да омогући лак 

приступ тој ваги. 
 

IV КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И 

ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА 

Члан 18 

 Комунално предузеће које одржава 

пијацу, даје на коришћење, дневно или на дужи 

временски рок, монтажне и друге покретне 

објекте, опрему и простор, правном лицу, 

предузетнику, физичком лицу и индивидуалном 

пољопривреднику (у даљем тексту: корисник ), у 

складу са законом и овом Одлуком. 

 Поступак, услови, начин коришћења и 

давања на коришћење пијачног простора и 

објеката, односно опреме, уређује се посебним 

актом, донетим на основу закона и подзаконских 

аката који уређују област својине и комуналних 

делатности. 

 Акт из става 2 овог члана, на предлог 

Комуналног предузећа доноси оснивач.  
 

Члан 19 

Пољопривредне производе на зеленим и 

кванташким пијацама могу продавати: 

1. индивидуални пољопривредници и чла-

нови њиховог породичног домаћинства 

уз доказ да су обвезници пореза на 

приход од пољопривреде, 

2. предузетници који су основали радњу на 

тезги или сличном објекту за промет на 

мало пољопривредних производа. 

Производе занатских радњи и домаће 

радиности могу продавати предузетници који те 

производе израђују и чланови њиховог 

породичног домаћинства или њихови радници, 

који на месту продаје морају имати решење о 

упису радње у регистар и уговор о радном 

ангажовању радника. 
 

Члан 20  

 Монтажни и покретни пијачни објекти, 

као и пијачни простор дају се на коришћење на 

основу уговора о закупу у писаној форми, који 

закључује Комунално предузеће и корисник 

сталног, односно пијачног објекта (правно или 

физичко лице), изузев индивидуалних 

пољопривредника и чланова њиховог 

породичног домаћинства. 

 Уговор из става 1 овог члана 

обавезно садржи: 

1. податке о кориснику, 

2. податке из Плана постављања тезги; 

3. време закупа; 

4. намену сталног, односно пијачног 

објекта, 

5. висина накнаде за коришћење сталног, 

односно пијачног објекта утврђене на 

месечном нивоу, са роком за уплату исте; 
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6. забрану кориснику пијачног простора 

или пијачног објекта да:  

- правним послом пренесе право кори-

шћења сталног, односно пијачног објекта 

на друго лице, изузев у случају када 

оснивач радње престане са радом, а члан 

породичног домаћинства преузме радњу 

и настави са радом,  

- мења намену пијачног простора или 

пијачног објекта без сагласности предуз-

ећа, односно предузетника, односно 

измене уговора о закупу;  

7. друга питања од значаја за коришћење 

сталног, односно пијачног објекта. 

 У случају смрти или губитка пословне 

способности предузетника, наследнику, односно 

члану његовог породичног домаћинства који је 

при томе и сам пословно способно физичко лице, 

дозволиће се закуп пијачног објекта уколико је 

преузео радњу и наставио са радом. 

 За једнодневно коришћење пијачног 

простора или пијачног објекта не закључује се 

уговор о закупу. 
 

Члан 21 

Корисник пијачног објекта дужан је да: 

- на видном месту истакне фирму под 

којом послује, уколико је корисник 

правно лице или предузетник; 

- на роби истакне малопродајну цену на 

видном месту; 

- објекат редовно користи за продају робе, 

односно вршење занатских услуга у 

оквиру радног времена пијаце; 

- заштити производе од загађивања и 

кварења; 

- објекат одржава у исправном, уредном и 

чистом стању; 

- обезбеди довољну количину и асортиман 

пољопривредно-прехрамбених производа 

за продају; 

- достави предузећу односно предузетнику 

доказе о својству трговца у смислу 

прописа којима се регулише трговина;  

- одмах, а најкасније у року од 3 дана, 

обавести писаним путем Комунално 

предузеће о променама у својој 

делатности које могу утицати на својство 

трговца, у смислу прописа којима се 

регулише трговина. 

 Корисник ће се уговором о коришћењу 

посебно обавезати да надокнади штету коју 

Комунално предузеће претрпи у виду казни или 

других санкција, а које настану због небла-

говременог достављања података из става 1 овог 

члана или због незаконитог или неправилног 

обављања трговине на пијацама или непридр-

жавања других прописа од стране корисника. 
 

 

Члан 22  

 Забрањено је кориснику пијачног 

простора или пијачног објекта да: 

- пијачни простор или пијачни објекат, у 

целини или његов део, уступи другом 

кориснику;  

- мења намену пијачног простора или 

пијачног објекта без сагласности преду-

зећа односно предузетника, односно 

измене уговора о закупу; 

- користи стални, односно пијачни објекат 

када изврши привремену одјаву радње 

на неодређено време, почев од датума 

одјављивања радње, односно када 

изврши привремену одјаву радње на 

одређено време - у периоду за који је 

радња одјављена. 
   

Члан 23 

 За коришћење објеката, опреме или 

простора на пијаци корисник плаћа накнаду. 

 Висину накнаде утврђује Комунално 

предузеће посебним актом односно својим 

ценовником услуга на који сагласност даје 

надлежни орган општине Врњачка Бања. 
  

Члан 24  

 Накнаду су дужни да плаћају сви кори-

сници који на пијаци излажу робу за продају. 

 Наплату накнаде врши службено или 

униформисано лице, радник Комуналног 

предузећа и на лицу места издаје рачун 

кориснику пијачног простора о извршеној уплати 

накнаде за једнодневно коришћење услуга. 

 Обавеза плаћања накнаде из става 1 овог 

члана настаје у моменту уношења робе на пијацу 

Затечени корисници пијачних услуга без 

доказа о плаћеној накнади, обавезни су да плате 

двоструки износ од износа који су морали да 

плате при уношењу робе на пијацу. 

Индивидуални пољопривредници и 

чланови њиховог породичног домаћинства уз 

доказ да су обвезници пореза на приход од 

пољопривреде, могу пијачни објекат користити 

једнодневно уз плаћање утврђене накнаде. 
 

Члан 25 

 Закуп по Уговору из члана 20 ове одлуке, 

Комунално предузеће у обавези је да откаже у 

следећим случајевима: 

1. када корисник сталног односно пијачног 

објекта изврши трајно одјављивање 

радње иликада изврши привремену 

одјаву радње на неодређено време, почев 

од датума одјављивања радње, односно 

када изврши привремену одјаву радње на 

одређено време - у периоду за који је 

радња одјављена; 

2. када корисник сталног, односно 

пијачног објекта правним послом 
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пренесе право коришћења сталног, 

односно пијачног објекта на друго лице; 

3. када корисник сталног, односно 

пијачног објекта користи стални, 

односно пијачни објекат супротно 

уговореној намени; 

4. када корисник сталног, односно 

пијачног објекта не измири уговорену 

накнаду за коришћење сталног, односно 

пијачног објекта у уговореном року; 

5. и у другим случајевима утврђеним 

уговором. 
 

Члан 26 

 Комунално предузеће је у обавези да 

води службену евиденцију о корисницима 

сталних, односно пијачних објеката. 

 Комунално предузеће је дужно на захтев 

комуналне инспекције, службену евиденцију из 

става 1 овог члана доставити у року од једног 

дана. 

 Комунално предузеће је у обавези да 

редовно извештава комуналну инспекцију о 

насталим променама, а најмање једанпут у року 

од тридесет дана од последње настале промене. 
 

V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА 

Члан 27 

 Продавац робе на пијаци дужан је да на 

свакој роби истакне малопродајну цену на 

видном месту и да по тој цени продаје изложену 

робу. 

 Продавац робе на пијаци дужан је да 

робу тачно мери, а на захтев купца изврши 

контролно мерење. 
 

