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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XI – БРОЈ 2 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
10.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
24. седници од 9.2.2015.године на основу чл. 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чл.33.
и 36. Закона о јавном дугу (''Сл.гласник РС'',
бр.61/05,
107/09
и
78/11),
Мишљења
Министарства финансија-Управе за јавни дуг
број 401-251/2015-001 од 3.2.2015.године и
чл.36.ст.1.тачка 19.Статута општине Врњачка
Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања,
број 13/14 – пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ У 2015.ГОДИНИ
Члан 1
Општина Врњачка Бања задужиће се код
финансијске институције дугорочним кредитним
задужењем до 42.500.000 динара.
Члан 2
Дугорочно задуживање у износу из
претходног члана користиће се за финансирање
капиталних инвестиционих расхода- за набавку
имовине.
Члан 3
Период отплате кредита из чл.1. ове
одлуке је од 6 до 10 година.
Овлашћује се Председник општине да
донесе акт којим ће се ближе уредити услови
кредитирања у погледу рочности, периода
мировања
дуга
(грејс
периода)
и
расположивости кредита.
Члан 4
За реализацију ове одлуке задужен је
Председник општине.
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-278/15 од 9.2.2015.године

11.2.2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_________________________________________
11.
Скупштина општине Врњачка Бања на 24.
седници одржаној дана 9.2.2015. године, на
основу Генералног плана Врњачка Бања 20052021 (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 12/05) и
чл.36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Овом одлуком одрeђују сe зонe на
тeриторији општине Врњачка Бања као јeдан од
критeријума за утврђивањe висинe локалних
комуналних такси и доприноса за урeђивањe
грађeвинског зeмљишта, које су утврђене
Генералним планом Врњачке Бање 2005-2021 (у
даљем тексту: ГП).
Члан 2
Подручје општине Врњачка Бања,
подељено је на следеће зоне: прва зона са три
подцелине и обухвата централни део Врњачке
Бање, друга зона са три подцелине и обухвата
западни део ГП, трећа зона са три подцелине источни део ГП, четврта зона са три подцелине северни део ГП, пета зона – зона Гоча и шеста
зона – зона која обухвата подручје ван ГП и ПГР
Гоч, а у обухвату је Просторног плана Општине.
Границе зона из претходног става овог
члана дате су у графичком прилогу који
представља саставни део ове одлуке.
Члан 3
Опис граница зона са подцелинама
одрeђeних овом одлуком јe слeдeћи:
ПРВА ЗОНА
1. Граница прве зоне се протеже од кружног тока
(раскрснице улица Кнеза Милоша и Милоша
Обилића) и креће се улицом Милоша Обилића до
раскрснице са улицом Првог маја одакле наставља
даље дуж улице Милоша Обилића до хотела
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,,Пегаз,, тј. до раскрснице са улицом Олимпијском
и наставља улицом Вука Караџића у дужини од 80
метара до к.п.бр.638/3 до координате Y=7492405 м
и X=4830772 м и креће се даље од источне ивице
к.п.бр.638/10, па даље укосо до средине објекта
бр.4 на к.п.бр.638/10 до координате Y=7492440 м и
X=4830696 м и даље на леву ивицу објекта бр.4 на
к.п.бр.638/10 па до координате Y=7492406 м и
X=4830634 у к.п.бр.674/3 м. Граница даље
наставља до раскрснице улице Попинских бораца
и улице Цара Лазара. Граница прве зоне се даље
креће од раскрснице улица Цара Лазара,
Пролетерских Бригада, Олге Јовичић и Гочке
(раскрсница на ,,Пахиљици,,) и креће се улицом
Гочком у дужини од 700 метара где долази до
приступног пута за к.п.бр.1411 и даље пресеца
доњу десну ивицу к.п.бр.1407/2, наставља даље
укосо у к.п.бр.1411 до координате Y=7492244 м и
X=4829738 м одакле скреће на југозапад кроз
к.п.бр.1410 долази у к.п.бр.1401 до координате
Y=7492186 м и X=4829715 м одакле скреће на југ
прелази преко к.п.бр.1398/2 и улази у к.п.бр.1465/1
до координате Y=7492184 м и X=4829638 па
надаље у правцу југоистока кроз к.п.бр.1462, 1461,
1459, 1454 и 1450 до координате Y=749227 м и
X=4829555 одакле и даље наставља југоисточно
кроз к.п.бр.1448, 1447, 1445 и 1473/1 до
координате Y=7492304 м и X=4829476 м одакле
скреће на југозапад кроз к.п.бр.1473/1 и 1473/2 до
улице Мила Јеленковића.
Граница се даље
протеже од координате Y=7492260 м и X=4829416
м до доње ивице к.п.бр.1486 одакле скреће на
северозапад низ Брђовићки поток до координате
Y=7492102 м и X=4829424 м одакле улази у
к.п.бр.1488/1 па надаље до к.п.бр.1488/3 коју
пресеца и наставља на југозапад кроз к.п.бр.1889/2
до координате Y=7492003 м и X=4829280 м и даље
улази у к.п.бр.1889/1 до координате Y=7491958 м
и X=4829206 м одакле наставља на југозапад кроз
к.п.бр.1746/3, 1748/2, 1748/1, 1748/3 и 1750 до
координате Y=7491932 м и X=4829128 м одакле
наставља кроз к.п.бр.1752/2 до њене половине и
даље прати њену леву међну линију до к.п.бр.1755
у коју залази до координате Y=7491878 м и
X=4829032 м и даље скреће на запад кроз
к.п.бр.1754 па наставља до улице Мишка Ерчевића
, пресеца Врњачку реку залази у к.п.бр.1766/1 до
координате Y=7491780 м и X=4829047 м одакле
скреће на северозапад и даље пресеца доњу леву
ивицу к.п.бр.1769, прелази преко к.п.бр.1762 и
залази у к.п.бр.1774/1 до координате Y=7491754 м
и X=4829080 м одакле наставља на север до горње
десне ивице к.п.бр.1774/1 одакле пресеца
Мутавђин поток и даље прелази преко
к.п.бр.1715/1 и 1715/2 излази из предходно
поменутих парцела и залази у к.п.бр.1702/1 и
1702/4 где долази до координате Y=7491692 м и
X=4829328 м одакле укосо улази у улицу Југ
Богданову. Даље граница наставља дуж улице Југ
Богданове до раскрснице са улицом Аце
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Стојановића и креће се левом страном к.п.бр.1519
до тромеђе к.п.бр.1519, 1518/3 и 1517/1 одакле се
даље протеже до горње леве ивице к.п.бр.1519 и
наставља кроз к.п.бр.1520 одакле залази у
к.п.бр.1513/5 до координате Y=7491512 м и
X=4829831 м одакле наставља на северозапад до
улице Копаонички венац
па надаље кроз
к.п.бр.1183 и 1180/2 до доње ивице к.п.бр.1176/17
одакле се даље протеже југозападним странама
к.п.бр.1176/17, 1176/3, 1176/7 и 1176/25 до улице
Слатински венац. Граница се даље протеже кроз
к.п.бр.1172 и 1169/1 до координате Y=7491248 м и
X=4830038 м па надаље кроз к.п.бр.1163 , 1162 и
1158/1 до координате Y=7491185 м и X=4830073 м
одакле скреће на север кроз к.п.бр.1158/1 до
координате Y=7491203 м и X=4830157 м па
наставља на северозапад кроз к.п.бр.1157/2, 1156,
2125/1 и 1140/1 до координате Y=7491167 м и
X=4830209 м одакле наставља на запад дуж
к.п.бр.1140/1 до улице Дејана Петковића и улице
Цане Бабовић одакле скреће на исток у улицу
Јастебачку до к.п.бр.1002/1
до координате
Y=7491036 м и X=4830380 м одакле скреће на
север преко к.п.бр.1004 до улице Врњачки
партизански одред до координате Y=7490982 м и
X=4830465 м па потом скреће на запад дуж улице
Врњачки партизански одред до координате
Y=7491049 м и X=4830512 м одакле наставља на
север кроз к.п.бр.899/7 до координате Y=7491019
м и X=4830607 м па затим скреће на североисток
преко к.п.бр.906/17, 892/4 и 900/2 одакле залази у
к.п.бр.900/1 до координате Y=7491061 м и
X=4830668 м па потом скреће на исток кроз
к.п.бр.901/1 и 903/4 до координате Y=7491168 м и
X=4830714 м и до леве стране к.п.бр.902 па потом
на југ до улице Жике Ваљаревића одакле скреће на
исток кроз к.п.бр.788, 789/1, 789/4, 789/15 и 793/9
до координате Y=7491250 м и X=4830754 м. Даље
се граница протеже преко к.п.бр.793/1 где долази
до њене десне ивице прати њену десну страну као
и десну страну к.п.бр.790/2 долази до горње ивице
к.п.бр.790/2 и скреће на североисток кроз
к.п.бр.791/2, 791/3, 795/5, 795/1 и 799/5 до
координате Y=7491328 м и X=4830857 м одакле
скреће на исток преко к.п.бр.801/2 и 804 до
координате Y=7491389 м и X=4830871 м надаље
на југоисток преко к.п.бр.803 до координате
