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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 5 – ВРЊАЧКА БАЊА –   14.4.2011. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
113. 
           На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник 
РС'', бр. 54/2009  и 73/10) и члана 22. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2011.г. (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 15/10), члана 56. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл. 18. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10), Општинско веће општине 
Врњачка Бања доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011.год.      
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр. 15/10) у оквиру раздела 1.04.Резерва 
буџета, функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 242.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1 Скупштина 
Општине, функционална класификација 
112, економске класификације 424, назив 
позиције Специјализоване услуге. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа 
Општине  Врњачка Бања бр. 400-547/11 од 
01.04.2011.год. за одржавање ''Параде мату-
раната''  у организацији Плесног савеза 
Србије и Плесног савеза Словеније. 
 
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 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-547/11 од 04.04.2011.год. 
  

              ПРЕДСЕДНИК 
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
          Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
  
114.  
          На основу  члана чл.14. Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2011. 
год. (''Сл. лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.15/10), чл. 59 Статута општине Врњачка 
Бања- пречишћен текст (''Сл. лист  
Општине Врњачка Бања'', бр.13/10), чл.33 
Пословника о раду општинског већа (''Сл. 
лист Општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
Општинско веће општине Врњачка Бања на 
својој телефонској седници одржаној дана 
12.04.2011. године,  донело је  
 

РЕШЕЊЕ 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 
 I. Одобрава се коришћење средстава 
из буџета Општине врњачка Бања за 
2011.год. раздео 1.16. Средства за финсни-
рање пројеката, функционална класифика-
ција 400, ек. Класификација 500 – назив 
позиције Издаци за нефинансијску имови-
ну у износу од 1.200.000,00 динара, за 
реализацију Пројекта препокривање зграде 
ОШ ''Бранко Радичевић'' из Вранеша, о 
чему је предлог Оделења за финансије и 
буџет бр.400-60/11 од 12.04.2011. године. 
 
 II. Реализација пројекта евидентира 
се на апропријацији из тачке 1. овог 
Решења, а пренос средстава се врши на 
основу уговора који се закључује између 
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Општине Врњачка Бања као инвеститора и 
ОШ ''Бранко Радичевић'' из Вранеша. 
 
 III. По окончању пројекта надлежни 
орган доноси посебну Одлуку о својинским 
правима на објекту. 
 
 IV. О реализацији овог Решења 
стараће се надлежни орган за финансије 
локалне самоуправе. 
 
 V. Ово решење објавити у ''Сл. 
листу Општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 400-60/11 од 12.04.2011.год 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
115. 
           Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој телефонској седници 
одржаној дана 12.04.2011.године, на основу 
члана 14.Oдлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.г.(''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10), чл.59.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст), 
и чл.33 Пословника о раду Општинског 
већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09), донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР.400-60/11 ОД 

20.01.2011. 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 
 

1. Врши се измена Решења бр.400-60/11 од 
20.01.2011.године, на тај начин што уместо 
износа 7.842.004,18 динара треба да стоји 
износ 942.004,18 динара. 

 
2. У свим осталим одредбама Решење 
бр.400-60/11 од 20.01.2011.године остаје 
непромењено. 
 
3. О реализацији измене овог Решења 
стараће се одељење Општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија. 
 
4. Ову измену  Решења објавити у 
Службеном листу општине Врњачка Бања. 

  
                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-60/11 од 12.04.2011.године 
 

                 ПРЕДСЕДНИК 
                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                    Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
116. 
          Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој телефонској седници 
одржаној дана 12.04.2011.године, на основу 
члана 14.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.г. (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10), чл.59.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст), 
и чл.33 Пословника о раду Општинског 
већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09), донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР.400-974/10 ОД 

30.01.2011. 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 
 

1. Врши се измена Решења бр.400-974/10 
од 30.01.2011.године, на тај начин што 
уместо износа 6.000.000 динара треба да 
стоји износ 11.700.000 динара. 

 
2. У свим осталим одредбама Решење 
бр.400-974/10 од 30.01.2011.године остаје 
непромењено. 

 
3. О реализацији измене овог Решења 
стараће се одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија. 

 
4. Ову измену  Решења објавити у 
Службеном листу општине Врњачка Бања. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-974/10 од 12.04.2011.године 

                                                        
  ПРЕДСЕДНИК 

                                             На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009, 73/10 и 101/10), члана 
22.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2011.год. (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',бр.15/10), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10), председник општине  
доноси,  

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                        Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
 
117. 
          Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој телефонској седници 
одржаној дана 12.04.2011.године, на основу 
члана 14.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.г.(''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10), чл.59.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст), 
и чл.33 Пословника о раду Општинског 
већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09), донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР.400-974/10 ОД 

30.01.2011. 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Врши се измена Решења бр.400-974/10 
од 30.01.2011.године, на тај начин што 
уместо износа 5.540.000 динара треба да 
стоји износ 11.240.000 динара. 
 
2. У свим осталим одредбама Решење 
бр.400-974/10 од 30.01.2011.године остаје 
непромењено. 
 
3. О реализацији измене овог Решења 
стараће се одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија. 
 
4. Ову измену  Решења објавити у 
Службеном листу општине Врњачка Бања. 

                    
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-974/10 од 12.04.2011.године 

                                                    
 ПРЕДСЕДНИК 

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

           Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
118. 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2011.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, еконо-
мска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 20.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 10. Трансфери основним школама, 
функционална класификација 912, еконо-
мске класификације 463, назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти односно у оквиру финансијског 
плана ОШ „Бранко Радичевић“ на позицију 
426-Материјал. За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција 463 назив 
позиције Донације и трансфери осталим 
нивоима власти  
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по поднетом 
захтеву ОШ „Бранко Радичевић“ бр.400-
586/11 од 08.04.2011.године на име 
недостајућих средстава за учествовање на 
међуокружном такмичењу у малом 
фудбалу. 
 

 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-586/11 од 13.04.2011.године 

                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                
          Зоран Сеизовић,с.р.  

                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

_____________________________________ 
 
119. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009, 73/10 и 101/10 ), члана 
22.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2011.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.15/10), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.13/10), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2011.годину (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10) у оквиру раздела 
1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 10.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10.01 – Субвенције 
за превоз ученика, функционална класа 
912, редни број позиције 168, економска 
класификација 423- Услуге по уговору, а за 
потребе учествовања на такмичењу у Убу.  

 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој бр.400-484/11 од 
12.04.2011.године на име недостајућих 
средстава за одлазак на такмичење ученика 
Музичке школе ''Стеван Мокрањац'' 
Краљево, одељења у Врњачкој Бањи, а у 
пратњи њихових наставника. 

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

4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 

Бр.400-484/11 од 12.04.2011.године 
 
                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
          Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
120. 
             На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/09, 73/10 и 101/10 ), члана 22.Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања за 
2011.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10), председник 
општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2011.годину  (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10) у оквиру раздела 
1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 15.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.21. Црвени крст, 
функционална класификација 130, еконо–
мске класификације 481, назив позиције 
Дотације невладиним организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 481 назив позиције 
Дотације невладиним организацијама. 

 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева Црвеног 
крста на име недостајућих средстава за 
организовање акције добровољног давања 
крви која је организована у сарадњи са 
Месним одбором Црвеног крста Ново 
Село. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
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4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-454/11 од 13.04.2011.године 
                   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          
          Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
121. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009 и 73/10 ), члана 22.Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2011.год.(''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10), председник 
општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2011.годину (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10) у оквиру раздела 
1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10 Основно 
образовање, функционална класификација 
912, економска класификација 463, назив 
позиције трансфери основним школама 
основној школи ''Попински борци''. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 463 назив позиције 
Трансфери основним школама. 