Члан 28 

 Промет робе на пијацама одвија се 

према утврђеним данима у недељи годишње и 

радном времену (зимском или летњем). 

 Утврђени дани у недељи годишње и 

радно време пијаца прописује се Пијачним 

редом. 
 

Члан 29 

 Допремање робе на пијацу и припреме 

за промет, односно продају може се вршити 

најраније један сат пре почетка радног времена 

пијаце. 

 По завршетку радног времена пијаце, 

најкасније за један сат, продавци су дужни да са 

робом и амбалажом напусте пијачни простор. 

 За време трајања радног времена пијаце, 

продавцима се не може допустити допремање 

робе или напуштање пијаце моторним 

возилима. 

 

VI ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ 

УСЛОВИ ПРОМЕТА РОБЕ НА 

ПИЈАЦАМА 

 

Члан 30 

 Пијачни објекат мора испуњавати 

хигијенско-техничке и друге услове прописане за 

објекат у коме се врши продаја одређене врсте 

производа и мора бити уредан и у исправном 

стању. 

 Уколико пијачни објекат не испуњава 

услове из става 1 овог члана, Комунално 

предузеће, односно други власник објекта, дужно 

је да по налогу надлежног органа, комуналног 

инспектора, отклони недостатке, односно изврши 

поправку објекта. 

 Ако Комунално предузеће, односно 

други власник објекта, у остављеном року не 

поступи по налогу надлежног органа, 

комуналног инспектора, објекат ће бити уклоњен 

о њиховом трошку. 
 

Члан 31 

 Комунално предузеће је дужано да 

обезбеди одржавање санитарно- хигијенских и 

других услова на пијацама и то да: 

- најкасније у року од 5 сати од 

истека радног времена пијаца, 

пијачни простор очисти, опере 

водом под притиском и исти 

уреди; 

- врши дезинфекцију пијачних 

тезги и отвореног продајног места 

у складу са прописима и по 

посебном налогу надлежне 

инспекције; 

- постави потребан број адекватних 

посуда за прикупљање смећа и 

отпадака; 

- у току радног времена врши 

редовно прикупљање отпадака и 

односи их у посуде за 

прикупљање смећа; 

- обезбеди редовно уклањање снега 

и леда са пијачних комуникација 

и око пијачних објеката; 

- обезбеди редовно одношење 

смећа; 

- обезбеди потребну количину 

хигијенски исправне воде за 

прање и освежавање 

пољопривредних производа који 

се продају на пијацама; 

- обезбеди функционисање и 

одржавање јавних тоалета на 

пијаци; 

- обезбеди јавни кантар, односно 

вагу на којој се врши провера 

масе купљене робе (контролна 

вага), да је јасно означи на месту 

њеног налажења и да омогући лак 

приступ тој ваги; 

- обезбеди огласну таблу. 
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- обезбеди и друге услове 

потребне за несметано 

одвијање промета робе на 

пијацама. 
 

Члан 32 

 Корисник сталног и пијачног објекта и 

пијачног простора дужан је да: 

1. на видном месту истакне фирму под 

којом послује,  у складу са законом; 

2. објекат редовно користи за продају 

робе, односно вршење занатских 

услуга у оквиру радног времена 

пијаце; 

3. одржава објекат у исправном, 

уредном и чистом стању; 

4. да по завршетку радног времена 

пијаце почисти продајно место које 

користи и да отпатке и друго смеће 

смести у судове намењене за ту 

сврху. 
  

VII МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА 

ПИЈАЦАМА 

Члан 33 

На пијацама се нарочито забрањује: 

- неовлашћено постављање и распоређивање 

пијачних објеката; 

- обављање делатности које се не могу обављати 

на пијацама, сходно Одлуци о пијацама на 

територији општине Врњачка Бања и другим 

прописима; 

- нуђење, продаја, куповина или преузимање 

производа, ван за то одређених места на пијаци; 

- куповина или продаја производа на велико; 

- продајa производа ван простора предвиђених 

за ту врсту робе; 

-одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и 

другог смећа ван посуда постављених за 

сакупљање смећа; 

-продавање робе на простору, односно 

продајном месту који није одређено за продају 

те врсте робе; 

-уношење и продаја робе по истеку радног 

времена пијаце; 

-уношење и продаја робе чији промет није 

дозвољен посебним прописима; 

-прање продајног места водом која није 

употребљива за пиће или освежавање 

пољопривредно-прехрамбених производа 

таквом водом; 

-држање производа на земљи, платоима или 

пролазима унутар пијаце; 

-држање производа ван тезги, витрина, боксева 

и других сличних објеката; 

-точење и конзумирање алкохолних пића изван 

за то намењеног простора; 

-држање амбалаже испред и око продајних 

места и објекта; 

-уношење на пијацу веће количине производа од 

количине која се може сместити на продајном 

месту; 

-излагање и продаја млека и млечних производа 

ван за то одређених места на пијаци; 

-неовлашћено постављање и распоређивање 

објеката у пијачном простору; 

- кретање возила по пијачном простору у радно 

време пијаце, изузев ручних и моторних колица 

којима се довози роба за снабдевање пијачних 

објеката и продавница, без посебног одобрења 

предузећа, односно предузетника који одржава 

пијацу,  као и паркирање возила ван за то 

одређених места; 

-клање стоке или живине и продаја стоке ван 

сточне пијаце; 

-ложење ватре на отвореном пијачном простору; 

-седење и спавање на тезгама и другим 

објектима за излагање производа; 

-увођење паса или других животиња на пијаце 

које нису одређене за промет животињама; 

-прескакање пијачне ограде или оштећење исте; 

-загађивање пијачног простора на било који 

начин и 

-вршење сваке друге радње којом се нарушавају 

рад, чистоћа и ред на пијаци. 
 

VIII НАДЗОР 

Члан 34 

 Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врши организациона јединица Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове комуналне делатности. 

 Комунални инспектор је овлашћен да у 

вршењу инспекцијског надзора наложи изврш-

авање утврђених обавеза за отклањање недоста-

така, као и да предузме друге мере у складу са 

законом и прописима Општине, осим у случаје-

вима за које је законом друкчије одређено. 
 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35 

 Новчаном казном у прекршајном 

поступку, казниће се за прекршај, ако не поступи 

или поступи супротно одредбама члана 10 став 

2; члана 15 став 2 и 3; члана 20; члана 21; члана 

22; члана 23 став1; члана 24 став 1,3 и 4; члана 

25; члана 27; члана 28 став 1; члана 29; члана 30; 

члана 32; члана 33 ове одлуке: 

- правно лице у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара, 

- одговорно лице у правном лицу у износу 

од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара. 

- предузетник у износу од 10.000,00 динара 

до 250.000,00 динара. 

- физичко лице у износу од 5.000,00 динара 

до 75.000,00 динара. 
 