Y=7491434 м и X=4830833 м па на североисток
преко к.п.бр.803,806,816/7 и 762/2 до координате
Y=7491539 м и X=4830927 м одакле наставља
право на улицу Зеленгорска стаза па поток скреће
на север
преко к.п.бр.748/6 до координате
Y=7491582 м и X=4831005 м одакле скреће на
североисток и пресеца Улицу Зелени булевар и
долази до к.п.бр.741/21 до координате Y=7491606
м и X=4831034 м па надаље на север дуж улице
Радничке до координате Y=7491676 м и
X=4831209 м па потом даље до координате
Y=7491686 м и X=4831241 м одакле скреће на
исток до улице Хероја Маричића одакле наставља
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даље да се креће дуж исте до улице Боре
Васиљевића. Даље се граница протеже дуж улице
Боре Васиљевића до улице Велибора Марковића и
натраг до кружног тока, а све према пратећем
графичком прилогу који је саставни део овог
текста.
1.1. Граница подцелине 1.1 се протеже улицом
Београдском до улице Немањине одакле скреће на
исток до улице Саве Ковачевић и прати исту до
променаде одакле наставља у правац југа дуж
променаде до хотела МУП-а до координате
Y=7491824 м и X=4830275 м одакле скреће на
запад и залази иза хотела МУП-а до координате
Y=7491746 м и X=4830293 м и иза хотела ,,Бреза,,
до координате Y=7491711 м и X=4830242 м и
даље до булевара Моше Пијаде одакле скреће на
запад прати исти до улице Слатински венац, а
потом прати улицу Слатински венац до улице
Београдске тј. до почетне тачке, а све према
пратећем графичком прилогу који је саставни део
овог текста.
1.2. Граница подцелине 1.2 се протеже од
раскрснице улица Крушевачка и Врњачка па преко
објекта на к.п.бр.583/2 (,,Бела Лађа,,) и Врњачке
реке преко к.п.бр.577/1 и 577/2 до координате
Y=7491991 м и X=4831036 м одакле скреће на југ
преко к.п.бр.576/2 до координате Y=7491989 м и
X=4831011 м па надаље на исток до улице Цара
Душана до координате Y=7492045 м и X=4830995
м и наставља на југ дуж улице Цара Душана до
раскрснице код ,,Старог Меркура,, одакле скреће
на исток до к.п.бр.565/2 до координате Y=7492098
м и X=4830869 м па потом наставља јужно преко
к.п.бр.598/1 до координате Y=7492075 м и
X=4830822 м и до координате Y=7492065 м и
X=4830785 м. Надаље граница наставља источно
преко к.п.бр.601/3 и 601/2 до улице Првог Маја па
надаље јужно улицом Првог Маја до раскрснице са
улицом Пролетерских бригада и даље улицом
Светог Саве до координате Y=7492014 м и
X=4830396 м. Даље се граница протеже на
југоисток до координате Y=7492035 м и
X=4830367 м у к.п.бр.1217/1 одакле скреће на
југозапад кроз к.п.бр.1216 до координате
Y=7492010 м и X=4830331 м тј. улице 8.Марта
одакле скреће укосо правцем југоисток кроз
к.п.бр.1211/1 и 1212 до координате Y=7492036 м и
X=4830307 м па даље на југ до координате
Y=7492031 м и X=4830291 м. Потом граница
наставља јужном страном к.п.бр.1207 па западном
страном к.п.бр. 1206 све до к.п.бр.1204/2 одакле
скреће на запад до координате Y=7492017 м и
X=4830273 м па на југозапад до координате
Y=7491989 м и X=4830264 м
и на југ до
координате Y=7491991 м и X=4830241 м у оквиру
к.п.бр.1203/1. Граница се даље протеже кроз
к.п.бр.1202/2 до координате Y=7492045 м и
X=4830177 м тј. улице Олге Јовичић и наставља
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даље дуж исте и продужава улицом Јована
Цвијића до координате Y=7491982 м и X=4829919
м и наставља на запад кроз к.п.бр.1200/1 до
координате Y=7491941 м и X=4829925 м одакле
скреће на југ кроз к.п.бр.1357 до координате
Y=7491922 м и X=4829898 м. Граница се даље
протеже на запад кроз к.п.бр.1357 и 1356 до
координате Y=7491828 м и X=4829917 м одакле
скреће на југ управно на улицу Јована Цвијића тј.
