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лана 30. Закона о локалној 
гласник РС", бр. 9/2002, 

04), члана 29. Закона о 
у ("Сл. гласник РС", бр. 
/2005 - др. закон и 66/2005) 
а општине Врњачка Бања 
штине Краљево" бр. 24/04), 
не Врњачка Бања на 8. 
0.09.2005. године донела је  

 
  Л  У  К  У 
МА И ДОПУНАМА 
УЏЕТУ ОПШТИНЕ 
ЊА ЗА 2005.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 
ом утврђују се укупни 
римања буџета за 2005.г. на 
ендова за првих 8 месеци 
те висине текућих прихода 
ених Одлуком о буџету 
Бања за 2005.г. ("Службени 
5 - у даљем тексту: Одлука). 

 
 
 Члан 1. општег дела Одлуке мења 

се и гласи: 
”Члан 1. 

 Буџет Општине Врњачка Бања за 
2005.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 
 1) Укупних примања (текући приходи 
и примања) у износу од 282.000.000 динара; 
 2) Укупних издатака у износу од 
354.844.000 динара; 
 3) Буџетског дефицита у износу од 
58.000.000 динара; 
 4) Буџетског суфицита (нераспоређе-
ног) из 2004.год. у износу од 14.844.000 динара. 
 Укупна примања од 282.000.000 
динара заједно са суфицитом из 2004.г. износе 
296.844.000« 
 Иза члана 1 додаје се члан 1а), 1б) и 1ц) 
који гласе: 
 

”Члан 1а) 
 Текући приходи и примања и текући 
расходи и издаци буџета утврђени су у 
следећим износима, и то: 

Шифра економске Средства из 
класификације буџета 

1 2 3 
ЗДАЦИ БУЏЕТА     
ЧКА БАЊА     
АЊАса суфицитом из 2004.г.   296.844.000
риход (суфицит) из 2004.г. 321 14.844.000

МАЊА   282.000.000
И 7 280.500.000
 71 200.250.000
обит и капиталне добитке 711 105.100.000
да 712 2.500.000

713 54.890.000
луге 714 25.460.000

716 12.300.000
ди, од чега 74 48.675.000
не 741 13.000.000

7411 1.000.000
је добара и услуга 742 34.050.000
дузета имовинска корист 743 200.000
ређени приходи 745 1.425.000
ставке за рефундацију 771 1.000.000
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4. Капитални приходи - примања од продаје 8 1.500.000
нефинансијске имовине     
5. Донације 731+732   
6. Трансфери 733 30.575.000

II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   354.844.000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 310.100.000
1. Расходи за запослене 41 88.183.000
2. Коришћење роба и услуга 42 74.753.000
3. Отплата камата 44 600.000
4. Субвенције 45 74.612.000
5. Издаци за социјалну заштиту 47 10.008.000
6. Остали расходи 48+49 33.796.000
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 28.148.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 44.744.000
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642   
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ     
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 92-62 8.000.000
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ     
ИМОВИНЕ (IV-V)     
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ     
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (321+7+8)-(4+5) -58.000.000
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)     
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
НАПЛАЋЕНЕ 

(321+7-7411+8)-(4-
44+5) -58.400.000

КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ 
УМАЊЕНИ     
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)     

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)   -50.000.000
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ     
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ     
КРЕДИТА       
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 92 8.000.000
ДАТИХ КРЕДИТА       
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
ПОЗАЈМИЦА И     
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 0
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОПЛАТЕ 
КРЕДИТА     
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И 92-62 8.000.000
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

V. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА     

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 50.000.000
1. Примања од домаћих задуживања 911 50.000.000
    1.1. Задуживање код јавних финансијских 9113+9114 50.000.000
          институција и пословних банака     
    1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+   
  9116+9117+9118+9119   
2. Примања од иностраног задуживања 912   
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VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611   
    1.1 Отплата главнице јавним финансијским 6113+6114   
          институцијама и пословним банкама     
    1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+   
  6116+6117+6118+6119   
2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(III+VI+VII-VIII)   0

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = - III)   58.000.000
 
 

Члан 1б) 
 За покриће дефицита из члана 1а) 
обезбедиће се средства, и то: 
1) Кредитно задужење у износу од 
50.000.000 динара; 
2) Примања од продаје домаће финансијске 
имовине у износу од 1.000.000 динара; 
3) Примања од продаје акција и осталог 
капитала у износу од 7.000.000 динара. 
     

Члан 1ц) 
 Буџетски суфицит из 2004.г. из 
члана 1а) користиће се за: 
 1) Финансирање неизмирених оба-
веза створених у предходним годинама у 
износу од 14.244.000 динара; 
 2) Преостали део буџетског суфи-
цита у износу од 600.000 динара користиће 
се за отплату ануитета по основу кредитног 
задужења у 2005.г. 
 Неизмирене обавезе из става 1 тачке 
1) овог члана су: 

- Енергетске услуге у износу од 
9.310.000 динара; 

- Дотације осталим непрофитним 
институцијама – Економски факул-
тет одељење у Врњачкој Бањи у 
износу од 890.000 динара: 

- Донације и трансфери осталим ни-
воима власти – корисник ОШ 
“Младост” у износу од 1.450.000 
динара 

- Текуће субвенције јавним нефи-
нансиским организацијама – корис-
ник ЈП “Бели Извор” и  ЈП “Борјак” 
у износу од 2.594.000 динара;” 

 
Члан 2. 

 Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 
 

“Члан 6. 
 Решење о употреби средстава стал-
не буџетске резерве доноси надлежни 
извршни орган локалне власти, на предлог 
локалног органа управе надлежног за 

финансије за намене утврђене у члану 49. 
Закона о буџетском систему.” 
 

Члан 3. 
 Члан 25 брише се. 
 