Члан 36 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 

динара до 1.000.000,00 динара, у прекршајном 



 Страна 19     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     22.12.2015. године 

  

поступку, казниће се за прекршај Комунално 

предузеће ЈП „Бели извор“ ако: 

1) не организује послове на одржавању 

пијаца у смислу одредбе чланова 6, 7, 8, 9, 

10 став 1 и 3 и члана 11 ове одлуке; 

2)  не уреди пијачни простор и не истакне на 

свакој пијаци назив пијаце, радно време и 

пијачни ред у смислу одреби члана 12 ове 

одлуке; 

3)  не опреми пијачни простор пијачним 

објектима у смислу одредбе члана 13 ове 

одлуке; 

4)  пијачне објекте поставља и распоређује 

противно одредбама члана 15 став 1 и 

члан 16 ове одлуке; 

5) не обезбеди контролно мерило и не 

постави га на доступном месту у смислу 

одредбе члана 17 ове одлуке; 

6) даје на коришћење пијачни простор и 

пијачне објекте противно одредбама члана 

18,19 и 20 ове одлуке;  

7) наплату накнаде за коришћење пијачног 

простора и пијачних објеката, односно 

опрема врши противно одредбама члана 

23 став 2, члана 24 и члана 25 ове одлуке; 

8) на пијачном простору не одреди продајна 

места у смислу одредбе члана 26 ове 

одлуке; 

9) поступи противно одредбама члана 28 

став 2 и члан 29 ове одлуке;  

10) поступи противно одредбама члана 31 ове 

одлуке; 

11) у  остављеном року не поступи по налогу 

комуналног инспектора из члана 30 став 2 

и 3; 

12) поступи противно одредбама члана 32 

став 2 ове одлуке; 

13) поступи противно одредбама члана 33 ове 

одлуке. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 

динара до 75.000,00 динара за прекршај из става 1 

овог члана казниће се и директор односно 

одговорно лице у правном лицу, Комуналном 

предузећу ЈП "Бели извор". 
 

Члан 37  

 Средства од новчаних казни чине приход 

буџета општине Врњачка Бања.  
 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38 

 На питања која нису уређена овом 

одлуком непосредно се примењују одредбе 

закона који прописују услове за обављање 

промета робе, вршење услуга у промету робе и 

инспекцијском надзору, као и други прописи 

којима се уређује промет робе на пијацама. 

 

 

 

Члан 39 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престају да важе одредбе Одлуке о општем 

уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне 

чистоће паркова, зелених и рекреационих 

површина („Сл. лист општине Краљево'', 

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,  8/10,  8/13 и 5/15) и то: чланови 

10, 11, 12 и 13.  
 

Члан 40 

 Надзорни одбор Комуналног предузећа 

ЈП "Бели извор“ дужан је да у року не дужем од 

60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

упути предлог Пијачног реда пијаце Скупштини 

општине Врњачка Бања на давање сагласности. 
 

Члан 41 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 355-1038/15 од  22.12.2015. године 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

255. 

             Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. редовној седници одржаној 22.12.2015. 

године, на основу члана 20 тачка 5 и члана 32 

тачка 6 Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и  83/2014 - др. 

закон), члана 9  Закона о комуналним 

делатностима ( „Сл. гласник РС“, бр.88/2011), 

чл. 13. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (''Сл. гласник Републике Србије'', 

бр. 88/11), члана 2 и  4 Одлуке о комуналним 

делатностима (Службени лист општине Врњачка 

Бања 6/2013 ) и члана 36 Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14 и 16/14), донела је 

 

О Д Л У КУ 

О ОТПОЧИЊАЊУ ПОСТУПКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО 

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА 

ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1 

             Покреће се поступак реализације 

пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање комуналне 
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делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2 

             Утврђује се Општинско веће општине 

Врњачка Бања као Јавно тело у поступку  

реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије за 

обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан3 

              Општинско  веће ће Решењем 

формирати Стручни тим потребан за реализацију 

пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање делатности 

градског и приградског превоза путника на 

територији општине Врњачка Бања, а у складу са 

Законом о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (''Сл. гласник Републике Србије'', 

бр. 88/11) и Законом о комуналним 

делатностима (''Сл. гласник Републике 

Србије'',бр.88/11). 
 

Члан 4 

              Ова одлука ступа на снагу наредног  

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-330/15 од 22.12. 2015. године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 

 

256. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

31. редовној седници одржаној дана 22.12.2015. 

године, на основу чл. 192. став 5. Закона о 

спорту (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011 – 

др. закони), чл. 20. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 

83/2014 - др. закон) и чл. 14. и 36. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст и 

16/14), доноси 
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  

У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 
 

Члан 1.   

Усваја се Програм развоја спорта у 

општини Врњачка Бања 2015-2018 (у даљем 

тексту: Програм). 
 

Члан 2.   

 Циљ Програма из чл.1. ове Одлуке је 

препознавање кључних претпоставки за развој 

спорта у општини Врњачка Бања, дефинисање 

циљева и предложених мера за њихово 

постизање у складу са Стратегијом развоја 

спорта у Републици Србији 2014-2018 и 

Стратегијом развоја општине Врњачка Бања 

2013-2023. 
 

Члан 3.  

Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењем утврди састав тела које ће 

бити бавити праћењем спровођења Програма из 

чл. 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4.   

Обавезују се сви носиоци активности на 

спровођењу Програма да благовремено 

достављају потребне податке телу из чл. 3. ове 

Одлуке. 
 

Члан 5.     

Програм развоја спорта у општини 

Врњачка Бања 2015-2018 саставни је део ове 

Одлуке и биће објављен на званичном сајту 

Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 6.   

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-177/15 од 22.12.2015. године 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Родољуб Џамић,с.р. 

__________________________________________ 

 

257. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. редовној седници одржаној дана 22.12.2015. 

године, на основу чл. 41. Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 

38/2015) и чл. 14. и 36. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), 

доноси  
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Приступа се процесу израде Локалног 

акционог плана запошљавања општине Врњачка 

Бања за 2016. годину  (у даљем тексту: ЛАПЗ). 
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Члан 2. 

Циљеви израде ЛАПЗ-а су: 

идентификовање проблема, препознавање група 

са натпросечним ризиком од незапослености и 

дизајнирање мера активне политике 

запошљавања којима би се деловало на узроке 

проблема и смањиле разлике у погледу ризика 

незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ 

бави су: какво је стање на тржишту рада у 

локалној заједници, шта је утицало на такво 

стање, какве су перспективе, које су мере на 

располагању, као и који ће ефекти бити 

постигнути. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењем утврди састав стручног 

радног тела које ће бити носилац израде ЛАПЗ-а 

из чл. 1. ове Одлуке. 
 

          Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 11-243/15  од 22.12.2015.године 

 

                             ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Родољуб Џамић, с.р. 

_________________________________________ 

 

258. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  

31.седници, одржаној дана 22.12.2015. године, на 

основу чл. 4. став 2. Одлуке о монтажним 

објектима ("Сл. лист општине Врњачка Бања" бр. 

2/15), чл. 36. Статута општине Врњачка Бања - 

пречишћен текст (Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр.13/14 пречишћен текст 16/14), донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Плана општег распореда места за постављање 

монтажних објеката и опреме на територији 

општине Врњачка Бања бр. 350-119/15 од 

22.5.2015.године (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', 5/15), тако што: 

        

У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И 

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација бр. 2: 

''СРБИЈА'',  алинеја:   

''9 типских тезги постављених између 

стабала дрвореда липа од постојећег киоска 

(бр.1) ка «Снежнику» и то: са ознаком Т1-ЛБ и 

Т2-ЛБ за продају лековитог биља, са ознаком 

ред. бр: Т1 - Т7 за продају ручних радова, 

уметничких слика, сувенира, бижутерије, књигa 

и сл.'', се мења и гласи:  

''8 типских тезги постављених између 

стабала дрвореда липа од постојећег киоска 

(бр.1) ка «Снежнику» и то: са ознаком Т1-ЛБ за 

продају лековитог биља, са ознаком ред. бр: Т1 - 

Т7 за продају ручних радова, уметничких слика, 

сувенира, бижутерије, књигa и сл. ,а типска тезга 

са ознаком и Т2-ЛБ за продају лековитог биља је 

постављена са друге стране постојећег киоска 

(бр.1) ка „Србији“.  

У осталом делу текст остаје непромењен. 
 

У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И 

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација бр. 4: 

'Фонтана-мост љубави'', 

 Брише се алинеја 3 која гласи: -''1 дрвени 

пулт за продају катанаца и сувенира везаних 

искључиво за тему ''Мост љубави'', постављен 

испред кафе-пицерије “ШВАЈЦАРИЈА“, 

површине до 1 м², означен Пм у граф. прилогу.'' 
 

У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И 

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација бр.16: 

''ЗВЕЗДА 1 и 2'', алинеје 2. и 3. се мењају и 

гласе: 

''- 1 киоск за продају сувенира и обављање 

мењачких послова, ред.бр.2. у графичком 

прилогу. Поставља се на ново место у оквиру 

исте локације у свему према графичком 

прилогу Плана. 

-1 тезга за продају производа од ароније 

(матични сок, сируп за сок, чај, ракија, ликер, 

вино, слатко, џемови, кандирана аронија и 

козметички производи од ароније), у графичком 

прилогу са ознаком Тар. Поставља се на ново 

место преко пута објекта Звезда 2 , с тим што ће 

ближу локацији одредити Дирекција за планирање 

и изградњу и надлежни орган надлежан за 

инспекцијске послове". 
 

У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И 

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација 

бр.18:''ПРОМЕНАДА  1'' , алинеја 1. : ''4 тезге 

за продају књига на променади преко пута 

библиотеке “Др Душан Радић“, означено редним 

бр: ТК1-ТК4 у графичком прилогу Плана'', се 

мења и гласи:  

''- 1 тезга за продају књига на променади 

преко пута Библиотеке „Др Душан Радић“ 

означено редним бр. ТК1 у графичком прилогу. 

У истом делу додаје се алинеја 2 која 

гласи: 

''- 2 тезге за продају књига и предмета 

(сувенира) од дрвета на променади преко пута 
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Библиотеке „Др Душан Радић“ означено редним 

бр. ТКС1 и ТКС2  у графичком прилогу. 

У истом делу додаје се алинеја 3 која 

гласи: 

 „1 тезга за продају украсних свећа и др. 

украсних производа на променади преко пута 

Библиотеке „Др Душан Радић“ означено редним 

бр. Тус у графичком прилогу.“ 

 Остале алинеје померају се за једно место. 
 

У чл.11.(МОНТАЖНИ САДРЖАЈ ЗА 

ПРОДАЈУ КОКИЦА, КЕСТЕНА / КУКУРУЗА, и 

ШЕЋЕРНЕ ВУНЕ) -Уређаји за израду и 

продају мини-крофница - локација: 

○   локација ''Звезда 2 '' – једно место, означено 

као МК1 поставља се на ново место у оквиру 

исте локације у свему према графичком 

прилогу. 
 

    У чл.15.( МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА 

ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ и СПОРТСКИ ПРОГРАМ), 

Локација бр. 18: ''ПРОМЕНАДА 1'',  алинеја 

4. се мења и и гласи: 

'' -На локацији испред испред ограде 

хотела ''Звезда''  предвиђа се постављање 6Д 

БИОСКОПА –до 50м2. ( Поставља се на ново 

место у оквиру исте локације тако да буде у линији 

билборда , с тим што ће ближу локацији одредити 

Дирекција за планирање и изградњу и  орган 

надлежан за инспекцијске послове)". 
 

   У чл.15.( МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ и СПОРТСКИ 

ПРОГРАМ), Локација бр. 15: ''ДЕЧИЈЕ 

ИГРАЛИШТЕ '', алинеја 3 се мења и гласи " на 

локацији између Јапанског врта и Дечијег 

игралишта предвиђено је постављање спотрских 

тениских терена у површини око 1100м2 са 

пратећим садржајима дрвено монтажни кафе бар 

25м2 са летњом баштом 100м2 (који нису обавезан 

део) и 2 кабине за пресвлачење 6, 4м2. Локација 

кафе бара и летње баште ће бити на локацији која је 

у складу са Решењем бр.351-454/91 од 

12.11.1991.године, а што је одобрено ЈП "Бели 

извор" с тим што приликом изградње овог објекта 

исти мора бити дрвено монтажног типа у скаладу 

са амбијенталном средином у којој се налази.'' 
 

 У чл.15.( МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА 

ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ и СПОРТСКИ ПРОГРАМ), 

Локација бр. 16: ''ЗВЕЗДА 1 и 2'',  алинеја 1. се 

мења и гласи: 

''-На локацији између бањске променаде 

и Врњачке реке, на простору преко пута Виле 

„Авала“, предвиђа се постављање дечијих 

спортских реквизита означено као ПЗ 3 у 

графичком прилогу Плана.'' 
 

У  чл.17.-ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ-  

у тачки 2 -Променада 1 и 2 после текста: " у 

свему према графичком прилогу Плана" додаје 

текст: " с тим што се у графичком прилогу 

Башта, кафића "Numero uno" на локацији вила 

"Сан", увећа са 20м2 на 45м2,  с тим што ће се 

исти планирати као мањи монтажни објекат у 

свему према скици на коју сагласност даје 

Дирекција за планирање и изградњу". 
 

У чл.22. (ЈАВНЕ и ПРИВАТНЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ) ), Локација бр. 16: 

''ЗВЕЗДА 1 и 2'', 1. За одржавање јавних 

манифестација, фестивала, сајмова, промоција, 

презентација, приредби, алинеја 1. се мења и 

гласи: 

''○  локација ''Звезда 1'': део променаде испред 

ограде хотела ''Звезда'' – ознака ЈМ 1 у граф. 

прилогу, (смањена је квадратура на 75м2 у свему 

према графичком прилогу плана.)'' 
 

У чл.23.( ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), брише се 

алинеја: 

''11. Декупаж (типски дрвени пулт: 1х2м) -

Локација "Променада 1": број места: једно (1) са 

ознаком (Де) у граф. прилогу, површине до 2м².'' 
 

Члан 2. 

 У члану 33. Додаје се став 3. и 4. који 

гласе: 

 ''- Уколико Закупац одлучи да не обавља 

делатност у зимском периоду, писменим 

захтевом ће се обратити надлежној јединици 

Општинске управе општине Врњачка Бања, у 

којем ће навести временски период у којем неће 

обављати делатност. Након пријема писменог 

захтева од стране Закупца, надлежна јединица 

Општинске управе општине Врњачка Бања ће, 

по прибављеном мишљењу надлежне 

инспекцијске службе, писмено обавестити 

Дирекцију за планирање и изградњу ЈП Врњачка 

Бања о потреби искључења Закупца са 

прикључка на ел.енерг. мрежу. 

 Надлежна служба Општинске управе 

општине Врњачка Бања је у обавези да сачини 

Анекс уговора о заузећу јавне површине са 

Закупцем који намерава да користи наведену 

повољност из става 3. 

 

Члан 3. 

У чл. 34. у Плану општег распореда 

места за постављање монтажних објеката и 

опреме на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 5/15), 

мења се став 1. тако да гласи: 

''Ступањем на снагу овог Плана престаје 

да важи План општег распореда места за 

постављање монтажних објеката и опреме на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 3/14, 7/14, 10/14 и 

11/14), и сви уговори о закупу локација на 

површинама јавне намене које нису предвиђене 

новим Планом, осим у случају да је закупац 
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сагласан да закључи анекс уговора за другу 

локацију из Плана, исте намене, а по предлогу 

закупца. Уговори о закупу површине јавне 

намене који нису раскинути одн. који важе у 

тренутку доношења овог Плана, могу се 

продужити закључењем анекса уговора на захтев 

закупца.'' 
 

Члан 4. 

Ова Одлука биће објављена на сајту 

www.vrnjackabanja.gov.rs и огласној табли 

Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања.'' 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

    Број:  353-260/15 од  22.12.2015.године 

  

                ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

__________________________________________ 

 

259. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

31. седници одржаној 22.12.2015.године на 

основу чл.27.ст.10. Закона о јавној својини („Сл. 

