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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
18.  

О 

на. 9. Закона о платама у 
има и јавним службама ("Сл. 
р. 34/01), чл. 4. Уредбе о 
 за обрачун и исплату плата 
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редбе о изменама Уредбе о 
 за обрачун и исплату имено-
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нима ("Сл. гласник РС" бр. 
длуке о општинској управи 
ка Бања ("Сл. лист општине 

3/05-пречишћен текст), Пред-
 Врњачка Бања, доноси 
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браних, именованих и 
ица запослених у органима 
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Члан 1. 
 

и о коефицијентима за обра-
лата изабраних, именованих, 
ца и запослених у органима 
ка Бања ("Сл. лист општине 
24/04, 7/05) и ("Сл. лист 
ка Бања", бр. 1/05 и бр. 2/05) 
рају другог пасуса ставља се 
 текст: 

увећање дато параметрима 
 политике Владе РС везано 

Члан 2. 
 

 Одлукe се мења и гласи: 
цу за обрачун и исплату пла-
 и запослених лица из чл. 11. 
тврђује начелник Општинске 
ову акта Владе Републике 
у са расположивим средст-
нираним за ове намене." 

 

 
Члан 3. 
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Ова одлука ступа на снагу 8 дана по 

објављивању у "Сл. листу општине Врњачка 
Бања", а примењиваће се од обрачуна и 
исплате плате за децембар месец 2005. 
године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 120-79/05 од  26.12.2005.год. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

       Родољуб Џамић, с.р. 
___________________________________ 
 
2. 
Одбор за административно-мандатна питања, 
заштиту и остваривање личних и имовинских 
права грађана СО Врњачка Бања, на својој 
седници одржаној дана 27.12.2005. године, на 
основу чл. 7. и 9. ст. 1. тачка 4. Закона о пла-
тама у државним органима и јавним служ-
бама ("Сл. гласник РС" бр. 34/01), и чл. 29.а. 
Статута општине Врњачка Бања ("Сл. лист 
општине Краљево", бр. 24/04-пречишћен 
текст) доноси 
 

ОДЛУКУ 
О првим допунама Одлуке о 

коефицијентима за обрачун и исплату 
плата председника општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о коефицијентима за обра-
чун и исплату плата председника општине 
Врњачка Бања ("Сл. лист општине Краљево" 
бр. 24/04) на крају трећег пасуса чл. 4. ставља 
се зарез и дописује текст: 

"..а уз увећање дато параметрима 
макроекономске политике Владе Републике 
Србије везано за раст зарада" 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Сл. листу општине 
Врњачка Бања", а примењиваће се од 
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обрачуна и исплата плате за децембар месец 
2005. године. 
 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-
МАНДАТНА ПИТАЊА 

Број: 120-80/05 од 27.12.2005. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
Миленко Чеперковић,с.р. 

 
_______________________________________ 

 
3.  
 
Одељење за планирање и изградњу Опш-
тинске управе Врњачка Бања, на основу чл.5 
и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животне средини (''Сл.гласник РС'' бр.135/04), 
и Одлуке о приступању изради плана Ге-
нералне регулације предела ''Гоч'', за део 
''Гоча'' који припада територији општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.1/05), доноси 
 

ОДЛУКУ 
о изради  стратешке процене утицаја на 

животну средину плана Генералне 
регулације  предела ''Гоч'', за део ''Гоча'' 

који припада територији општине 
Врњачка Бања 

 
1. 

Доноси се Одлука о изради стратешке 
процене утицаја на животну средину плана 
Генералне регулације  предела ''Гоч'', за део 
''Гоча'' који припада територији општине 
Врњачка Бања на основу критеријума за 
одређивање могућих карактеристика значај-
них утицаја датих у прилогу I. 
 

2. 
  У плану Генералне регулације  пре-
дела ''Гоч'', за део ''Гоча'' који припада тери-
торији општине Врњачка Бања у оквиру 
Стратешкe проценe утицаја на животну сре-
дину питања која ће бити разматрана су: 

- заштита природних и културно ис-
торијских вредности; 

- заштита унапређење, коришћење и 
управљање природним ресурсима (шуме, во-
де, земљиште, ваздух, ловна фауна и рибо-
ловна фауна); 

- планирање, изградња, унапређење и 
санација подручја; 

- заштита посебних вредности и мо-
ниторинг; 

- посебни програми и приоритети 
који су у функцији заштите и развоја планине 
Гоч. 

3. 
Извештај о стратешкој процени ути-

цаја на животну средину мора садржати: по-
лазне основе, опште и и посебне циљеве и 
избор индиктора, процену могућих утицаја 
коришћења и управљања природним ресур-
сима са описом мера предвиђених  за смање-
ње за утицаја на животну средину, смернице 
за основе и програме флоре и фауне, програм 
праћења стања животне средине (монитори-
нг), приказ начина одлучивања и закључке до 
којих се дошло. 

4. 
Стратешка процена ће се вршити у 

складу са Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину. 

 
5. 

Израда Извештаја о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину поверава се 
Ј.П. Дирекцији за урбанизам и грађевинско 
земљиште општине Врњачка Бања. Обавезује 
се обрађивач да уради Извештај о стратешкој 
процени утицаја на животну средину у року 
датом за израду  Плана Генералне регулације 
предела ''Гоч'' који припада територији Гоч, 
како бих се истовремено спровела законска 
процедура усвајања у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНАСКА УПРАВА  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр. 350-7/06, дана 12.01.2006.год. 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
           Контић Драгољуб,с.р. 

 
4.  

По сравњењу са изворним текстом 
Одлуке управног одбора ЈП "Бели Извор" о 
утврђивању цене воде и канализације број 
01-3312-08 од 1.12.2005. године ("Сл. лист 
општине Врњачка Бања" бр. 3/05), поткрала 
се грешка, па се даје следећа 
 

ИСПРАВКА 
 

У Одлуци Управног одбора ЈП "Бели 
Извор" о утврђивању цене воде и кана-
лизације број 01-3312-08 од 1.12.2005. године 
("Сл. лист општине Врњачка Бања" бр. 3/05), 
у ставу 3. додаје се алинеја 2. која гласи: 

"Употреба канализације плаћа се 50% 
од утврђене цене воде". 
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3. 

Алинеја става 3. два и три, постају 
алинеје три и четири. 
 

ЈП "Бели Извор" Врњачка Бања 
Број: 01-3312/1 од 28.12.2005. 

 
За ЈП "Бели Извор" 
Мирјана Зарић, с. р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



23. јануар 2006.              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА         Број 1   – Страна  4

 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
1. Одлука о IV изменама и допунама Одлуке о коефицијентима   

 за обрачун и исплату плата изабраних, именованих     
 и постављених лица запослених у органима     
 општине Врњачка Бањња    ..................................  1 

 
АКТИ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
2. Одлука О првим допунама Одлуке о коефицијантима                   

за обрачун и исплату плата председника општине Врњачка Бања ...  1 
 

        
ОПШТИНСКА УПРАВА 

 
3 Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну     
        средину плана Генералне регулације предела "Гоч",     
         за део "Гоча" који припада територији      
        општине Врњачка Бања   ...........................................  2 

        
 

4 Исправка Одлуке о утврђивању цене воде и канализације ..........  2 
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
а

н

Издавач: Одељење за скупштинске послове – Главни и одговорни уредник Љиљана Радаковић, 
секретар Скупштине општине Врњачка Бања, Телефон: 611-302 лок. 126 Тираж: 30  


	2.
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
	АКТИ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ



