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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ 1 – ВРЊАЧКА БАЊА –   11.1.2010. ГОДИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
1. 
           Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
31.12.2009.год., на основу Одлуке о 
рационализацији броја запослених  (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 17/09), 
чл.154.Закона о раду (''Сл.гласник РС'',бр.24/05, 
61/05 и 54/09), чл. 59.Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/09 13/09), и чл.33. Пословника о 
раду Општинског Већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је 
 

О  Д  Л  У  К  А 
1. 

              Овом Одлуком прописује се начин 
спровођења Одлуке Општинског већа о 
рационализацији броја запослених код 
буџетских корисника  ( установа и то:Спортски 
центар, Културни центар, Народна библиотека 
''Др.Душан Радић'' и Туристичка организација) 
на које се примењује Закон о одређивању 
максималног броја запослених    (''Сл.гласник 
РС бр. 104/09),  у циљу спровођења истог. 

2. 
 Корисници буџетских средстава из 
тачке 1. ове Одлуке и ЈП ''Бели Извор'' дужни 
су да лицима која остану нераспоређена у 
поступку примене  Закона из тачке 1. ове 
Одлуке, понуде запошљавање код ЈП ’’Бели 
Извор’’, најдуже до краја 2010.године, на 
начин и под истим условима по питању 
исплате зарада, отпремнина, као и других права 
из радног односа која су остваривали код ових 
корисника, као једну од мера сагласно 
чл.154.Закона о раду.  

3. 
 Општина преузима обавезу да у случају 
промене законских прописа  који уређују 
стицање права на одлазак у пензију, односно на 
накнаду  за случај незапослености до одласка у 
пензију да за раднике из тачке 2. ове Одлуке, 
обезбеди ново запослење.  

4. 
 За реализацију ове Одлуке обезбедиће 
се финансијска средства у буџету Општине 
Врњачка Бања за 2010.годину, са одговарајућих 
позиција буџетских корисника из тачке 1. ове 

Одлуке, и донети одговарајућа акта од стране 
Општинског већа, корисника из тачке 1. ове 
Одлуке, и ЈП ''Бели Извор'' којима ће се 
реализовати ова Одлука.  
 

5. 
   Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број:  11-331/09 од 31.12.2009.год. 
      
   ПРЕДСЕДНИК  
         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
   Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
2.   
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
31.12.2009.год., на основу Одлуке о 
рационализацији броја запослених  (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 17/09) и Одлуке о 
максималном броју запослених у Општинској 
управи (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 
17/09), чл.154.Закона о раду (''Сл.гласник 
РС'',бр.24/05, 61/05 и 54/09), чл. 59.Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.1/09 13/09), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је 
 

О  Д  Л  У  К  А 
1. 

              Овом Одлуком прописује се начин 
спровођења Одлуке Општинског већа о 
рационализацији броја запослених,  и решења о 
давању сагласности  на Одлуку  начелника 
Општинске управе о одређивању максималног 
броја запослених у Општинској управи 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 17/09), а 
у циљу спровођења Закона о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији     (''Сл.гласник РС бр. 104/09). 

2. 
 Општинска управа Општине Врњачка 
Бања и ЈП ''Бели Извор'' из Врњ.Бање дужни су 
да лицима која остану нераспоређена у 
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поступку примене  Закона из тачке 1. ове 
Одлуке, понуде запошљавање код ЈП ’’Бели 
Извор’’, на начин и под истим условима  по 
питању исплате зарада, отпремнина, као и 
других права из радног односа која су оства-
ривали у Општинској управи Општине 
Врњачка Бања, као једну од мера сагласно 
чл.154.Закона о раду.  
   3. 
 Општина преузима обавезу да у случају 
промене законских прописа  који уређују 
стицање права на одлазак у пензију, односно на 
накнаду  за случај незапослености до одласка у 
пензију да за раднике из тачке 2. ове Одлуке, 
обезбеди ново запослење.  
   4. 
 За реализацију ове Одлуке обезбедиће 
се финансијска средства у буџету Општине 
Врњачка Бања за 2010.годину, и донети одго-
варајућа акта од стране Општинског већа, 
Општинске управе општине Врњачка Бања, и 
ЈП ’’Бели Извор’’ којима ће се реализовати ова 
Одлука.  
   5.  
   Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број:  11-326/09 од 31.12.2009.год. 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Сеизовић Зоран,с.р. 
________________________________________ 
 