 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева број 400-
571/11 основне школе ''Попински борци'' 
ради организовања регионалног такмичења 
из математике, куповину потребног канце-
ларијског материјала, као и обезбеђење 
исхране свих учесника такмичења. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   

 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-571/11 од 06.04.2011.године 
 

                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                    
          Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
122. 
 На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009 и 73/10 ), члана 22.Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2011.год.(''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10), председник 
општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2011.годину (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10) у оквиру раздела 
1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 25.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 2. Општинска 
управа, функционална класификација 111, 
економске класификације 414, назив пози-
ције 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 предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а за недостајућа 
средства на име исплате отпремнине за 
запосленог радника Радмиле Чеперковић 
која је у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места у Општинској 
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управи општине Врњачка Бања остала 
нераспоређена. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-326/11 од 06.04.2011.године 
 

                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                             
          Зоран Сеизовић,с.р.  

             Члан 3. 

_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
123. 
 На основу члана 162. став 4. Закона 
о пореском поступку и пореској 
администрацији („Сл.гласник РС“, број 
80/02, 84/02-испр., 23/03-испр., 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 
63/06-испр.др.закона, 61/07, 20/09, 72/09-
др.закон и 53/2010) и члана 73. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, број 13/10), начелник 
Општинске управе општине Врњачка Бања, 
по прибављеној сагласности министра 
надлежног за послове управе, доноси 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
о  службеној  легитимацији  пореског  
инспектора  и  пореског  извршитеља  у 
Одељењу за локалне јавне приходе 

Општинске управе општине Врњачка Бања 
 

I  УВОДНА ОДРЕДБА 
  

Члан 1. 
 Овим Правилником се утврђује 
службена легитимација службених лица 
овлашћених за контролу и наплату лока-
лних јавних прихода у Одељењу за локалне 
јавне приходе Општинске управе општине 
Врњачка Бања, као и начин издавања и 
вођења евиденција о службеним легити-
мацијама овлашћених службених лица. 
       

II    СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ                      

ЛИЦА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ 
ПРИХОДЕ 

                

 Полеђина обрасца службене легити-
мације пореског инспектора садржи у 
средини текст: „ОВЛАШЋЕЊЕ“; испод 
тога текст овлашћења пореског инспектора: 
„Порески инспектор у обављању пореске 
контроле овлашћен је да предузима радње 
и мере прописане Законом о пореском  

Члан 2. 
 Службена легитимација пореског 
инспектора и пореског извршитеља у 
Одељењу за локалне јавне приходе 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
(у даљем тексту: овлашћено службено 
лице) служи за идентификацију и докази-
вање својства тих лица у обављању службе-
не радње и обавезно се носи приликом 
обављања службених радњи. 
 

 Службену легитимацију пореског 
инспектора чини тврдо пластифицирани 
двострани образац службене легитимације, 
у облику положеног правоугаоника величи-
не 95 мм х 65 мм, са текстом који је на 
предњој страни и на полеђини обрасца 
исписан ћириличним црним словима у 
хоризонталном положају.   
 Предња страна обрасца легити-
мације садржи на врху у средини текст:  
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“; испод тога у 
средини основни грб општине Врњачка 
Бања, величине 10 мм у пуном колору; 
испод грба у средини текст: „ОПШТИНА 
ВРЊАЧКА БАЊА“; испод тога у средини 
текст: „ОПШТИНСКА УПРАВА“ и испод 
тога у средини текст: „ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ“; испод тога 
у средини текст: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА“; испод тога у средини текст: 
„ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР“; испод тога са 
леве стране текст: „ИМЕ“, са местом за име 
пореског инспектора; испод тога са леве 
стране текст: „ПРЕЗИМЕ“, са местом за 
презиме пореског инспектора; у среди-
шњем делу десне стране место за фотогра-
фију у колору, величина фотографије 20 мм 
х 30 мм; испод тога текст „Ид.број“; на 
левој страни, у висини идентификационог 
броја, налази се текст: „Датум издавања“; у 
средини доње половине обрасца текст: 
„Начелник ОУ“ и место за потпис; испод 
тога, на доњем делу обрасца, текст „М.П.“ 
и место за мали печат Општинске управе 
општине Врњачка Бања пречника 22 мм. 
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поступку и пореској администрацији, 
другим пореским и са њима повезаним 
прописима, као и актима донетим од стране 
Скупштине општине Врњачка Бања и 
њених органа“. 
 Службена легитимација пореског 
инспектора одштампана је уз овај 
правилник на обрасцу – СЛПИН и чини 
његов саставни део. 
 