гл. РС“, бр.72/2011 88/2013 и 105/2014), Уредбе 

о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупља писмених понуда 

(„Сл. гл. РС“, бр. 24/12 и 48/15), чл.7. -12. 

Одлуке о  начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини општине Врњачка Бања 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/14, 17/14 и 8/15), 

иницијатива Председника општине бр. 46-65/15 

од 12.11.2015. године, чл.36. ст. 1.тач. 33. 

Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 

општине В.Бања бр.13/14-пречишћен текст и 

16/14), донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ СТАНА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђења стана - гарсоњере бр.8, површине 31м2 

који се налази у приземљу колективног 

стамбеног објекта на кп. бр.678/1 КО Врњачка 

Бања у ул.Олимпијска бр.2 у Врњачкој Бањи из 

јавне својине општине Врњачка Бања за који је 

покренут поступак уписа  јавне својине општине 

захтевом Општинског правобранилаштва по 

основу поравнања I-19 РЗ.бр.622/15 од 

19.6.2015.године. 
 

Члан 2. 

Наведена непокретност из чл.1. ове 

Одлуке се отуђују у виђеном стању права  на 

накнадне рекламације, јавним оглашавањем у 

поступку прикупљања писмених понуда под 

следећим условима: 

-почетна цена, износи 1.550.000,00 динара. 

-рок плаћања је седам дана од дана потписивања 

уговора; 

-критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највећи износ понуђене цене, а уколико  два или 

више понуђача понуде исти износ цене, 

Комисија за спровођење поступка позваће 

понуђаче који су понудили исти износ цене, да у 

року од три дана од дана пријема позива, доставе 

нову писмену затворену понуду, са увећаним 

износом цене у односу на претходно дату 

понуду, а које понуде ће комисија отворити и 

утврдити најповољнијег понуђача; 

-депозит за учешће у поступку прикупљања 

понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се на 

рачун 840- 811151843- 89- примања од продаје 

непокретности у корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку прикупљања писмених 

понуда је 8 дана од окончања поступка; 

-рок за подношење понуда је 8 дана од дана 

јавног оглашавања; 

-отварање понуда је  5-тог дана од дана истека 

рока за подношење понуда, у великој сали СО 

бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17. 

Подносиоци непотпуних и неблаго-

времених понуда немају право да учествују у 

поступку отварања прикупљених писмених 

понуда, одн. непотпуне и неблаговремене 

понуде се одбацују. 

Понуде се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Понуда за стан (навести 

податке чл.1. о стану) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 

поступка располагања непокретности у јавној 

својини општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3 

Оглас за прикупљање понуда за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити 

објављен у локалним средствима јавног 

информисања (радију и телевизији) и једном 

дневном листу који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије, са 

елементима из Одлуке о  начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/14, 17/14 и 8/15) и Уредбе о условима 
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прибављања и отуђења непокретности непосре-

дном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда (''Сл.гл.РС'', бр.24/12 

и 48/15) по достављању доказа од стране 

Општинског правобранилаштва да је окончан 

упис јавне својине и регулисане обавезе са 

надлежним јавним предузећима у вези 

прикључака и измиривања рачуна за испоручену 

ел.енергију, воду, комуналне и ПТТ услуге . 

Поступак за отуђење непокретности из 

чл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана 

решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.21/14). 

По окончању поступка прикупљања 

понуда за отуђење непокретности из чл. 1. 

Одлуке, Комисија доставља организационој 

јединици надлежној за имовинско-правне 

послове записник о току поступка са предлогом 

за избор најповољнијег понуђача, која утврђује 

предлог решења о избору, а које решење доноси 

Председник општине. 

На решење из претходног става сваки 

учесник поступка прикупљања понуда може 

уложити приговор Општинском већу, а одлука 

Општинског већа је коначна. 
 

Члан 4 

Уговор о отуђењу непокретности из чл.1. 

Одлуке закључује Председник општине са 

најповољнијим понуђачем сходно решењу из 

чл.3. ст. 3.и 4. Одлуке, након прибављеног 

мишљења Општинског  правобраниоца. 
 

Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-65/15 од 22.12.2015.године 

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНIК 

                              СКУПШТIНЕ ОПШТIНЕ 

                                    Родољуб Џамић,с.р.      

_________________________________________

260. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  

31. седници, одржаној дана 22.12.2015. године, 

на основу чл. 8. Закона о озакоњењу објекта 

(''Сл.гласник РС'', бр.96/15) и  чл. 36. Статута 

општине Врњачка Бања - пречишћен текст (Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр.13/14 

пречишћен текст 16/14), донела је  

 

О Д Л У К У 

О  МАКСИМАЛНОЈ СПРАТНОСТИ У 

ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1 

 Овом одлуком се прописује максимална 

спратност у поступку озакоњења објеката на 

територији општине Врњачка Бања, у односу на 

важећа планска документа. 

 

Члан 2 

 Предмет озакоњења може бити објекат 

који је у складу са наменом утврђеним планским 

документом, односно који је у оквиру планом 

дефинисаних компатибилности. 

  

Члан 3 

 У погледу спратности објекта који је 

предмет озакоњења, примењује се важећи 

плански акт. 

 Изузетно од става 1. овог члана, може се 

вршити озакоњење објекта који има већу 

спратност од максимално дозвољене спратности 

прописане Генералним планом Врњачке Бање 

2005-2021 (''Сл.лист општине Краљево'', 

бр.12/05) и то у Поглављу 11. ОПШТА 

ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА У ОПШТИНИ  

ВРЊАЧКА БАЊА, према Табели 33. Основни 

урбанистички показатељ, на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

Бр.                         Зона                                                                                 дозвољена спратност 

1. Зона ужег центра, управа и администарција                                                         По+Пр+1-4 

2 Стамбене и опште зоне средњих густина (виле и пансиони а,б)                        П+2+Пк 

3. Стамбене зоне већих густина                                                                              По+Пр+4+Пк 

Блокови колективног становања 

4. Стамбене зоне мањих густина. Породично становање и објекти                      П+2+Пк 
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5. Сеоске зоне ван К.о. Врњачка Бања                                                                     П+2+Пк 

6. Зоне кућа за одмор                                                                                                 П+1+Пк 

 

7. Мешовите и индустријске зоне                                                                            П+2            

8. Индустријско                                                                                                        - 

привредне зоне 

    9. Хотели                                                                                                                   П+6 

10. Комерцијални и допунски центри                                                                      П+2+Пк 

 

Члан 4 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 351-436/15 од 22.12. 2015. године 

 

                               ПРЕДСЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Родољуб Џамић,с.р. 

__________________________________________ 

 

261. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. седници, одржаној дана 22.12.2015.године, на 

основу чл. 34. став 2. Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл. 100. став 1. 

тачка 3. Закона о планирању и изградњи 

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

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

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

УС), чл.3. став 1. тачка 1, чл. чл. 34. став 1. тачка 

2, чл. 55. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/14, 17/14 и 8/15) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТИ – НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

КП.БР. 699/2, 699/3, 699/4 и 699/5 КО 

ВРЊАЧКА БАЊА У 

ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 

 

 

Члан 1 

Овом Одлуком дају се у закуп 

непокретности – неизграђене грађевинске 

парцеле у јавној својини Општине Врњачка 

Бања и то: кп.бр.699/2 у површини од 56м2, кп. 

бр.699/3 у површини од 76м2, кп.бр. 699/4 у 

површини од 186м2, све у КО Врњачка Бања, 

уписане у Листу непокретности бр. 7176  као 

јавна својина Општине Врњачка Бања - путем 

непосредне погодбе. 

Овом Одлуком даје се у закуп и  кп. бр. 