до координате Y=7491817 м и X=4829873 м одакле
наставља преко к.п.бр.1366/1 и 1366/2 до
координате Y=7491806 м и X=4829807 м па даље
на југ у дужини од 144 метра до координате
Y=7491792 м и X=4829664 м одакле скреће на
исток до координате Y=7491852 м и X=4829664 м
па даље на југ до координате Y=7491861 м и
X=4829644 м преко к.п.бр.1379/2 и 1379/3 до
координате Y=7491855 м и X=4829624 м па даље
на југозапад до доње ивице к.п.бр.1379/3 , до
Брђовићког потока, потом уз поток до координате
Y=7491883 м и X=4829548 па јужно до координате
Y=7491877 м и X=4829515 и до координате
Y=7491862 м и X=4829505 па надаље до Врњачке
реке и улице Мишка Ерчевића до координате
Y=7491746 м и X=4829520 м одакле скреће на
север до координате Y=7491757 м и X=4829561 м
и даље на север до координате Y=7491752 м и
X=4829613 м одакле скреће на запад преко објекта
на к.п.бр.1600/7 и к.п.бр.1600/1 и преко
к.п.бр.1600/2 до координате Y=7491683 м и
X=4829601 м. Даље се граница протеже на север
преко к.п.бр.1600/2, 1600/4, 1600/3 и 1600/5 до
координате Y=7491672 м и X=4829653 м одакле
скреће на исток преко к.п.бр.1600/5, 1600/1 и
1598/1 до координате Y=7491724 м и X=4829664 м
одакле скреће на север преко к.п.бр.1597/2, 1592/4,
1592/3, 1592/1 и 1592/5 до улице Аце Стојановића
тј. до координате Y=7491731 м и X=4829758 м.
Граница даље наставља на запад до координате
Y=7491715 м и X=4829757 м па даље на север
преко к.п.бр.1591/3 до координате Y=7491718 м и
X=4829795 м одакле скреће на запад
до
координате Y=7491689 м и X=4829796 м и даље на
север преко к.п.бр.1587 до координате Y=7491680
м и X=4829836 м одакле наставља на северозапад
до улице Слатински венац тј. до координате
Y=7491646 м и X=4829875 м и даље улицом на
запад до координате Y=7491565 м и X=4829948 м,
а потом иде на југозапад испод к.п.бр.1186 тј. до
координате Y=7491541 м и X=4829933 м одакле
скреће на северозапад преко к.п.бр.1184, 1179,
1178, 1177 и 1176/6 до координате Y=7491435 м и
X=4830011 м и даље на северозапад преко
к.п.бр.1176/6, 1175, 1173/2, 1171, 1168/1, 1168/4 и
1161 до координате Y=7491252 м и X=4830111 м
па даље преко к.п.бр.1160, 1159 и 1158/1 до
координате Y=7491197 м и X=4830135 м одакле
скреће на север кроз к.п.бр.1158/1 до координате
Y=7491203 м и X=4830157 м па наставља на
северозапад кроз к.п.бр.1157/2, 1156, 2125/1 и
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1140/1 до координате Y=7491167 м и X=4830209 м
и даље на север до координате Y=7491151 м и
X=4830252 м па даље на запад до к.п.бр.1125/22 тј.
до координате Y=7491093 м и X=4830258 м па
преко к.п.бр.1125/8 до координате Y=7491053 м и
X=4830282 м одакле скреће на север до
координате Y=7491060 м и X=4830293 м и даље на
запад преко к.п.бр.1125/5 и 1127/2 до Липовачког
потока, до координате Y=7491018 м и X=4830317
м. Даље граница прати Липовачки поток низводно
до улице Жике Ваљаревића одакле скреће и прати
улицу Краљевачку до паркинга испред ресторана
,,Дукат,, тј. до координате Y=7491803 м и
X=4831034 м и даље долази до раскрснице улице
Крушевачка и Врњачка, а све према графичком
прилогу који је пратећи део овог текста.