Члан 4. 
 У члану 26 у II Посебном делу врше се 
измене, и то: 
 У разделу 3 – Основно образовање 
износ од “16.670.000” апропријације донације 
и трансфери осталим нивоима власти економс-
ке класификације 463 у износу од замењује се 
износом “18.120.000”; 
 У разделу 11 – Економски факултет 
крагујевац, одељење хотел.-турист.смера у 
Врњачкој Бањи износ од “3.600.000” апро-
пријације дотације осталим непрофитним 
институцијама економске класификације 4819 
замењује се износом “4.490.000”; 
 У разделу 12 – Комунални јавни 
расходи ЈП “Бели Извор” износ од 
“25.200.000”  апропријације Текуће субвенције 
јавним нефинансијским организацијама еко-
номске класификације 4511 замењује се изно-
сом “27.794.000”; 
 У разделу 13б) – Послови одржавања и 
инвестиција у комуналној делатностуи износ 
од “9.900.000” апропријације енергетске услу-
ге економске класификације 4212 замењује се 
износом “19.210.000”; 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 
01.01.2005.г. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-769/05 од 30.09.2005. 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Дане Станојчић,с.р.  
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2. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

8. седници одржане дана 6.10.2005. године, 
која је наставак седнице од 30.9.2005. године, 
на основу Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 47/03) и чл. 23. Статута  
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Краљево бр. 24/04), донела је 
  
 

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ И ЗАКУПНИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се критерију-
ми и мерила за обрачун и уговарање накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта и 
висине закупнине грађевинског земљишта за 
подручје општине Врњачка Бања  обухваће-
ног ГП-ом Врњачка Бања 2005-20021. године. 
 

Члан 2. 
 Накнада за уређивање и закупнина 
грађевинског земљишта утврђује се према 
зонама. 
 Основ за утврђивање граница зона је 
економски, односно тржишни критеријум 
вредности локације, где је вредност локације 
управо пропорционална њеној атрактивности 
и изузетности, саобраћајној приступачности, 
обиму и разноликости понуде у оквиру зоне, 
броју корисника који је посећују, посебним 
погодностима за одређену намену и сл. 
Подручје општине Врњачка Бања подељено 
је на екстра зону и четири  зоне, које се 
пружају од центра ка периферији, а у складу 
са графичким прилогом који је саставни део 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 За уређивање грађевинског земљишта 
плаћа се накнада. 
 Накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа инвеститор који приступа 
инвестиционим радовима на објекту. 
 Накнаду плаћају сви инвеститори 
који приступе променама на објекту у 
простору, у циљу изградње, доградње, 
реконструкције и надзиђивања објекта. 
 Висина накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта одређује се у зависности 
од степена уређености земљишта и места и 
положаја локације на којој треба да се изводе 
радови, у зависности од зона из чл. 2. ове 
Одлуке.  
 

Члан 4. 
 Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата трошкове припремања и комунал-
ног опремања грађевинског земљишта до 
грађевинске парцеле, као и трошкове који су 
раније изведени на уређивању земљишта. 
 У трошкове припремања спадају: 

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

- припремни радови (израда урбанис-
тичке документације, израда геодетских и 
других подлога, инжењерско-техничка испи-
тивања земљишта, студије, анализе, програ-
ми и сл.); 

- асанациони радови и расчишћавање 
терена. 
 У трошкове комуналног опремања 
спадају: 

- изградња објеката водоснабдевања: 
изградња магистралне мреже, изградња при-
марне мреже и изградња секундарне мреже,  

- изградња саобраћајница,  
- изградња канализационе мреже, 
- изградња објеката електро и ПТТ инс-

талација и мрежа, 
- уређивање слободних простора.   

  
Члан 5. 

 Висина накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта одређује се у зависности 
од зоне у којој се изводе радови на објекту, и 
она, у полазном основу,  у складу са графич-
ким прилогом који је саставни део ове Од-
луке износи по 1 м2 нето површине: 
- у екстра зони ...................    15.900,00 динара 
- у првој  зони ....................    11.900,00     '' 
- у другој  зони ..................       6.600,00     '' 
- у трећој  зони ...................      3.900,00     '' 
- у четвртој  зони ...............      1.950,00     '' 
 Висину накнаде за уређење гра-
ђевинског земљишта за објекте посебне на-
мене, а од интереса за општину утврђује у 
сваком конкретном случају Општинско веће 
на предлог Извршног органа  општине Врња-
чка Бања. 
 За објекте из претходног става овог 
члана могу се предвидети посебне олакшице 
у погледу висине  накнаде и начина плаћања 
исте. 
  

Члан 6. 
 Инвеститору стамбеног објекта, који 
тиме решава неопходне услове становања, 
признаје се право на умањење накнаде по 
основу његовог улагања, односно улагања 
чланова његове уже породице у објекте 
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инфраструктуре, које је имао путем плаћања 
самодоприноса на подручју општине 
Врњачка Бања, у висини од 2,0% за сваку 
годину, а највише 40,0 % ако инвестиционим 
улагањем решава питање становања своје 
породице. 
 Повластица из претходног става 
признаје се инвеститору на основу писмене 
потврде месне заједнице преко које је само-
допринос убиран, из које се недвосмислено 
може констатовати у ком периоду је 
инвеститор или члан његове уже породице 
вршио уплаћивање самодоприноса за актив-
ности на подручју општине Врњачка Бања. 
Повластица из овог члана може бити пренета 
од стране уплатиоца самодоприноса на члана 
његовог првог наследног реда. 
 Право из овог члана може се корис-
тити само једанпут, за један објекат, у 
времену за које је издата потврда о уплати 
самодоприноса, и то само за објекат  у коме 
су предвиђене две стамбене јединице, а нај-
више до 150м2 нето површине. 
 Инвеститор бесправно саграђеног 
стамбеног објекта, чији се објекат може ук-
лопити, плаћа накнаду за уређивање гра-
ђевинског земљишта по одредбама ове Од-
луке, без обзира када је тај објекат саграђен, 
стим што се накнада умањује за 2% за сваку 
навршену годину старости бесправно 
саграђеног објекта, а највише за 40% због 
вредности улагања које је имао  инвеститор 
на уређивању грађевинског земљишта и 
амортизације уграђене инфраструктуре.  
 Инвеститору из претходног става о-
вог члана накнада за уређивање грађевинског 
земљишта се обрачунава на нето грађевинску 
површину објекта који се гради и то према 
ЈУС-у С-2100, односно ЈУС ISO 9836 (Сл. 
лист СРЈ бр. 59/95). 
            Старост бесправно изграђеног објекта 
утврђује овлашћена комисија коју именује 
Извршни орган  општине Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 
 Висина накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта за градњу објеката на 
парцелама које нису потпуно комунално 
опремљене, обрачунава се по одредбама ове 
одлуке, с тим да се иста може умањити по 
основу недовољне комуналне опремљености, 
ако инвеститор сам врши уређивање гра-
ђевинског земљишта до места прикључивања 
грађевинске парцеле на комуналне објекте 
максимално до 15%,  и то: 
 - максимално до 5% за непостојање 
адекватне путне инфраструктуре, 
 - максимално до 5% за непостојање 
водоводне и канализационе инфраструктуре, 