3.  
       Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој ванредној седници одржаној дана 
31.12.2009.године, на основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (»Сл. Гласник РС», 
бр.54/2009) и члана 21.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.годину 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.28/08, 
10/09 и 13/09), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
бања», бр.1/09 и 13/09) и чл.33. Пословника о 
раду Општинског већа («Сл.лист општине 
Врњачка Бања «, бр.07/09), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08, 10/09 и 
13/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва-
социјални програм, одобравају се средства у 
укупном износу од 3.462.181,10 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 02) 
Општинска управа, функционална класи-
фикација 111, економске класификације 414, 
назив позиције Социјална давања запосленима. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 414, назив позиције Социјална давања 
запосленима. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Одлуке Општинског већа бр.400-
2418/09 од 31.12.2009.године у циљу 
спровођења социјалног програма и решавање 
питања технолошког вишка запослених у 
Општинској управи Врњачка Бања. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне               
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број:400-2419/09 од  31.12.2009.год. 

                 
   ПРЕДСЕДНИК  
       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                          Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
4.          
               Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој ванредној седници одржаној 
дана 4.1.2010.године, на основу члана 
69.Закона о буџетском систему (»Сл. Гласник 
РС», бр.54/2009) и члана 21.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.годину 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.28/08, 
10/09 и 13/09), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
бања», бр.1/09 и 13/09) и чл.33. Пословника о 
раду Општинског већа («Сл.лист општине 
Врњачка Бања «, бр.07/09), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
1  .Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08, 10/09 и 
13/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва-
социјални програм, одобравају се средства у 
укупном износу од 4.023.940,28 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 02) 
Општинска управа, функционална класи-
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фикација 111, економске класификације 414, 
назив позиције Социјална давања запосленима. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 414, назив позиције Социјална давања 
запосленима. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Одлуке Општинског већа бр.400-
2418/09 од 31.12.2009.године у циљу 
спровођења социјалног програма и решавање 
питања технолошког вишка запослених у 
Општинској управи Врњачка Бања. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне             
самоуправе.   

  
3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне               
самоуправе.   

4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број: 400-15/10 од  4.1.2010.год. 

 
                 ПРЕДСЕДНИК  
        ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
                     Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
5.  
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој ванредној седници одржаној 
дана 31.12.2009.године, на основу члана 
69.Закона о буџетском систему (»Сл. Гласник 
РС», бр.54/2009) и члана 21.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.годину 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.28/08, 
10/09 и 13/09), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
бања», бр.1/09 и 13/09) и чл.33. Пословника о 
раду Општинског већа («Сл.лист општине 
Врњачка Бања «, бр.07/09), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2009.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» бр. 
28/08, 10/09 и 13/09) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва-социјални програм, 
одобравају се средства у укупном износу од 
261.824,07 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 07) Спортски центар, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 414, назив позиције - Социјална 
давања запосленима. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 

и увећати планирана позиција 414, назив 
позиције Социјална давања запосленима. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Одлуке Општинског већа бр.4оо-
2418/09 од 31.12.2009.године у циљу 
спровођења социјалног програма и решавање 
питања технолошког вишка запослених у 
установи Спортски центар Врњачка Бања, 
обзиром да се на ову установу примењују 
одредбе Закона о одређивању максималног 
броја запослених у локалној администрацији  
('' Сл.гласник РС'', бр. 104/09). 

4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број:400-2420/09 од  31.12.2009.год. 

 
   ПРЕДСЕДНИК  
        ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
                     Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
6. 
 На основу овлашћења садржаних у 
ставу 4. члана 10. Одлуке о локалним 
комуналним таксама („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, број 17/09), начелник 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
дана 05.01.2010. године доноси 
 
                     П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К  

о облику и садржини таксених пријава за 
обвезнике  локалних комуналних такси 

 
Члан 1. 