1.3. Граница подцелине 1.3 се поклапа са границом
прве зоне, а све према графичком прилогу који је
саставни део овог текста.
ДРУГА ЗОНА
2. Граница друге зоне се креће од укрштања улице
Кнеза Милоша и магистралног пута Краљево –
Крушевац
у правцу Краљева и креће се
магистралним путем ка Новом Селу све до погона
,,Врњачко Врело,, и бензинске пумпе која се
налази на к.п.бр.3242/1, К.о.Ново Село,тј. до
границе Генералног плана одакле скреће на југ и
прати границу Генералног плана у дужини од 8237
метара све до заједничког пута који носи ознаку
к.п.бр.2118, К.о.Врњачка Бања тј. до координате
Y=7490682 м и X=4827659 м одакле скреће на
север и прати пут на ,,Дугама,, , прати к.п.бр.2118,
К.о.Врњачка Бања и даље прати к.п.бр.2182/1,
К.о.Врњачка Бања и тако на север до к.п.бр.1660,
К.о. Врњачка Бања све до к.п.бр.2180, К.о.
Врњачка Бања и даље прати исту све до к.п.бр.157,
К.о. Липова тј. К.п.бр.2179, К.о. Врњачка Бања и
прати исте до координате Y=7491120 м и
X=4829823 м тј. до к.п.бр.72 и даље наставља до
координате Y=7491151 м и X=4829783 м одакле
прати улицу Копаонички венац до границе прве
зоне одакле залази у к.п.бр.1513/5 до координате
Y=7491512 м и X=4829831 м одакле наставља на
северозапад до улице Копаонички венац па
надаље кроз к.п.бр.1183 и 1180/2 до доње ивице
к.п.бр.1176/17
одакле
се
даље
протеже
југозападним странама к.п.бр.1176/17, 1176/3,
1176/7 и 1176/25 до улице Слатински венац.
Граница се даље протеже кроз к.п.бр.1172 и 1169/1
до координате Y=7491248 м и X=4830038 м па
надаље кроз к.п.бр.1163 , 1162 и 1158/1 до
координате Y=7491185 м и X=4830073 м одакле
скреће на север кроз к.п.бр.1158/1 до координате
Y=7491203 м и X=4830157 м па наставља на
северозапад кроз к.п.бр.1157/2, 1156, 2125/1 и
1140/1 до координате Y=7491167 м и X=4830209 м
одакле наставља на запад дуж к.п.бр.1140/1 до
улице Дејана Петковића и улице Цане Бабовић
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одакле скреће на исток у улицу Јастребачку до
к.п.бр.1002/1 до координате Y=7491036 м и
X=4830380 м одакле скреће на север преко
к.п.бр.1004 до улице Врњачки партизански одред
до координате Y=7490982 м и X=4830465 м па
потом скреће на запад дуж улице Врњачки
партизански одред до координате Y=7491049 м и
X=4830512 м одакле наставља на север кроз
к.п.бр.899/7 до координате Y=7491019 м и
X=4830607 м па затим скреће на североисток
преко к.п.бр.906/17, 892/4 и 900/2 одакле залази у
к.п.бр.900/1 до координате Y=7491061 м и
X=4830668 м па потом скреће на исток кроз
к.п.бр.901/1 и 903/4 до координате Y=7491168 м и
X=4830714 м и до леве стране к.п.бр.902 па потом
на југ до улице Жике Ваљаревића одакле скреће на
исток кроз к.п.бр.788, 789/1, 789/4, 789/15 и 793/9
до координате Y=7491250 м и X=4830754 м. Даље
се граница протеже преко к.п.бр.793/1 где долази
до њене десне ивице прати њену десну страну као
и десну страну к.п.бр.790/2 долази до горње ивице
к.п.бр.790/2 и скреће на североисток кроз
к.п.бр.791/2, 791/3, 795/5, 795/1 и 799/5 до
координате Y=7491328 м и X=4830857 м одакле
скреће на исток преко к.п.бр.801/2 и 804 до
координате Y=7491389 м и X=4830871 м надаље
на југоисток преко к.п.бр.803 до координате
Y=7491434 м и X=4830833 м па на североисток
преко к.п.бр.803,806,816/7 и 762/2 до координате
Y=7491539 м и X=4830927 м одакле наставља
право на улицу Зеленгорска стаза па поток скреће
на север
преко к.п.бр.748/6 до координате
Y=7491582 м и X=4831005 м одакле скреће на
североисток и пресеца Улицу Зелени булевар и
долази до к.п.бр.741/21 до координате Y=7491606
м и X=4831034 м па надаље на север дуж улице
Радничке до координате Y=7491676 м и
X=4831209 м па потом даље до координате
Y=7491686 м и X=4831241 м одакле скреће на
исток до улице Хероја Маричића одакле наставља
даље да се креће дуж исте до улице Боре
Васиљевића. Даље се граница протеже дуж улице
Боре Васиљевића до улице Велибора Марковића и
натраг до кружног тока. Граница се даље протеже
од кружног тока дуж улице Кнеза Милоша до
почетне тачке тј. укрштања улице Кнеза Милоша и
магистралног пута Краљево – Крушевац, а све
према графичком прилогу који је саставни део
овог текста.