 - максимално до 5% за непостојање 
адекватне електро-инфраструктуре. 
 Услове непостојања комуналне 
опремљености утврђује комисија коју име-
нује Скупштина општине. 
 Право на умањење накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта у складу са 
ставом 1. овог члана, стиче и инвеститор под 
условом да пружи писмене доказе (оверена 
изјава, потврда, уговор и рачун) о висини 
улагања у објекте инфраструктуре. 
 

Члан 8. 
 За површину објеката већу од 150м2 
не примењују се предвиђена умањења – 
повластице из чл. 6. ове Одлуке. 
 

Члан 9. 
 Када правно или физичко лице врши 
доградњу, реконструкцију и надзиђивање већ 
постојећег објекта, за које има инвестиционо-
техничку документацију, односно одобрење 
за градњу или је објекат изграђен у време 
када то одобрење није било потребно, нак-
нада се обрачунава за разлику између пос-
тојеће и новодобијене грађевинске површине 
објекта. 
 Накнада за уређење грађевинског 
земљишта се умањује за површину легално 
изграђеног објекта који се руши, а која је 
призната посебним актом одговарајућег орга-
на донетим у складу са законским прописима. 
 Код промене намене изграђеног прос-
тора, уз сагласност надлежног органа, корис-
ник плаћа разлику у висини накнаде која је 
предвиђена овом Одлуком за ту нову намену. 
  

Члан 10. 
 Накнада за уређење грађевинског 
земљишта се обрачунава на нето грађевинску 
површину објекта који се гради. 
 Обрачун нето грађевинске површине 
објекта врши се према ЈУС-у Ц. 2.100 
(''Сл.лист СРЈ'' бр. 32/2002), по следећим 
критеријумима: 

- обрачун са коефицијентом 1 за све 
нето површине, изузев: 
 

 коефицијент 0,75  
- за галерије у завореном простору, мага-

цине, у подрумским и сутеренским  етажама, 
максималне грађевинске висине 2,30м. 
 

 коефицијент 0,50 
- за гаражна места без комуникација у 

сутеренским и подрумским етажама, макси-
малне грађевинске висине 2,30м; 
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- за све помоћне зидане објекте уз поро-
дичне стамбене објекте (оставе, шупе и сл.) и 
слободностојеће гараже; 

- надстрешнице уз привредно-производне 
и пословне објекте, као и слободностојеће 
покривне површине; 

- површине отворених простора – балкони, 
терасе, тремови и лође. 
 

Члан 11. 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта може се уплатити на основу обра-
чуна одједном или у више рата, у зависности 
од висине накнаде и опредељења носиоца 
обрачуна накнаде. 
 Ако се уплата накнаде изврши у 
целини према примљеном обрачуну, у року 
од 15 дана од дана пријема обрачуна, обвез-
нику се обрачуната накнада умањује за 20%. 
 Накнада се може уплатити и у више 
једнаких месечних рата на следећи начин: 
 а/ за правна и физичка лица на 24 
једнаке месечне рате за објекте чија нето 
грађевинска површина  прелази 150м2; 
 б/ за физичка лица која решавају 
услове становања на 60 једнаких месечних 
рата за објекте чија је нето грађевинска по-
вршина до 150 м2. 
 За отплату у ратама из претходног 
става примењује се закон и Одлука Скупш-
тине општине Врњачка Бања бр. 400-510/05 
од 22.06.2005. године.   
 Износ накнаде која се плаћа одло-
жено у ратама валоризује се износом раста 
цена на мало за одговарајући месец, према 
подацима објављеним од стране Завода за 
статистику. На неблаговремено измирене 
обавезе обрачунава се  затезна камата. 
 По добијању решења о одобрењу за 
изградњу а пре пријаве почетка радова, 
инвеститор-обвезник накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у року од 15 дана од 
дана подношења захтева, измирује обавезе 
плаћања, закључењем уговора са надлежним 
органом општине, којим ће се регулисати 
начин плаћања исте, на основу елемената из 
пројектне документације. 
 