699/5 КО. Врњачка Бања у површини која ће се 

утврдити након окончаног поступка уписа јавне 

својине општине на делу објекта који је у 

власништву општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2 

Непокретности из члана 1. ове одлуке 

даје се на временски период од 5 година, са 

могућношћу продужења периода закупа за још 5 

година, односно најдуже до важења планског 

основа који прописује задржавање објеката на 

предметним парцелама.  
 

Члан 3 

Поступак непосредне погодбе, сагласно 

закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 

ову област спровела је Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 

020-171/14 од 17.12.2014.године, пред којом је 

постигнута висина закупнине за период од 5 год. 

у износу од 2.500.000,00 динaра. 
 

Члан 4 

Разлози за спровођење поступка давања 

у закуп непокретности из чл. 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе садржани су у 

чињеници да је А.Д „Црвена застава“ поднела 

захтеве за легализацију објеката који се налазе 

на наведеним кат. парцелама које су у јавној 

својини Општине, због чега се поступак отуђења 
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не би могао реализовати јавним надметањем, 

односно прикупљањем писмених понуда. 
 

Члан 5 

Уговор о давању у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини, односно јавне 

својине Општине, закључује Председник 

општине након прибављеног мишљења 

Општинског правобраниоца у роковима 

прописаним законом. 
 

Члан 6 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-73/15  од 22.12.2015.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Родољуб Џамић,с.р. 

__________________________________________ 

 

262. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31.седници oдржаној дана 22.12.2015.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.ст.19 Закона 

о планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 

- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 

145/14) , Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 

24/12,48/2015 и 99/2015), чл. 5 Одлукe о 

покретању поступка за прибављање 

кп.бр.1050/1 КО Врњачка Бања у јавну својину 

општине Врњачка Бања''Сл.лист општине 

Врњачка Бања '', бр.6/15) и чл.36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 

16/14) и предлога Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини бр. 46-27/14 од 16.12.2015.године, која 

је формирана од стране СО Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14), 

доноси  
 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком прибавља се од Српске 

православне цркве поступком непосредне 

погодбе у јавну својину општине Врњачка Бања 

кп.бр.1050/1 КО Врњачка Бања у површини од 

1625м2  КО Врњачка Бања, која је Листу 

непокретности 7470 за КО Врњачка Бања 

уписана као приватна својина Српске 

православне цркве са уделом 1/1 за коју 

непокретност је покренут поступак Одлуком о 

покретању поступка за прибављање 

кп.бр.1050/1 КО Врњачка Бања у јавну својину 

општине Врњачка Бања ''Сл.лист општине 

Врњачка Бања '', бр.6/15). 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке 

прибавља се по тржишној цени а купопродајна 

цена, постигнута у поступку непосредне погодбе 

који је спровела Комисија за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини  износи  15.000.000 динара у ратама и са 

роком плаћања који ће се прецизирати уговором  

са Српском православном црквом који се 

закључује  у року од 30 дана од дана доношења 

ове одлуке, у противном ова Одлука престаје да 

важи. 
 

                                    Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише Уговор о прибављању 

у јавну својину општине кп.бр.1050/1 КО 

Врњачка Бања у површини од 1625м2  КО 

Врњачка Бања  у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 27/15 од 22.12.2015.године 
 

                      ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Родољуб Џамић,с.р. 

__________________________________________ 

 

263. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. седници, одржаној дана 22.12.2015.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.100.став 1 

тач.3.Закона о планирању и изградњи (''Сл. 

Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- 

Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), чл. 3. став 2, 3. и 4.Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/12,48/2015 и 99/2015 ), чл. 48. и 

61.Одлуке о начину поступања са 
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непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.16/14, 17/14 и 8/15) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

предлога Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

бр. 46-70/15 од 16.12.2015., која је формирана од 

стране СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.21/14), доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА ПОСТУПКОМ НЕПОСРЕДНЕ 

ПОГОДБЕ  
 

Члан 1 

Овом Одлуком отуђује се непокретност- 

грађевинско земљиште у јавној својини 

Општине Врњачка Бања и то кп.бр. 484/6 

површине 146м2 и 484/46 површине 8м2 обе у  

КО Врњачка Бања уписане у Листу 

непокретности бр.7305 као јавна својина 

Општине Врњачка Бања - путем непосредне 

погодбе, Веселиновић Небојши из Београда, 

ул.Војводе Степе бр.193/2. 
 

Члан 2 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 4.000,00 

динара/м2, постигнутој у поступку непосредне 

погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокрет-

ностима у јавној својини, у ком поступку су 

утврђени купопродајна цена, начин и рок 

плаћања и то: 

- за 484/46 површине 8м2  у  КО Врњачка Бања 

купопродајну цену у износу од 32.000 динара 

плаћа једнократно у року од три дана од дана 

закључења уговора са општином  

- за кп.бр. 484/6 површине 146м2  у  КО Врњачка 

Бања купопродајна цена остварена у поступку 

поравнања које је закључено пред Основним 

судом у Краљеву – Судска јединица у Врњачкој 

Бањи  II 19 РЗ.бр.685/14 дана 24.9.2015.године  и 

која је у том поступку измирена. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања   купац Веселиновић Небојша  је у  обаве-

зи да са општином Врњачка Бања закључи 

уговор у року од 30 дана од дана доношења ове 

Одлуке,  у противном ова Одлука престаје да 

важи. 
 

Члан 3 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у поступку непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да се предметно 

земљиште отуђује по захтеву Веселиновић 

Небојше  као власника постојећих објеката 

породичног становања изграђених без 

грађ.дозволе, у поступку легализације објекат 

изграђених на кп.бр. 484/6,7,45 и 46   све у  КО 

Врњачка Бања од којих су кп.бр. 484/6 површине 

146м2 и 484/46 површине 8м2 обе у  КО 

Врњачка Бања  у јавној својини Општине, због 

чега се поступак отуђења не би могао 

реализовати јавним надметањем, односно 

прикупљањем писмених понуда па тако 

представља једино могуће решење. 
 

Члан 4 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-70/15 од 22.12.2015.године 
 

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

264. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. седници, одржаној дана 22.12.2015.године, на 

основу чл. 29. став 4. и 32. Закона о јавној 

својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл. 99. став 

19.  Закона о планирању и изградњи изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14 

и 145/14), чл. 3. Уредбе о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ставри у јавној својини 

и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/12),чл. 69. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/14 и 17/14) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

КАТ. ПАРЦЕЛЕ  

БР. 462/1КО РУЂИНЦИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
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Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак за 

прибављање кп.бр. 462/1КО Руђинци, површине 

2575 м2, која непокретност је у Листу 

непокретности бр. 412  уписана као приватна 

својина Радичевић Милорада и Радичевић 

Милинка, са уделом 1/2 у јавну својину 

Општине Врњачка Бања, путем непосредне 

погодбе. 
 

Члан 2. 

Поступак непосредне погодбе, сагласно 

Закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 

ову област спровешће Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 

020-171/14 од 17.12.2014.године. 

Средства за прибављање непокретности  

из чл.1. ове Одлуке обезбедиће се у буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.годину. 

 

Члан 3. 

Разлози за спровођење поступка 

прибављања непокретности из чл. 1. Ове Одлуке 

у поступку непосредне погодбе садржани су у 

чињеници да је предметна кп.бр. 462/1 КО 

Руђинци граничи са Руђиначким гробљем, и 

предвиђа се за припајање истој и проширења 

гробља ради сахрањивања умрлих лица, због 

чега се прибављање не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда. Оправданост и целисходност 

прибављања наведене кат.парцеле у јавну 

својину Општине непосредном погодбом 

садржана је у остварењу интереса општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе, Комисија доставља Скупштини 

општине записник са предлогом Одлуке о 

прибављању непокретности у јавну својину 

Општине путем непосредне погодбе, која ће 

садржавати све елементе прописане важећим 

законским прописима који уређују ову материју. 