 Таксене пријаве за утврђивање обавеза 
по основу локалних  комуналних такси, про-
писаних чланом  8. Одлуке о локалним комун-
алним таксама, подносе се за: 
- истицање фирме на пословном простору; 
- истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима које 
припадају општини; 
- коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије; 
- држање кућних животиња, кућних љубимаца; 
- држање средстава за игру,  забавне игре; 
- држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским објектима; 
- коришћење обале у пословне и било које 
друге сврхе. 
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Члан 2. 
 Таксене пријаве за остваривање права, 
предмета и услуга из претходног члана подносе 
се надлежним одељењима Општинске управе, и 
то: 
 - из алинеја један и пет,  Одељењу за 
локалне јавне приходе; 
 - из алинеја два и три,  Одељењу за 
планирање и изградњу; 
 - из алинеје шест,  Одељењу за заштиту 
животне средине и локални развој; 
 - из алинеја четири и седам, Одељењу 
за инспекцијске послове – комуналној 
инспекцији.  
 Таксене пријаве су службени 
документи надлежних одељења Општинске 
управе општине Врњачка Бања, које са једне 
стране представљају извор за сачињавање базе 
података о таксеним обвезницима, а са друге 
стране основ за израду решења надлежног 
органа о утврђивању таксене обавезе. 
 

Члан 3. 
 Таксену пријаву за истицање назива 
фирме на пословном простору чини 
једнострано штампани образац формата А-4, 
ознаке 1 - ТПТФ, који садржи податке о таксе-
ном обвезнику, делатност таксеног обвезника, 
седиште фирме и њених пословних јединица, 
начин вођења пословног књиговодства, као и 
податке о текућим рачунима таксеног 
обвезника.  
 Таксену пријаву за држање средстава 
за игру (аутомати, компјутерске и остале игре, 
билијар, флипери и сл.) чини образац формата 
А-4, ознаке 2 - СЗИ, посебно за правна и 
физичка лица, садржине назначене у напомени 
уз тар.број 7. Таксене тарифе из Одлуке о 
локалним комуналним таксама.                                                                                        Назначене таксене пријаве подносе се 

Одељењу за инспекцијске послове – 
комуналној инспекцији. 

 Таксене пријаве се подносе Одељењу 
за локалне јавне приходе у једном примерку 
ради утврђивања таксене обавезе, најкасније до 
15. марта године за коју се врши утврђивање 
локалне комуналне таксе за обвезнике који су 
уведени у евиденцију, односно у року од 8. 
дана од дана истицања назива фирме на пос-
ловном простору, односно стављања у 
функцију средства за игру, за нове таксене 
обвезнике. 

Члан 4. 
 Таксену пријаву за истицање назива 
фирме ван пословног простора, на објектима 
и просторима који припадају општини 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере, 
банкомати и сл.), чини штампани образац 
формата А-4, ознаке 3 - ФВПП, посебно за 
правна и физичка лица, садржине наведене у 
напомени уз тар.број 2. Таксене тарифе из 
Одлуке о локалним комуналним таксама. 

 Таксену пријаву за коришћење 
витрина ради излагања робе ван пословних 
просторија обвезници подносе на обрасцу 
ознаке 4 - КВИР, посебно за правна и физичка 
лица, који садржи податке из напомене уз 
тар.број 4. из Таксене тарифе Одлуке о 
локалним комуналним таксама. 
 Назначене таксене пријаве подносе се 
Одељењу за планирање и изградњу у 
поступку издавања одобрења за коришћење 
захтеваног права, предмета или услуге. 
 

Члан 5. 
 Таксену пријаву за држање музичких 
уређаја у угоститељским објектима на 
отвореном простору (терасе, баште, монтажни 
објекти и сл.), на обрасцу 5 - ДМУ, Одељењу 
за заштиту животне средине и локални 
развој подносе правна и физичка лица у чијим 
се угоститељским објектима држе музички 
уређаји или приређује музички програм, у 
поступку издавања  решења тог Одељења. 
 Таксена пријава садржи податке из 
напомене уз тар.број 8. Таксене тарифе из 
Одлуке о локалним комуналним таксама. 
 