Члан 4. 
 Службену легитимацију пореског 
извршитеља чини тврдо пластифицирани 
двострани образац службене легитимације, 
у облику положеног правоугаоника 
величине 95 мм х 65 мм, са текстом који је 
на предњој страни и на полеђини обрасца 
исписан ћириличним црним словима у 
хоризонталном положају.     
 Предња страна обрасца легити-
мације садржи на врху у средини текст:  
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“; испод тога у 
средини основни грб општине Врњачка 
Бања, величине 10 мм у пуном колору; 
испод грба у средини текст: „ОПШТИНА 
ВРЊАЧКА БАЊА“; испод тога у средини 
текст: „ОПШТИНСКА УПРАВА“ и испод 
тога у средини текст: „ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ“; испод тога 
у средини текст: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА“; испод тога у средини текст: 
„ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ“; испод тога са 
леве стране текст: „ИМЕ“, са местом за име 
пореског извршитеља; испод тога са леве 
стране текст: „ПРЕЗИМЕ“, са местом за 
презиме пореског извршитеља; у средиш-
њем делу десне стране место за фотогра-
фију у колору, величина фотографије 20 мм 
х 30 мм; испод тога текст „Ид.број“; на 
левој страни, у висини идентификационог 
броја, налази се текст: „Датум издавања“; у 
средини доње половине обрасца текст: 
„Начелник ОУ“ и место за потпис; испод 
тога, на доњем делу обрасца, текст „М.П.“ 
и место за мали печат Општинске управе 
општине Врњачка Бања пречника 22 мм. 
 Полеђина обрасца службене 
легитимације пореског извршитеља садржи 
у средини текст: „ОВЛАШЋЕЊЕ“; испод 
тога текст овлашћења пореског изврши-
теља: „Порески извршитељ у поступку 
принудне наплате пореске обавезе 
овлашћен је да предузима радње и мере 
прописане Законом о пореском поступку и 

пореској администрацији, као и подзако-
нским актима којима се уређују поједине 
мере и поступци принудне наплате“.  
 Службена легитимација пореског 
извршитеља одштампана је уз овај 
правилник на обрасцу – СЛПИЗ и чини 
његов саставни део. 
 

Члан 5. 
 Идентификациони број служи за 
идентификацију овлашћених службених 
лица. 
 Не могу се издати два истоветна 
идентификациона броја. 
 Идентификациони број се састоји од 
шест цифара. 
 Прва цифра, нумерисана бројем 1, 
означава да је ималац службене легити-
мације порески инспектор; број 2 означава 
да је ималац службене легитимације 
порески извршитељ. 
 Друга и трећа цифра, 05, означавају 
број који има Одељење за локалне јавне 
приходе у организационој шеми Општи-
нске управе општине Врњачка Бања. 
 Четврта, пета и шеста цифра 
означавају лични идентификациони број 
имаоца службене легитимације. 
 Идентификациони број пореског 
инспектора и пореског извршитеља уписује 
се у образац службене легитимације изнад 
текста: „Идентификациони број“. 
 