Члан 12. 
 Јавно грађевинско земљиште, у скла-
ду са чл. 70. Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.глансик РС'' бр. 47/03), на територији 
Врњачке Бање представљају: парковске пов-
ршине, тргови, тротоари, саобраћајнице, као 
и земљиште које је у општој употреби и на 
коме су изграђени јавни објекти од општег 
интереса. 
 Јавно и остало грађевинско земљиште 
се може издати у закуп у складу са Законом о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 
47/03) и актима Општине Врњачка Бања. 
 Висина дугорочне закупнине за гра-
ђевинско земљиште обрачунава се према 
висини тржишне цене по 1м2 стамбеног, од-
носно пословног простора, коју утврђује ко-
мисија коју именује Општинско веће на 
предлог Извршног органа Општине. 
 Висина закупнине за грађевинско 
земљиште за изградњу пословног објекта, 
трајних објеката (трафо станице, мерно-регу-
лационе станице, резервоарски простор), и 
стамбеног објекта обрачунава се према 
зонама предвиђеним овом Одлуком и намени 
објекта који се гради, помножена коефи-
цијентом 0,35. 
 Уколико објекат који се гради садржи 
и пословни и стамбени простор, висина заку-
пнине се утврђује сразмерно учешћу  сваке 
врсте простора посебно у укупној површини 
објекта који се гради, множењем коефицијен-
та од 0,35 са  тржишном ценом 1м2 одговара-
јућег простора. 

Висина краткорочног закупа за грађе-
винско земљиште до 5 година трајања закупа, 
обрачунава се под условима из става 3. овог 
члана, помножена са коефицијентом 0,1 за 
сваку годину трајања закупа. 
 О давању грађевинског земљишта у 
закуп закључује се уговор између Општине 
Врњачка Бања и закупца, у року од 30 дана 
од дана доношења Одлуке о давању грађе-
винског земљишта у закуп. 
 

Члан 13. 
 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта утврђује се по 1м2 нето грађе-
винске површине објекта на годишњем нивоу, 
и то на следећи начин: 
- екстра зона  
- за пословне објекте 50 динара по м2, 
- за стамбене објекте 15 динара по м2. 
 
- Прва грађевинска зона 
- за пословне објекте 30 динара по м2, 
- за стамбене објекте 10 динара по м2. 
 
- Друга грађевинска зона 
- за пословне објекте 25 динара по м2, 
- за стамбене објекте 5 динара по м2. 
 
- Трећа грађевинска зона 
- за пословне објекте 15 динара по м2, 
- за стамбене објекте 2 динара по м2. 
 
 Четврта грађевинска зона 
- за пословне објекте 7 динара по м2, 
- за стамбене објекте 0,5 динара по м2. 
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Члан 14. 
 Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Програм уређивања гра-
ђевинског земљишта на урбанистичком под-
ручју Врњачке Бање за 2002. годину 
(''Сл.лист општине Краљево'' бр. 13/02 и 
24/02). 
 

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог да-
на по објављивању у ''Сл.листу општине Вр-
њачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-817/05 од 6.10.2005.г. 
 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                  
ОПШТИНЕ 

  Овај Кодекс се односи на све запослене 
у општинској управи општине Врњачка Бања 
(у даљем тексту: управа), јавним преду-
зећима, установама и организацијама чији је 
оснивач општина (у даљем тексту: јавне 
службе). 

                                 Дане Станојчић, с.р. 
 
3. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 8. седници одржаној дана 6.10.2005. 
године, која је наставак седнице од 30.9.2005. 
године, на основу чл. 23. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (Сл. гласник РС бр. 25/00 и 
25/02), чл. 3. Одлуке о оснивању ЈП за 
урбанизам и грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања (Сл. лист општине Краљево 
бр. 7/97, 7/98, 26/00, 8/02, 13/02) и чл. 23. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл. лист 
општине Краљево бр. 24/04), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
 

I 
Даје се сагласност на промену 

седишта ЈП Дирекције за урбанизам и 
грађевинско земљиште општине Врњачка 
Бања, тако да се садашње седиште у ул. 
Београдска бб, Врњачка Бања, промени у 
седиште овог предузећа: Војвођанска бб, 
Врњачка Бања. 
 

II 
Ово решење ће се објавити у  

Службеном листу општине Врњачка Бања, а 
ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења. 
      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 361-18/05 од 6.10.2005.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                    
ОПШТИНЕ 

                
Запослени своју дужност треба да 

обавља у складу са правним прописима и 
професионалним и етичким стандардима, 

     Дане Станојчић, с.р. 
 

 

4. 
Скупштина општине Врњачка Бања 

на 8. седници одржаној дана 6.10.2005. 
године, која је наставак седнице од 30.9.2005. 
године, на основу чл. 4. Закона о спречавању 
сукоба интереса при вршењу јавних функција 
("Сл. гласник РС", бр. 43/04), чл. 23. Статута 
општине Врњачка Бања ("Сл. лист општине 
Краљево", бр. 24/04), донела је         
           
КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВНИ И ЈАВНИМ 
СЛУЖБАМА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 

Овај Кодекс се односи и на сва 
физичка лица и запослене у правним лицима 
којима општина повери обављање послова 
јавних служби. 

Изрази који се у овом Кодексу односе 
на физичка лица су родно неутрални 
(подједнако се односе на лица оба пола). 
 

Сврха Кодекса 
Члан 2. 

Сврха Кодекса је: 
да утврди стандарде личног и про-

фесионалног интегритета и понашања којих 
би требало да се придржавају запослени; 

да подржи запослене у поштовању 
ових стандарда; 

да упозна грађане какво понашање 
имају право да захтевају и очекују од за-
послених у општини; 

да допринесе изградњи поверења гра-
ђана у локалну власт; 

да допринесе успостављању ефикас-
није и одговорније локалне управе. 
 

Општа начела 
Члан 3. 

Запослени је дужан да се увек понаша 
на начин којим се чува и унапређује 
поверење грађана у локалну самоуправу. 
 

Члан 4. 

Запослени треба да свој посао обавља 
политички непристрасно, без покушаја 
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ометања мера, одлука или активности јавних 
власти, 

Запослени треба увек да даје предност 
јавном над приватним интересом, 

Од заполеног се очекује да својим по-
нашањем, како у професионалном деловању 
тако и у приватном животу, ничим не на-
руши углед Управе или јавних служби. 
 