Члан 6. 
 Таксену пријаву за држање кућних 
животиња, кућних љубимаца, на обрасцу 6 – 
КЉ, подносе власници кућних љубимаца. 
 Таксену пријаву за коришћење обале у 
пословне и било које друге сврхе, на обрасцу 
7 - КОПС, подносе правна и физичка лица 
корисници речних обала, чија је садржина 
наведена у напомени уз тар.број 12. Таксене 
тарифе из Одлуке о локалним комуналним 
таксама, заједно са податком о укупној дужини 
заузете обале, односно времену њеног заузећа. 

 
Члан 7. 

 Таксене пријаве из чл.3 – 6. овог 
Правилника чине његов саставни део, односно 
чине саставни део Одлуке о локалним 
комуналним таксама. 
 

Члан 8. 
 Овај Правилник ће се објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања“, и 
примењиваће се од 01.01.2010. године.   
 
  ОПШТИНСКА УПРАВА                               
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,               
        ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА,                          
 Бранислав Миковић, дипл.правник,с.р. 
 
БРОЈ: 020-1/2010 
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ОБРАСЦИ ТАКСЕНИХ  ПРИЈАВА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
БРОЈ: 434-        /2010. 
ДАТУМ:            2010.год.        
 Образац 1 - ТПТФ 
 
ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
 
ПИБ                                                                                                          ________________ 
Матични број                                                                                           ________________ 
Шифра делатности  (претежна)                                                              ________________ 
Назив делатности                                                     ________________________________ 
Број пословног рачуна                                             ________________________________ 
   (навести све банке)                                               ________________________________   
                                                                                   ________________________________   
 
НАЗИВ ФИРМЕ                                                      ________________________________ 
 
Место                                                                        ________________________________ 
Улица и број                                                            ________________________________ 
 
Одговорно лице                                                      ________________________________ 
Књиговодство (самостално/агенцијски)               ________________________________ 
 
Лице за контакт: __________________________ Телефон: ________________________ 
 
Пословне јединице на територији општине Врњачка Бања 
 
        Ред.број                  Назив улице                  Број                      Месна заједница 
       __ _________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________. 
 
У ____________________,                                                          _______________________ 
Дана, _________________                           М.П.                             (потпис обвезника) 
 
 
 
 
 
* Пријаву попунити читко 
   штампаним словима                
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
БРОЈ: 
ДАНА:                2010. године 
                                                                                                    Образац 2 – СЗИ 
 
                           ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ 
 
А) Правна лица 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА                           _____________________________________ 
Одговорно лице                                            _____________________________________ 
 
ПИБ                                                                                           ________________________ 
Матични број                                                                           ________________________ 
Број текућег рачуна /банка                          ______________________________________ 
                                                                       ______________________________________ 
 
Адреса седишта правног лица                    ______________________________________ 
Адреса места држања апарата                    ______________________________________ 
Врста, марка, тип, серијски број  
апарата и датум почетка коришћења     1. ______________________________________ 
                                                                   2. ______________________________________ 
                                                                   3. ______________________________________ 
                                                                   4. _____________________________________ . 
  
У ___________________,                            М.П.                        ______________________ 
Дана, ________________                                                                   (потпис обвезника)                          
 
 
Б) Физичка лица-предузетници           
Име и презиме                                              ______________________________________ 
 
ПИБ                                                                                            ________________________ 
Матични број                                                                            ________________________ 
Број текућег рачуна/банка                          _______________________________________ 
 
Број личне карте                                                                       ________________________ 
НАЗИВ И АДРЕСА РАДЊЕ/ФИРМЕ      _______________________________________ 
Адреса места држања апарата                   _______________________________________ 
Врста, марка, тип, серијски број 
апарата и датум почетка коришћења   1. _______________________________________ 
                                                                 2. _______________________________________ 
                                                                 3. _______________________________________ 
                                                                 4. ______________________________________ . 
                                                                
У __________________,                             М.П.                          ______________________ 
Дана, _______________                                                                    (потпис обвезника)                               
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
БРОЈ: 
ДАТУМ:                2010. године 
                                                                                                                         Образац 3 – ФВПП 
 
ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА ИСТИЦАЊЕ НАЗИВА ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 
А). Правна лица  
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА                            ______________________________________ 
Одговорно лице                                             ______________________________________ 
 
ПИБ                                                                                              ________________________ 
Матични број                                                                              ________________________ 
Број текућег рачуна/банка                             ______________________________________ 
 
Адреса седишта правног лица                      ______________________________________ 
Врста и шифра делатности (опредељујућа) ______________________________________ 
 
Објекат/простор и адреса на коме ће бити истакнут  
назив фирме ван пословног простора         _____________________________________ .  
 