2.1. Граница подцелине 2.1 се протеже од
укрштања улице Кнеза Милоша и магистралног
пута Краљево – Крушевац у правцу Краљева и
креће се магистралним путем ка Новом Селу све
до погона ,,Врњачко Врело,, и бензинске пумпе
која се налази на к.п.бр.3242/1, К.о.Ново Село, тј.
до границе Генералног плана одакле скреће на југ
и прати границу Генералног Плана у дужини од
1654 метара, а потом испод к.п.бр.3409, К.о. Ново
Село до координате Y=7491366 м и X=4832558
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даље прати североисток до к.п.бр.4972, К.о. Ново
Село до координате Y=7491448 м и X=4832605 м и
даље до к.п.бр.3363/1, К.о. Ново Село до
координате Y=7491559 м и X=4832764 м одакле
наставља на североисток до к.п.бр.3363/2, К.о.
Ново Село до координате Y=7491629 м и
X=4832816 м и наставља даље североисточно у
дужину од 230 метара до координате Y=7491781 м
и X=4832988м у к.п.бр.3353/2 Граница после
продужава до координате Y=7491856 м и
X=4833041 м одакле скреће на југоисток до
координате Y=7491932 м и X=4833017 м , а потом
надаље на југоисток, парцелама К.о.Врњачка
Бања, преко к.п.бр.3372, 3371/2, 3371/3, 3367, 3368,
3366, 3365/1, 3510/2 и 3511/2 до координате
Y=7492179 м и X=4832836 м. Даље се граница
протеже преко к.п.бр.3513/2
до координате
Y=7492248 м и X=4832812 м па преко к.п.бр. 3351
и 3349 до координате Y=7492333 м и X=4832777
м, а потом наставља даље преко к.п.бр.3347/1 и
3339 до координате Y=7492431 м и X=4832692 м,
па даље на исток преко к.п.бр.3331/1 и 3331/2 до
координате Y=7492546 м и X=4832655 м одакле
наставља на југоисток преко к.п.бр.3332/1, 3325,
3319 и 3307/2 до координате Y=7492666 м и
X=4832588 м. Надаље граница се протеже преко
к.п.бр.3307/5, 3307/1, 3306/2, 3304/2 и 3305 до
координате Y=7492894 м и X=4832568 м одакле
наставља источно преко к.п.бр.3252, 3255/3,
3276/1, 3267/2, 3265/4, 3266 и 3268/5 до координате
Y=7493146 м и X=4832585 м па надаље на
југоисток до к.п.бр.3268/2 до координате
Y=7493194 м и X=4832570 м, одакле наставља
правцем југоисток до к.п.бр. 3268/1 тј. до
координате Y=7493247 м и X=4832530 м, одакле
наставља управно на улицу Кнеза Милоша до
координате Y=7493353 м и X=4832368 м, после
чега скреће на североисток и прати улицу Кнеза
Милоша до раскрснице са магистралним путем
Краљево – Крушевац, тј. до почетне тачке, а све
према графичком прилогу који је саставни део
овог текста.