Члан 6. 
 Ако овлашћено службено лице 
оштети, односно изгуби, или на други 
начин остане без службене легитимације 
или њеног дела, дужан је да о томе без 
одлагања писмено обавести непосредног 
руководиоца. 
 У случају оштећења службене 
легитимације издаје се дупликат. 
 У случају битне промене лика или 
промене имена и презимена овлашћеног 
службеног лица издаје се нова службена 
легитимација. 
 У случају губитка службене 
легитимације идентификациони број се 
брише из активне евиденције, а евидентира 
се у пасивној евиденцији, додељује се нови 
и издаје нова службена легитимација. 

Члан 7. 
 Изгубљене или на други начин 
нестале као и оштећене службене 
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легитимације Општинска управа општине 
Врњачка Бања оглашава неважећим у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“. 
 

Члан 8. 
 Порески инспектор и порески 
извршитељ обавезни су да врате службену 
легитимацију: 
1. ако им престане радни однос; 
2. ако буду распоређени на радно место на 
коме немају статус овлашћених службених 
лица; 
3. ако буду распоређени у другу организа-
циону јединицу унутар Општинске управе 
општине Врњачка Бања; 
4. за време мировања  права и обавеза из 
радног односа; 
5. за време удаљења са рада (суспензија и 
сл.). 
 

III НАЧИН ИЗДАВАЊА И ВОЂЕЊА 
ЕВИДЕНЦИЈА О СЛУЖБЕНИМ                     

ЛЕГИТИМАЦИЈАМА ОВЛАШЋЕНИХ 
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

    

 Издавање дупликата, по оглашавању 
неважећим оштећене или изгубље-
не/нестале службене легитимације, или 
нове службене легитимације врши на 
начин прописан чл.10. и 11. овог 
Правилника. 

 
Члан 9. 

 Одређивање идентификационог 
броја, набавку образаца службених 
легитимација и њихово попуњавање и 
уручивање службеним лицима, као и 
вођење евиденције о задуженим, враће-
ним/раздуженим и изгубљеним/несталим 
службеним легитимацијама, врши Одеље-
ње за општу управу и заједничке послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 

Члан 10. 
 Захтев за издавање службене 
легитимације, који садржи назив радног 
места, ЈМБГ, име и презиме и евиденциони 
број овлашћеног службеног лица, подноси 
начелник Одељења за локалне јавне 
приходе. 
 

Члан 11. 
 Задужење, враћање (раздужење) и 
пријава нестанка службене легитимације 
обављају се у Одељењу за општу управу и 
заједничке послове уз реверс, повратницу и 
пријаву нестанка на обрасцима Сл.Л-1 
(реверс), Сл.Л-2 (повратница) и Сл.Л-3 
(пријава нестанка), који су саставни део 
овог правилника, у два примерка, од којих 

се први примерак уручује овлашћеном 
службеном лицу а други примерак оставља 
у персоналном досијеу овлашћеног 
службеног лица. 
 

Члан 12. 
 О издатим службеним легити-
мацијама Одељење за општу управу и 
заједничке послове води посебну 
евиденцију која садржи: редни број, име и 
презиме, идентификациони број, датум 
издавања, ЈМБГ, серијски број службене 
легитимације, радно место, дупликат 
фотографије лица коме је издата службена 
легитимација, датум враћања службене 
легитимације и рубрику за напомене. 
 

Члан 13. 

 Оштећене, као и пронађене оглаше-
не неважећим службене легитимације 
достављају се Одељењу за општу управу и 
заједничке послове Општинске управе 
општине Врњачка Бања ради уништавања.  
Враћене (раздужене) легитимације 
достављене истом одељењу поништавају се 
бушењем. 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 Издaвање службене легитимације 
овлашћеним службеним лицима извршиће 
се у року од 10 дана од дана ступања на 
снагу овог Правилника. 
 

Члан 15. 
 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“.  
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-49/11 од 14.04.2011 год. 
    