Након усвајања Плана генералне 

регулације Врњачке Бања и достављања 

општини Врњачка Бања понуде Радичевић 

Милорада и Радичевић Милинка за отуђење 

непокретности  из чл. 1. Ове Одлуке путем 

непосредне погодбе и потрвде организационе 

јединице Општинске управе општине Врњачка 

Бања надлежне за послове буџета да су у буџету 

општине за текућу годину у којој се реализује 

прибављање, обезбеђена средства у наведеном 

износу за прибављање земљишта на цитираној 

парцели. 

Понуда поред општих подата о понуђачу 

обавезно садржи следеће елементе: 

- рокове плаћања и увођења у посед,  

-  одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет 

прибављања у јавну својину и уписана у 

одговарајућу јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима и др., 

- изјаву да на истој не постоје права 

трећих лица, 

-  да није оптерећена теретима, да није под 

спором, нити под забраном располагања, 

да није предмет теретног или 

бестеретног правног посла, нити уговора 

о доживотном издржавању и да не 

постоје друге сметње за пренос права 

својине,  

-  изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било 

какав терет, продавац се обавезује да га 

отклони о свом трошку, односно да 

купцу пружи заштиту од евикције и 

сноси сву одговорност за евентуалне 

правне недостатке, 

- достави доказ да су измирени сви 

трошкови коришћења непокретности 

која се нуди (утрошена електрична 

енергија, комуналије, порез на имовину и 

друго). 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-74/15 од 22.12.2015.године 
 

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

265. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. седници, одржаној дана 22.12.2015.године, на 

основу чл. 29. став 4. и 32. Закона о јавној 

својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл. 99. став 

19.  Закона о планирању и изградњи изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14 

и 145/14), чл. 3. Уредбе о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ставри у јавној својини 

и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/12),чл. 69. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/14 и 17/14) и чл.36. Статута општине 
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Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

доноси  

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

КАТ. ПАРЦЕЛЕ  

БР. 170/2 КО ВРЊАЧКА БАЊА СА 

ОБЈЕКТИМА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак за 

прибављање кп.бр. 170/2 КО Врањчка Бања, 

површине 7753м2 м2, и објектима на истој и то: 

зграда број 1, површине 112м2, зграда бр. 2, 

површине 128м2, зграда бр. 3, површине 113м2, 

зграда бр. 4. површине, зграда бр. 5. површине 

303м2, зграда бр. 6, површине 637м2, зграда бр. 

7, површине 358м2 и зграда бр. 8, површине 

202м2, које непокретности су у Листу 

непокретности бр. 6928  уписане на 

Земљорадничку задругу „Врњци“ као корисника, 

са уделом 1/1 у јавну својину Општине Врњачка 

Бања, путем непосредне погодбе. 
 

Члан 2. 

Поступак непосредне погодбе, сагласно 

Закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 

ову област спровешће Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 

020-171/14 од 17.12.2014.године. 

Средства за прибављање непокретности  

из чл.1. ове Одлуке обезбедиће се у буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.годину. 
 

Члан 3. 

Разлози за спровођење поступка 

прибављања непокретности из чл. 1. Ове Одлуке 

у поступку непосредне погодбе садржани су у 

чињеници да је предметна кп.бр. 170/2 КО 

Врањчка Бања, површине 7753м2 м2 са 

објектима на истој, потребна ради формирања 

комплекса индустријске зоне,  због чега се 

прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених 

понуда. Оправданост и целисходност 

прибављања наведене кат.парцеле у јавну 

својину Општине непосредном погодбом 

садржана је у остварењу интереса општине 

Врњачка Бања да наведену непокретност 

припоји својој парцели. 
 

Члан 4. 

Након скидања постојећих хипотека са 

непокретности из чл. 1. Ове Одлуке и потрвде 

организационе јединице Општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежне за послове 

буџета да су у буџету општине за текућу годину 

у којој се реализује прибављање, обезбеђена 

средства у наведеном износу за прибављање 

земљишта и објеката на цитираној кат. парцели. 

По окончању поступка непосредне 

погодбе, Комисија доставља Скупштини 

општине записник са предлогом Одлуке о 

прибављању непокретности у јавну својину 

Општине путем непосредне погодбе, која ће 

садржавати све елементе прописане важећим 

законским прописима који уређују ову материју. 

Понуда поред општих подата о понуђачу 

обавезно садржи следеће елементе: 

- рокове плаћања и увођења у посед,  

-  одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет 

прибављања у јавну својину и уписана у 

одговарајућу јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима и др., 

- изјаву да на истој не постоје права 

трећих лица, 

-  да није оптерећена теретима, да није под 

спором, нити под забраном располагања, 

да није предмет теретног или 

бестеретног правног посла, нити уговора 

о доживотном издржавању и да не 

постоје друге сметње за пренос права 

својине,  

-  изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било 

какав терет, продавац се обавезује да га 

отклони о свом трошку, односно да 

купцу пружи заштиту од евикције и 

сноси сву одговорност за евентуалне 

правне недостатке, 

- достави доказ да су измирени сви 

трошкови коришћења непокретности 

која се нуди (утрошена електрична 

енергија, комуналије, порез на имовину и 

друго). 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-75/15 од 22.12.2015.године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

266. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

31. седници, одржаној дана   22.12.2015.године, 

на основу  чл.18. став 1. тачка 10. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

119/12,  116/13-аутентично тумачење и 44/14-

др.закон) и  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
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Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 

16/14), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку Надзорног 

одбора ЈП за газдовање заштитним шумама 

''Борјак'' Врњачка Бања о расподели добити за 

2013.годину  

 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора ЈП за газдовање заштитним 

шумама ''Борјак'' Врњачка Бања бр.01-2100-05 од 

13.10.2015.године о расподели добити у 

2013.години, која добит је приказана у 

финансијским извештајима за пословну 

2013.годину. 

2. Саставни део овог решења је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања из 

тачке 1. овог решења. 

 3.Ово решење  објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 110-119/15 од 22.12.2015.године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

267. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

31. седници, одржаној дана   22.12.2015.године, 

на основу  чл.9. и 60. став 1. тачка 6. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

119/12,  116/13-аутентично тумачење и 44/14-

др.закон), чл.146. Закона о привредним 

друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11 и 

5/15) и  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку Надзорног 

одбора ЈП за газдовање заштитним шумама 

''Борјак'' Врњачка Бања о пoвeћaњу oснoвнoг 

кaпитaлa  

 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора ЈП за газдовање заштитним 

шумама ''Борјак'' Врњачка Бања бр.01-2523-05 од 

10.12.2015.године о повећању основног капитала 

Јавног предузећа за газдовање заштитним 

шумама ''Борјак'' Врњачка Бања. 

2. Саставни део овог решења је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања из 

тачке 1. овог решења. 

 

 3.Ово решење  објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 020-178/15 од  22.12.2015.године 

  

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

268. 

   Скупштина општине Врњачка Бања  на 

31. седници, одржаној дана   22.12.2015.године, 

на основу  чл.9. и 60. став 1. тачка 6. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

119/12,  116/13-аутентично тумачење и 44/14-

др.закон), чл.146. Закона о привредним 

друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11 и 

5/15) и  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку Надзорног 

одбора ЈП за газдовање заштитним шумама 

''Борјак'' Врњачка Бања о пoвeћaњу oснoвнoг 

кaпитaлa  
 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора ЈП за газдовање заштитним 

шумама ''Борјак'' Врњачка Бања бр.01-2523/1-05 

од 10.12.2015.године о повећању основног 

капитала Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања. 