Члан 5. 
Запослени има обавезу да се с пошто-

вањем односи према носиоцима законитог 
изабране локалне власти. 
 

Члан 6. 
Од запосленог се очекује: 
- да буде поштен, непристрасан и ефи-

касан 
- да своје послове обавља часно, 

стручно и савесно у складу са највишим 
професионалним стандардима, прописима и 
роковима. 

- да се стално стручно усавршава 
- да буде љубазан и предусретљив у 

свим својим службеним опхођењима са 
грађанима, колегама, и руководиоцима. 
 

Члан 7. 
У обављању својих дужности, запос-

лени не сме неоправдано и недозвољено да 
прави разлику или неједнако поступа према 
лицу или групи с обзиром на њихова лична 
или стечена својства и припадност (на 
пример, раса, боја, пол, национална припад-
ност, друштвени положај и порекло, рођење, 
вероисповест, политичко или друго убеђење, 
имовно стање, култура, језик, старост, пси-
хичко или физички инвалидитет). 
 

Члан 8. 
Запослени не сме да делује самовољно, 

или на штету било ког лица, групе људи или 
правног лица, и дужан је да се понаша са 
уважавањем у односу на њихова права, 
дужности и законите интересе. 

У обављању послова, запослени је 
дужан да се понаша законито и да своја 
дискрециона овлашћења примењује неприст-
расно. 
 

Члан 9. 
Запослени не сме да дозволи да његов 

приватни интерес дође на било који начин у 
сукоб са послом који обавља. Запослени је 
дужан да избегне такав сукоб интереса, без 
обзира на то да ли је он стваран, потен-
цијалан или само привидан. 

Запослени ни у ком случају свој по-
ложај не сме да користи за остваривање 
приватног интереса. 
 

Члан 10. 
Од запосленог се очекује да олакша 

приступ информацијама у складу са законом. 
Запослени је обавезан да чува податке 

о личности и друге поверљиве податке и 
документа до којих дође у току обављања 
посла, односно који настану као резултат тог 
посла. 
 
Пријављивање злоупотреба и корупције 

Члан 11. 
Запослени који оправдано верује да је 

настала или да ће настати повреда закона или 
овог Кодекса, пријавиће ту чињеницу свом 
надређеном и, ако је то потребно, другом 
органу надлежном за испитивање таквих 
чињеница, 

На исти начин ће поступити и 
запослени који сматра да се на њега врши 
притисак да поступи супротно закону или 
овом Кодексу, 

Запослени који у основаном уверењу 
пријави наведени случај не сме због тога 
трпети било какве штетне последице. 
 

Сукоб интереса 
Члан 12. 

Сукоб интереса настаје у ситуацији 
када запослени има одређени приватни 
интерес који утиче, може да утиче или 
изгледа да утиче, на непристрасно и 
објективно обављање његових службених 
дужности. 

Приватни интерес запосленог обухвата 
било какву корист коју могу имати он, 
његова породица, блиски рођаци, пријатељи, 
лица или организације са којима има или је 
имао пословне или политичке везе. 
 

Изјава о постојању сукоба интереса 
Члан 13. 

Запослени има обавезу да обавести 
свог претпостављеног о сваком случају мо-
гућег стварног, потенцијалног или привидног 
сукоба интереса и предузме мере да избегне 
такав сукоб. 

Кад се то од њега затражи, запослени је 
дужан да пружи информације потребне за 
процену постојања сукоба интереса. 

Изјава о постојању сукоба интереса 
сматраће се поверљивом, осим уколико закон 
другачије не предвиди. 
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Неспојиви интереси 
Члан 14. 

Запослени не сме да обавља било какву 
активност, нити да прихвати било какав 
посао или функцију, плаћену или неплаћену, 
која је неспојива са послом који обавља. У 
случајевима сумње, запослени је дужан да 
затражи мишљење претпостављеног. 

Запослени ће на захтев претпостав-
љеног дати образложену изјаву о активности-
ма или функцијама, плаћеним или неплаће-
ним, које би могле да угрозе адекватно 
обављање његових дужности. 
 

Политичка или јавна активност 
Члан 15. 

Запослени је дужан да води рачуна о 
томе да његова политичка активност не 
угрози поверење јавности у његову способ-
ност да своје дужности обавља непристрасно. 

У обављању својих послова, запослени 
не сме да се руководи својим политичким 
уверењима нити да следи инструкције 
политичке природе. 
 

Поклони 
Члан 16. 

Запослени не сме да тражи нити да 
прима новац, поклоне, услуге, гостопримство 
или било какву другу врсту користи за себе 
или за друге у вези са обављањем дужности. 
 

Реакција на противправне понуде 
Члан 17. 

Уколико се запосленом понуди поклон 
или нека друга корист у вези са обављањем 
дужности, обавезан је да предузме следеће 
кораке: 

- да одмах одбије противправну понуду, 
сачини службену белешку и обавести о 
оваквом покушају, свог претпостављеног или 
непосредно органе надлежне за овакве 
преступе  

- да пријави особу која је понуду 
учинила и да избегава контакте са њом 

- уколико поклон не може да буде 
враћен пошиљаоцу, потребно га је предати 
надлежном органу уз службену белешку 

- да објективно решава у предмету у 
вези с којим је учињена противправна понуда. 
 
Коришћење средстава и начин обављања 

послова 
 

Члан 18. 
У обављању посла, запослени мора да 

се уздржи од било каквих финансијских 
злоупотреба. 

У обављању својих послова, запослени 
се стара да се средства која су му поверена 
користе само наменски, а послови обављају у 
складу са принципима ефикасности, ефектив-
ности, рационалности и економичности. 

Поверена средства запослени ни у ком 
случају не сме да користи у приватне сврхе, 
нити да другима омогући да то чине. 
 

Злоупотреба службеног положаја 
Члан 19. 

Запослени не сме у обављању послова 
никоме да понуди или обезбеди било какву 
предност, осим ако је за то овлашћен законом. 

Запослени не сме да користи свој служ-
бени положај да би недозвољено утицао на 
било које правно или физичко лице, уккљу-
чујући и друге запослене, ради прибављања 
било какве користи за себи или друге. 

 
Однос запослених према информацијама 

Члан 20. 
Запослени не сме да задржава инфор-

мацију која би по правилима требало да буде 
јавна. 

Запослени сме да саопшти само оне 
информације за чије је саопштење овлашћен. 

Запослени је дужан да предузме од-
говарајуће мере како би заштитио сигурност 
и поверљивост информација за које је од-
говоран или за које сазна. 

Запослени не треба да тражи приступ 
информацији уколико за то није овлашћен, 
нити да на противправан начин користи 
информацију до које дође или која проис-
текне из обављања службене дужности. 

Запослени не сме да пружа инфор-
мацију која је лажна или нетачна. 
 

Посебна улога руководиоца 
Члан 21. 

Сви руководиоци у општинској управи 
дужни су да се старају да запослени обављају 
своје дужности савесно, одговорно и у 
складу са утврђеном политиком општинске 
власти. 

Руководилац је дужан да предузме све 
потребне мере како би спречио корупцију у 
служби којом руководи. Ове мере могу да 
обухвате доношење и спровођење правила и 
упутстава, пружање одговарајуће обуке, пре-
познавање знакова да је неко од његових 
запослених запао у финансијске или неке 
друге тешкоће, и пружање личног примера 
запосленима понашањем које карактерише 
исправан морални став и лични интегритет. 
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Напуштање службе 
 

Члан 22. 
Запослени не сме да на недозвољен 

начин користи свој положај како би себи 
обезбедио друго запослење. 

Запослени не сме да дозволи да га 
изгледи за ново запослење доведу у стварни, 
потенцијални или привидни сукоб интереса. 

У складу са законом, током одго-
варајућег периода времена, бивши запослени 
не треба да ради за рачун било ког физичког 
или правног лица у вези са предметом на 
коме је радио (или саветовао) током своје 
службе, уколико би то могло да буде од 
посебне користи за то физичко или правно 
лице. 

Запослени, по напуштању службе, не 
сме да користи или преноси поверљиве 
информације до којих је дошао док је 
обављао службу, осим ако на то није 
овлашћен, у складу са законом. 
 

Доношење и примена Кодекса 
 

Члан 23. 
Руководилац обавештава запослене и 

стара се о примени Кодекса и предузима 
мере за његово поштовање. 

Овај Кодекс ступа на снагу даном 
доношења а биће објављен у "Сл. листу 
општине Врњачка Бања" 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-285/05 од 6.10.2005.г. 
 

                            ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Дане Станојчић,с.р. 
 

5. 
 

Скупштина општине Врњачка бања 
на 8-ој редовној седници одржаној 6.10.2005. 
године, која је наставак седнице од 30.9.2005. 
године, на основу чл.30.ст.1.тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 
9/02, 33/04 и 135/04), чл.12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од опш-
тег интереса («Сл.лист РС» бр. 25/00 и 25/02), 
чл.18. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Врњачке новине и радио телевизија  Врњачка 
Бања («Сл.лист општине Краљево» бр.1/95, 
6/97, 8/02, 13/02 и 22/04) и чл. 23.ст.1. тачка 8. 
Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Краљево» бр.24/04), донела је  

Скупштина општине Врњачка бања на 
8-ој редовној седници одржаној 6.10.2005. 
године, која је наставак седнице од 30.9.2005. 
године, на основу чл.30.ст.1.тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 9/02, 
33/04 и 135/04), чл.12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса («Сл.лист РС» бр. 25/00 и 
25/02), чл.8. и 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за урбанизам и грађевинско 
земљиште општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Краљево» бр.14/96, 1/97, 7/97, 9/97, 
8/02 и 13/02) и чл. 23.ст.1. тачка 8. Статута 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Краљево» бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

 Разрешава се Бежановић Зоран, 
дужности члана Управног одбора ЈП Дирек-
ције за урбанизам и грађевинско земљиште 
општине Врњачка Бања, на лични захтев. 
 

II. 
 У Управни одбор ЈП Дирекције за 
урбанизам и грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања, именује се Влајковић Томис-
лав. 
 

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: 020-116/05 од 6.10.2005.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
ОПШТИНЕ 

     Дане Станојчић, с.р. 
  
6. 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 
ВРЊАЧКЕ НОВИНЕ И РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

 Разрешава се Маслак Љиљана, 
дужности члана Управног одбора Јавног 
предузећа Врњачке новине и радио телеви-
зија Врњачка Бања, на лични захтев. 
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II. 
 У Управни одбор Јавног предузећа 
Врњачке новине и радио телевизија Врњачка 
Бања, именује се Баровић Момчило. 
 

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: 020-119/05 од 6.10.2005.г. 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК  
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                            Дане Станојчић,с.р. 
 
7. 

Скупштина општине Врњачка бања 
на 8-ој редовној седници одржаној 6.10.2005. 
године, која је наставак седнице од 30.9.2005. 
године, на основу чл.53. Закона о основама 
система образовања и васпитања  («Сл. глас-
ник РС» бр.62/03), и чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Краљево» 
бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ КАО ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

 Разрешава се Радовановић Драгоје, 
дужности члана Школског одбора Гимназије 
Врњачка Бања, као представник локалне 
самоуправе, на лични захтев. 
 

II. 
 У Школски одбор Гимназије Врњачка 
Бања, као представник локалне самоуправе, 
именује се проф.др.Предраг Ђурчић. 
      

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: 020-86/05 од 6.10.2005.г. 
 
                                  ПРЕДСЕДНИК  
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Дане Станојчић,с.р. 
 