    НАЧЕЛНИК 
  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
                         Бранислав Миковић,с.р. 
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    А. ОБРАСЦИ ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СЛУЖБЕНИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА 
 
                                     

Образац Сл.Л-1 (реверс службене легитимације) 
 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
и заједничке послове 
Датум: ____________ 
ВРЊАЧКА БАЊА  
 
                                                                      Р Е В Е Р С 
 
                        _______________________________________________________ 
                                                                  /Име и презиме/ 
                        _______________________________________________________ 
                                                                          /ЈМБГ/  
                        _______________________________________________________ 
                                                                    /Радно место/ 
 
Задужио је службену легитимацију овлашћеног службеног лица Ид.број _____. 
 
                      ____________________________   ___________________________ 
                           /Потпис овлашћеног лица/                  /Потпис запосленог/  
 
                                                                             М.П. 
                                                 
 
 
                               Образац Сл.Л-2 (повратница службене легитимације) 
 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
и заједничке послове 
Датум: ____________ 
ВРЊАЧКА БАЊА 
 
                                                               П О В Р А Т Н И Ц А 
 
                           _____________________________________________________ 
                                                                    /Име и презиме/ 
                           _____________________________________________________ 
                                                                            /ЈМБГ/ 
                           _____________________________________________________ 
                                                                      /Радно место/ 
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Вратио/раздужио је службену легитимацију овлашћеног службеног лица Ид.број _______, 
због: 

1. престанка радног односа; 
2. распореда на радно место на коме нема статус овлашћеног службеног лица; 
3. распореда у другу организациону јединицу унутар ОУ општине Врњ.Бања; 
4. мировања права и обавеза из радног односа; 
5. удаљења са рада (суспензија и сл.); 
6. оштећења службене легитимације. 

 
                          ___________________________  _________________________ 
                               /Потпис овлашћеног лица/              /Потпис запосленог/ 
 
                                                                             М.П.   
 
 
                           Образац Сл.Л-3 (пријава нестанка службене легитимације) 
 
 
Р е п у б л и к а    С р б и ј а 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
и заједничке послове  
Датум: ____________ 
ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 
 П Р И Ј А В А    Н Е С Т А Н К А 
 
 
                                   ____________________________________________________ 
                                                                         /Име и презиме/ 
                                   ____________________________________________________ 
                                                                                 /ЈМБГ/ 
                                   ____________________________________________________ 
                                                                           /Радно место/ 
 
 
Пријавио је нестанак службене легитимације овлашћеног службеног лица Ид.број ________.  
 
 ___________________________  __________________________ 
                                    /Потпис овлашћеног лица/              /Потпис запосленог/ 
 
                                                                                   М.П. 
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Б. ОБРАСЦИ СЛУЖБЕНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
                     
 
 

Образац СЛПИН (службена легитимација пореског инспектора) 
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Образац СЛПИЗ (службена легитимација пореског извршитеља) 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
113. Решење о употреби средстава текућа буџетске резерве....................................  1 
114. Решење о коришћењу средстава буџета 
за финансирање пројеката..............................................................................................  1 
115. Решење о измени Решења бр.400-60/11 од 20.1.2011.године о  
коришћењу средстава буџета за финансирање пројеката.........................................  2 
116. Решење о измени Решења бр.400-974/11 од 30.1.2011.године о  
коришћењу средстава буџета за финансирање пројеката.........................................  2 
117. Решење о измени Решења бр.400-974/11 од 30.1.2011.године о  
коришћењу средстава текуће буџетске резерве...........................................................  3 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
118.-122. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.............................. 3-5 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
123. Правилник о  службеној  легитимацији  пореског  инспектора  и  
 пореског  извршитеља  у Одељењу за локалне јавне приходе  
Општинске управе општине Врњачка Бања................................................................. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове- главни и одговорни 
уредник, Гајшек Олгица, шеф Службе за скупштинске и нормативно правне послове, тел. 611-302, 
локал 138, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту 
општине www.opstinavrwackabanja.com.  
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