 
 
У ______________________,                           М.П.               _________________________ 
Дана, ___________________                                                           (потпис обвезника) 
 
 
 
Б). Физичка лица-предузетници 
Име и презиме                                                 ______________________________________ 
 
ПИБ                                                                                            _________________________ 
Матични број                                                                            _________________________ 
Број текућег рачуна/банка                             ______________________________________ 
Број личне карте                                                                       _________________________ 
НАЗИВ И АДРЕСА РАДЊЕ/ФИРМЕ          ______________________________________ 
Врста и шифра делатности (опредељујућа) ______________________________________  
 
Објекат/простор и адреса на коме ће бити истакнут 
назив фирме ван пословног простора         ______________________________________. 
 
 
 
У ______________________,                          М.П.                __________________________ 
Дана, ___________________                                                              (потпис обвезника)                           
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
БРОЈ: 
ДАТУМ:                  2010. године 
                                                                                                                Образац 4 – КВИР 
 
                    ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВИТРИНА РАДИ ИЗЛАГАЊА                          
                                             РОБЕ ВАН ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 
 
А). Правна лица              
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА                                ____________________________________ 
Одговорно лице                                                 ____________________________________ 
 
ПИБ                                                                                              _______________________ 
Матични број                                                                              _______________________ 
Број текућег рачуна/банка                                ____________________________________ 
 
Адреса седишта правног лица                         ____________________________________ 
Врста и шифра делатности (опредељујућа)   ____________________________________ 
 
Место/адреса на коме ће бити постављена 
витрина ради излагања робе                           _____________________________________ 
Површина витрине у м2                                                              ______________________ . 
 
 
У _____________________,                         М.П.               ___________________________ 
Дана, __________________                                                          (потпис обвезника)  
 
 
Б). Физичка лица-предузетници 
Име и презиме                                                  _____________________________________ 
 
ПИБ                                                                                               _______________________ 
Матични број                                                                               _______________________ 
Број текућег рачуна/банка                               _____________________________________ 
Број личне карте                                                                          _______________________ 
НАЗИВ И АДРЕСА РАДЊЕ/ФИРМЕ           _____________________________________ 
Врста и шифра делатности (опредељујућа)  _____________________________________ 
 
Место/адреса на коме ће бити постављена 
витрина ради излагања робе                          ______________________________________ 
Површина витрине у м2                                                              _______________________. 
 
 
У _____________________,                         М.П.                 __________________________ 
Дана, __________________                                                            (потпис обвезника)             
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 
БРОЈ: 
ДАТУМ:                   2010. године 
                                                                                                                 Образац 5 – ДМУ 
 
ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА ДРЖАЊЕ МУЗИЧКИХ УРЕЂАЈА У УГОСТИТЕЉСКИМ 
ОБЈЕКТИМА НА ОТВОРЕНОМ (ТЕРАСЕ, БАШТЕ, МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ И СЛ.) 
 
А). Правна лица 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА                      ________________________________________ 
Одговорно лице                                       ________________________________________ 
 
ПИБ                                                                                                    ____________________ 
Матични број                                                                                    ____________________ 
Број текућег рачуна/банка                      _________________________________________ 
 
Адреса седишта правног лица               _________________________________________ 
Назив и адреса угоститељског објекта 
у коме се приређује музички програм  _________________________________________ 
Време трајања приређивања програма ________________________________________. 
 
 
У _____________________,                         М.П.              ___________________________ 
Дана, __________________                                                         (потпис обвезника) 
 
 
 
Б) Физичка лица-предузетници   
Име и презиме                                        _________________________________________ 
 
ПИБ                                                                                                   ____________________ 
Матични број                                                                                   ____________________ 
Број текућег рачуна/банка                    _________________________________________ 
Број личне карте                                                                              ____________________ 
НАЗИВ И АДРЕСА РАДЊЕ/ФИРМЕ _________________________________________ 
Назив и адреса угоститељског објекта 
у коме се приређује музички програм _________________________________________ 
Време трајања приређивања програма ________________________________________. 
 