 
 

8. 
На основу чл.35. став 2, чл.38, чл.45, 

46, 48, 49. ст.1. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.47/03) чл.18. 
тач. 2. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр.9/02,33/04 и 135/04), чл. 
42. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Краљево'', бр. 9/02), Одлуке 
Скупштине општине Врњачка Бања бр.020-
32/03 од 27.06.2003.године о одређивању 
органа који ће доносити Одлуке о изради 
урбанистичких планова (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр.6/03), председник општине 
Врњачка Бања, дана 27.09.2005. године,  
донео је  
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРЕДЕЛА  
''ГОЧ'', ЗА ДЕО ''ГОЧА'' КОЈИ 

ПРИПАДА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

                                                                 
Члан 1. 

  Приступа се  изради Плана генералне 
регулације, за део предела ''Гоча'', који 
припада територији Општине Врњачка Бања 
(у даљем тексту: Плана генералне регула-
ције). 
 

Члан 2. 
 Циљ израде Плана генералне регу-
лације је уређење пољопривредног и шумс-
ког земљишта, уређење мреже некате-
горисаних путева, коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта, унапређење 
сеоског, ловног или другог туризма, очување 
и нега других природних вредности кара-
ктеристичних за ово подручје. 
 Овим Планом утвђује се уређење, 
нарочито: дугорочна концепција наменe и 
организације предела, генерална регулациона 
и техничка решења, правила уређења, нега, 
обликовање предела и грађења, основе 
заштите уређења и коришћења, пољопри-
вредног и шумског земљишта, основе 
уређења простора и објеката за развој 
туризма као и границе предела обухваћеног 
Планом. 
             

Члан 3. 
 План генералне регулације ''Гоча'' ће 
представљати полазну основу за утврђивање 
услова за уређење и изградњу дела ''Гоча'' 
који припада  територији општине Врњачка 
Бања и издвање грађевинске и урбанистичке 
дозволе. 
 Израда Плана генералне регулације 
сагалсно чл. 8. и 9. Закона о туризму 



7. октобар 2005.              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА              Број 1 – Страна  12

(''Сл.гласник РС'', бр.45/05) представљаће 
концепт и документ за доношење акта Владе 
Републике Србије о проглашењу туристичког 
простора ''Гоча'', који припада територији 
општине Врњачка Бања, за простор од 
значаја за развој туризма, а што ће свакако 
допринети даљем свеобухватном развоју, 
како самог овог предела Општине Врњачка 
Бања тако и региона у целини.  
    

Члан 4. 
 Планом генералне регулације предела 

''Гоча'', који припада општини Врњачка Бања 
обухватиће се следећи простор: 

Границе ГП Врњачке Бање од тачке Y= 
92946,0  X= 27161,00 и простире се правцем 
истока до границе КО Руђинци са КО Бре-
зовицом општине Трстеник, до тачке 
Y=94000,0  X=27161,00 где скреће правцем 
истока источном границом КО Руђинци до 
границе са КО Станишинци. Од ове тачке 
граница ГП се простире границом источном 
и јужном КО Станишинци, која је уједно и 
граница општине Врњачка Бања, до границе 
са КО Гоч. Од ове тачке граница се простире 
правцем истока границом КО Гоч, тј. 
Границом општине Врњачка Бања и 
Александровац до тромеђе Врњачка Бања, 
Александровац, Краљево. Од ове тачке 
граница се простире границом КО Гоч, поред 
општине Краљево, до тромеђе КО Гоч, КО 
Рсовци и КО Каменица општине Краљево. 
Од ове тачке граница скреће границом 
северозапада границом КО Рсовци и КО 
Каменица до тромеђе ове две кат.општине и 
КО Грачац. Од ове тромеђе граница се 
простире границом свероистока, границом 
КО Грачац и КО Рсовци до леве обале 
Ћелијске реке где скреће правцем северо-
истока левом обалом Ћелијске реке до  улива 
у Новоселску реку на месту званом 
''Саставци''. Од ове тачке граница се простире 
правцем истока до југозападне границе ГП 
Врњачке Бање до тачке Y=89870,0   
X=28520,0. Од ове тачке граница се простире 
јужном границом ГП Врњачке Бање до 
почетне тачке описа Y=92946,0 X=27161,00. 
Напред наведено описано је и на графичком 
прилогу укупне површине предела од 9813 ха, 
и обухвата кат.општине КО Гоч, КО 
Станишинци, КО Врњачка Бања, део КО 
Руђинци, део КО Рсовци, део КО Ново Село, 
део КО Грачац, део КО Липова, део КО 
Вукушица. 
 Планом генералне регулације предела 
''Гоча'' сагласно Програму за израду Плана 
генералне регулације обухваћена је и мрежа 
регионалних путева и то: регионални пут Р - 

222, Р - 224 и Р - 225, као и мрежа постојећих 
локалних путева. 
     

Члан 5. 
 Израда Плана генералне регулације 
из чл.1.ове Одлуке поверава се ЈП Дирекцији 
за урбанизам и грађ.земљиште Општине 
Врњачка Бања, сагласно чл.2. ст.1.тач.1. 
Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', 
бр,39/02, 43/03 и 55/04) у (даљем тексту: 
носилац израде Плана). 
 Обавезује се носилац израде Плана да 
уз сагласност наручиоца  одреди стручни тим 
који ће израдити нацрт  Плана генералне ре-
гулације ''Гоча'', а ово пре закључења уговора 
између Општине и носиоца израде плана 
којим уговором ће се ближе регулисати ме-
ђусобна права и обавезе уговарача у вези 
израде предметног  Плана. Носилац израде 
Плана  је у обавези да припреми нацрт Плана 
генералне регулације у року од четири ме-
сеца од дана доношења ове Одлуке, а у свему 
у границама описаним у Програму за израду 
Плана генералне регулације ''Гоча'', који 
Програм је израдила ЈП Дирекција за урба-
низам и грађ.земљиште општине Врњачка 
Бања, под бр.26/05 из септембра месеца 
2005.године.  
        Носилац израде Плана приликом израде 
предметног планског акта користиће пос-
тојеће геодетске и друге подлоге. 
       Одељење за планирање и изградњу 
Општинске управе општине Врњачка Бања, 
на основу сачињеног нацрта Плана спро-
вешће јавни увид и стручну распправу у 
складу са одредбама чл.53. Закона о пла-
нирању и изградњи. 
 