2. Саставни део овог решења је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања из 

тачке 1. овог решења. 

 3.Ово решење  објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 020-178/15 од  22.12.2015.године 
 

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 

 

269. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

31. редовној седници одржаној дана 

22.12.2015.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  

бр.129/07), чл.12 Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/11) и  чл.36.став 

1. тачка 9б. Статута општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника   

Управног одбора Центра за социјални рад 

општине Врњачка Бања 
 

I 
Разрешава се др Славица Миленковић  

дужности председника у  Управном одбору 

Центра за социјални рад општине Врњачка 

Бања. 
  

II 

У Управни одбор Центра за социјални 

рад општине Врњачка Бања, именује се Гордана 

Јанковић, председник, испред оснивача. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 9-1294/15  од 22.12.2015.године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Родољуб Џамић,с.р. 

__________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

270. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања, 

на 35. Редовној седници одржаној 

21.12.2015.године на основу чл.40. Одлуке о 

монтажним објектима („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“ бр.2/15), чл. 59. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14 и 16/14) и чл.33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/09) 

доноси 

 

ОДЛУКУ О 

  ПЛАНУ  РАСПОРЕДА МЕСТА 

  ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА    

ЗА ВРЕМЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ 

ПРАЗНИКА 
 

Чл.1. 

Овом Одлуком се утврђује локација, 

врста монтажних објеката, правила постављања 

и временско  трајање плана распореда места за 

постављање мањих монтажних објеката на 

површини јавне намене у Врњачкој Бањи, за 

време новогодишњих и божићних празника. 

 

Чл.2. 

Утврђује се локација ''Истра'' за 

постављање 4 тезге за продају новогодишњих и 

божићних честитки и украса, oзначених под 

редним бр. 1, 2, 3 и 4 у  графичком прилогу овог 

плана. 

Заузеће површине јавне намене 

постављањем тезге из претходног става овог 

члана је до 3м2. 
 

Чл.3. 

Временско важење Плана је од 

20.12.2015.год. до 20.01.2016.г. 
 

Чл.4. 

Монтажни објекти – тезге се могу 

поставити након спроведеног поступка јавног 

надметања и закљученог уговора Општине са 

најповољнијим понуђачем. 

Поступак давања површине јавне намене 

за намену из члана 1. ове одлуке спроводи се 

сходно одредбама Одлуке о монтажним 

објектима, с тим што се рокови и висина 

депозита за учешће утврђују огласом. 
 

Чл.5. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  

БАЊА 

Број: 353-265/15 од 21.12.2015.године 

      

        ПРЕДСЕДНИК                

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

271. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 35. 

редовној седници, одржаној дана 21.12.2015.године, 

на основу основу Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

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

108/2013), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2015.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), члана 59.Статута Општине 

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

бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана  33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

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

бр.7/09) и закључка Општинског већа бр. 400-

2314/15 од 21.12.2015.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 21/13, 5/15 8/15 и 

10/15) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа резерва, 

програм 0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 179.040,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска управа, глава 

4.23. Месна заједница Грачац, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0602-0002 Месне 

заједнице, функционална класификација 130, 

економска класификација 511 назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти. 

За наведени износ умањиће се планирана позиција 

Текуће буџетске резерве и увећати апропријација 

511 Зграде и грађевински објекти. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-2314/15 

од 21.12.2015.године а поводом захтева МЗ Грачац 

бр. 400-2314/15 од 30.11.2015.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

и МЗ Грачац. 

4. Обавезује се МЗ Грачац да у року од 5 дана по 

реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се потврђује 

трошење одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2314/15 од 21.12.2015.године 

 

                              ПРЕДСЕДНИК 

                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић,с.р.  

__________________________________________ 

 

272. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 35. 

редовној седници, одржаној дана 21.12.2015.године, 

на основу основу Закона о буџетском систему ("Сл. 

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

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

108/2013), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2015.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), члана 59.Статута Општине 

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

бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана  33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

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

бр.7/09) и закључка Општинског већа бр. 400-

2378/15 од 21.12.2015.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 21/13, 5/15 8/15 и 

10/15) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа резерва, 

програм 0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 144.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска управа, глава 

4.23. Месна заједница Грачац, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0602-0002 Месне 

заједнице, функционална класификација 130, 

економска класификација 512 назив економске 

класификације Машине и опрема. 

За наведени износ умањиће се планирана позиција 

Текуће буџетске резерве и увећати апропријација 

512 Машине и опрема. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-2378/15 

од 21.12.2015.г. а поводом захтева МЗ Грачац бр. 

400-2378/15 од 7.12.2015.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

и МЗ Грачац. 

4. Обавезује се МЗ Грачац да у року од 5 дана по 

реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се потврђује 

трошење одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2378/15 од 21.12.2015.године 

                                                               

ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                            Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

  

 

 

 

 

 



 Страна 33     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     22.12.2015. године 

  

  

С А Д Р Ж А Ј 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

251. Одлука  о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама...... 1 

252. Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским 

административним таксама................................................................................................. 6 

253. Одлука о максималном броју запослених у сваком организациониом 

облику у систему локалне самоуправе у 2015.години..................................................... 10 

254. Одлука о пијацама на територији општине Врњачка Бања................................ 12 

255. Одлука о покретању поступка за реализацију пројекта јавног приватног 

партнрерства са елементима концесије за обављање 

комуналне делатности  превоза путника градског и  

приградског превоза на територији општине Врњачка Бања...................................... 19 

256.  Одлука о усвајању Програма развоја спорта у општини 

Врњачка Бања 2015-2018........................................................................................................ 20 

257. Одлука о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања 

општине Врњачка Бања за 2016.годину.............................................................................. 20 

258. Одлука о изменама и допунама  Плана општег  распореда места за постављање 

монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања ...................... 21 

259. Одлука о отуђењу стана из јавне својине.................................................................... 23 

260. Одлука о  максималној спратности у поступку озакоњења објеката на 

територији општине Врњачка Бања.................................................................................... 24 

261. Одлука о  давању у закуп непокретности-неизграђеног грађевинског 

земљишта  у јавној својини општине на кп.бр.699/2, 3, 4 и 5 све у 

КО Врњачка Бања у поступку непосредне погодбе........................................................... 25 

262. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине 

Врњачка Бања непосредном погодбом................................................................................ 26 

263. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 

општине Врњачка Бања поступком непосредне погодбе................................................. 26 

264. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности  кп бр. 462/1 КО 

Руђинци у јавну својину општине Врњачка Бања  непосредном погодбом.................. 27 

265. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности кп бр. 170/2 КО  

Врњачка Бања у јавну својину општине Врњачка Бања непосредном погодбом....... 28 

266. Решење о давању сагласности на  Одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања о расподели добити за 2013.годину .................................... 29 

267. Решење о давању сагласности на  Одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања о пoвeћaњу oснoвнoг кaпитaлa .......................................... 30 

268. Решење о давању сагласности на  Одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања о пoвeћaњу oснoвнoг кaпитaлa .......................................... 30 

269. Решење о разрешењу  и именовању председника   

Управног одбора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања............................. 30 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

270. Одлука о   Плану  распореда места   за постављање монтажних објеката    

за време Новогодишњих и Божићних празника................................................................... 31 

271. и 272.  Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве......................................... 31/32 
 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Олгица 

Гајшек, секретар Скупштине општине Врњачка Бања, тел. 601-210, тираж: 30. Службени лист 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  
 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/


 Страна 34     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     22.12.2015. године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

К

У

П

Ш

Т

И

Н

Е

 

О

П

Ш

Т

И

Н

Е 

                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 35     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     22.12.2015. године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 36     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     22.12.2015. године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