 
У ____________________,                          М.П.              ___________________________ 
Дана, _________________                                                            (потпис обвезника)    
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
БРОЈ: 
ДАТУМ:               2010. године 
 
 
                                                                                                Образац 6 –КЉ 
 
                   ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЖИВОТИЊА 
                                                -   КУЋНИХ ЉУБИМАЦА*  
 
 
Име и презиме власника                            _______________________________________ 
Адреса пребивалишта                                _______________________________________ 
Број личне карте                                                                               ____________________ 
Контакт телефон                                                                              ____________________ 
 
Врста кућног љубимца                              _______________________________________ 
Да ли поседује родослов  (заокружити)                                  ДА / НЕ                                                              
Раса/сорта                                                   _______________________________________ 
Преовлађујућа боја                                    _______________________________________ 
Старост                                                       _______________________________________ 
Да ли је вакцинисан у Ветеринарској станици                       ДА / НЕ                               . 
 
У _______________________,                                         ____________________________ 
Дана, ____________________                                                     (потпис обвезника) 
 

 
* подноси се за сваког к.љ. 

         посебна такс.пријава  
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
БРОЈ: 
ДАТУМ:              2010. године 
                                                                                                     Образац 7 – КОПС 
           
                        ТАКСЕНА ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ У ПОСЛОВНЕ 
                                                     И БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ СВРХЕ 
 
 
А). Правна лица 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА                              _____________________________________ 
Одговорно лице                                               _____________________________________ 
 
ПИБ                                                                                                    _____________________ 
Матични број                                                                                    _____________________ 
Број текућег рачуна/банка                               _____________________________________ 
 
Адреса седишта правног лица                        _____________________________________ 
 
Назив водотока/обале која се користи          _____________________________________ 
Дужина заузете обале у м1                                                              _____________________ 
Временски интервал заузећа обале                                                 _____________________ 
Делатност/сврха заузећа обале                       _____________________________________. 
 
 
У _____________________,                     М.П.                   ___________________________ 
Дана, __________________                                                           (потпис обвезника) 
 
 
Б). Физичка лица-предузетници 
Име и презиме                                                 ______________________________________ 
 
ПИБ                                                                                                     _____________________ 
Матични број                                                                                     _____________________ 
Број текућег рачуна/банка                              ______________________________________ 
Број личне карте                                                                                _____________________   
НАЗИВ И АДРЕСА РАДЊЕ/ФИРМЕ          ______________________________________ 
 
Назив водотока/обале која се користи         ______________________________________ 
Дужина заузете обале у м1                                                               ____________________ 
Временски интервал заузећа обале                                                  ____________________ 
Делатност/сврха заузећа обале                     _____________________________________. 
 
 
У ______________________,                    М.П.                   __________________________ 
Дана, ___________________                                                          (потпис обвезника)   
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7. 
        По сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у  Одлуци о јавној расвети 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања«, бр. 17/09), 
у Табеларном прегледу поткрала техничка 
грешка, па се даје  
 
       ИСПРАВКА 
Табеларног прегледа Одлуке о јавној расвети  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 У Одлуци о јавној расвети («Сл.лист 
општине Врњачка Бања«, бр. 17/09), у   
Табеларном прегледу који се односи на Светло-
техничке услове за командовање јавном 
расветом, пре табеларног дела, изостављен је  
следећи текст: 
 
 

''СВЕТЛО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 
КОМАНДОВАЊЕ ЈАВНОМ РАСВЕТОМ 

1. Максимални осветљај у тренутку 
командовања паљењем јавне расвете мора 
бити једнак или мањи од 11Cd/m2 а у 
тренутку командовања гашењем јавне 
расвете максимално до 20Cd/m2 у случају 
када се користи систем фотоћелија, а према 
временским условима. 

 2. Распоред времена паљења и гашења јавне 
расвете:'' 
 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И 
НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
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