Члан 6. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
почиње да тече забрана изградње објеката, 
односно обуставе свих поступака код над-
лежног органа Општинске управе Општине 
Врњачка Бања, по захтевима странака за 
издавање акта о урбанистичким условима, 
решења и пријаве почетка извођења радова 
на простору који представља обухват Плана 
из чл.4. ове Одлуке, а најдуже до једне 
године. 
 Забрана из ст.1.овог члана не односи 
се на изградњу објеката инфраструктуре 
( изградња саобраћајница, изградња објеката 
водоснабдевања, електро-енергетских објека-
та, мањих монтажних  објеката који се налазе 
у зони спорта и рекреације ( зона скијалишта, 
спорта и рекреације) као и на доградњу, 
реконструкцију и адаптацију постојећих 
објеката, ако то није супротно планираним 
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зонама из Програма за израду Плана 
генералне регулације ''Гоч''. 
 

Члан 7. 
 Обавезује се носилац израде Плана да 
План генералне регулације из чл.1. ове Од-
луке изради у свему према одредбама 
важећег Закона о планирању и изградњи и 
подзаконским актима.  
 План мора да садржи све елементе 
утврђене чл.38. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.47/03). 
 

Члан 8. 
 Израда Плана генералне регулације 
''Гоча'' финансираће се из средстава буџета 
Општине Врњачка Бања, а на основу 
посебног уговора, између наручиоца и 
носиоца израде плана. У току израде Плана 
извршиће се стратешка процена утицаја на 
животну средину. 
 

Члан 9. 
 Саставни део ове Одлуке је Програм 
за израду Плана генералне регулације ''Гоча'', 
који Програм је израдила Дирекција за 
урбанизам и грађ.земљиште општине Врњач-
ка Бања, под бр.26/05 из септембра месеца 
2005.године, са мишљењем Комисије за 
Планове СО Врњачка Бања, бр. 06-82/05 од 
20.09.2005.године.          
 

Члан 10. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 
                                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-762/05 од 27.09.2oo5.год. 
 
           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                    Родољуб Џамић, с.р. 
 

9. 
На основу члана 6. тачка 1.Уредбе о 

изменама и допунама  уредбе о накнадама и 
другим примањима запослених у државним 
органима и изабраних односно постављених 
лица (“Сл. Гласник РС”, бр.81/05), чл.23. 
Општег колективног уговора (“Сл.гласник 
РС”, бр.22/97),  чл.16. став I. тачка 1., чл. 28. 
став III. , чл. 31. став II. ,чл. 34.  став II., чл.50. 
Одлуке о општинској управи општине Вр-
њачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, бр. 
13/о5) , чл. 5.  став I. тачка 1,2,3, чл.7.  став II., 
чл. 8. став I. и став II. и чл.18. Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Општинској управи Општине 
Врњачка Бања бр.120-59/05 од 24.8.2005. на 

који је дата сагласност од председника 
Општине Врњачка Бања  под бр. 120-60/05 од 
24.8.2005., а који  ступа на снагу 2.9.2005., 
председник Општине Врњачка Бања доноси  
 

О Д Л У К У 
О  ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о коефицијентима за обра-
чун и исплату плата изабраних, именованих, 
постављених лица и запослених о органима 
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Краљево” бр.24/04 и 7/05) члан 7. се мења и 
гласи: 

“Изабрано, именовано и постављено 
лице и запослени, имају право на додатак на 
зараду од 0,4% од основице за сваку пуну 
годину рада остварену у радном односу, 
увећано за стаж осигурања који се рачуна са 
увећаним трајањем.” 
 

Члан 2. 
У члану 11. Одлуке, у првом ставу, 

после треће алинеје, додаје се нова која гласи: 
“12,40 - за заменика  секретара  скупш-

тине општине” 
Алинеје 3. и 4. постају алинеје 4. и 5. 

 
Члан 3. 

У члану 13. Одлуке, у ставу 1., испред 
прве алинеје, додаје се нова алинеја која 
гласи: 

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

У истом ставу, алинеја 4. се мења и 
гласи: 

“- заменику начелника одељења - до 
20%” 

Алинеје 1,2,3,4, и 5, постају алинеје 
2,3,4,5 и 6. 
 

Члан 4. 
У члану 13. Одлуке, у ставу 2.речи –

“…алинеје 3,4 и 5 ….” се замењују речима –
“…алинеје 4,5 и 6….” 
 

Члан 5. 
После члана 16, додаје се нови члан 16 

а. који гласи: 
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“Приправник који је примљен ради 
обављања приправничког стажа сходно чл.18 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији задатака и послова у 
Општинској управи Општине Врњачка Бања 
бр.120-59/05 од 24.8.2005., има право на 
накнаду и то: 
           - приправник који је примљен по 
огласу на одређено време-у висини од 80% 
од основице радног места за које се оспо-
собљава, 
          - приправник волонтер у висини од 
30% од висине просечне зараде према пос-
ледњим званично објављеним подацима 
надлежног органа за статистику, која је 
утврђена у моменту закључења уговора о 
волонтерском раду. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Члан 6. 
   Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 
по објављивању у «Сл.листу општине 
Врњачка Бања” а примењиваће се од 
1.10.2005.године. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 12о-67/о5 од 27.9.2005. године 
   
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                    Родољуб Џамић,с.р. 
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