2.2. Граница подцелине 2.2 се простире од кружног
тока улицом Кнеза Милоша у дужини од 1810
метара тј. до координате Y=7493353 м и
X=4832368 м, а потом наставља северозападно до
к.п.бр. 3268/1 тј. до координате Y=7493247 м и
X=4832530 м и даље на северозапад
до
к.п.бр.3268/2 до координате Y=7493194 м и
X=4832570 м па до к.п.бр. 3268/5 до координате
Y=7493146 м и X=4832585 м. Граница се даље
протеже на запад преко к.п.бр.3266, 3265/4, 3267/2,
3276/1, 3255/3, 3252 и 3305 до координате
Y=7492894 м и X=4832568 м и даље на запад
преко к.п.бр.3304/2, 3306/2, 3307/5 и 3307/2 до
координате Y=7492666 м и X=4832588 м одакле
наставља у правац северозапада преко к.п.бр.3319,
3325 и 3332/1 до координате Y=7492546 м и
X=4832655 м, а потом даље на северозапад преко
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к.п.бр. 3331/2 и 3339 до координате Y=7492431 м и
X=4832692 м. Даље се граница протеже на
северозапад
до к.п.бр.3349 до координате
Y=7492333 м и X=4832777 м и даље сличним
правцем до к.п.бр.3511/2 до координате
Y=7492179 м и X=4832836 м па надаље преко
к.п.бр.3510/2, 3365/1, 3366, 3368, 3367, 3371/3,
3371/2 и 3372 у К.о. Врњачка Бања и прелази у К.о.
Ново Село до координате Y=7491932 м и
X=4833017 м па надаље кроз К.о. Ново Село до
координате Y=7491856 м и X=4833041 м одакле
скреће на југозапад до к.п.бр.3353/2 до координате
Y=7491781 м и X=4832988 м и даље наставља на
југозапад
до к.п.бр.3363/2 до координате
Y=7491629 м и X=4832816 м. Граница даље
наставља до к.п.бр.3363/1 до координате
Y=7491559 м и X=4832764 м потом на југозапад до
к.п.бр.3365 до координате Y=7491448 м и
X=4832605 м , а потом испод к.п.бр.3409, К.о.
Ново Село до координате Y=7491366 м и
X=4832558 м те даље прати границу Генералног
Плана у дужини од 2070 метара до доње стране
к.п.бр.4576, К.о. Ново Село тј. до координате
Y=7490290 м и X=4830963 м и даље скреће на
исток до координате Y=74910329 м и X=4830950 м
и даље на исток до координате Y=7490411 м и
X=4830954 м одакле скреће на југ и прати
к.п.бр.4997, К.о. Ново Село иде на југ заједничким
путем који носи ознаки к.п.бр.1157, К.о.
Липова(к.п.бр.2175, К.о.Врњачка Бања) до
скретања у улицу Рада Чеперковића те наставља
истом на југоисток до краја улице и истим правцем
преко к.п.бр.45/1 и 46, К.о. Липова до координате
Y=7490586 м и X=4830223 м па надаље преко
к.п.бр.47, 48 и 41 до координате Y=7490787 м и
X=4830040 м одакле скреће на југ до координате
Y=7490789 м и X=4829991 м до и преко
Липовачког потока до координате Y=7490800 м и
X=4829982 м па скреће на североисток и прати
Липовачки поток до координате Y=7490992 м и
X=4830140 м. Граница даље мења смер на југ до
улице Липовачке до координате Y=7491003 м и
X=4830079 м, а потом прати Липовачку реку до
координате Y=7490972 м и X=4829971 м одакле
мења смер у правцу југоистока и долази до
к.п.бр.1166/2, К.о.Врњачка Бања до координате
Y=7491128 м и X=4829885 м потом наставља на
југ до координате Y=7491120 м и X=4829823 м тј.
до к.п.бр.72 и даље наставља до координате
Y=7491151 м и X=4829783 м, а потом скреће на
североисток и прати улицу Копаонички венац до
границе прве зоне одакле залази у к.п.бр.1513/5 до
координате Y=7491512 м и X=4829831 м одакле
наставља на северозапад до улице Копаонички
венац па надаље кроз к.п.бр.1183 и 1180/2 до доње
ивице к.п.бр.1176/17 одакле се даље протеже
југозападним странама к.п.бр.1176/17, 1176/3,
1176/7 и 1176/25 до улице Слатински венац.
Граница се даље протеже кроз к.п.бр.1172 и 1169/1
до координате Y=7491248 м и X=4830038 м па
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надаље кроз к.п.бр.1163 , 1162 и 1158/1 до
координате Y=7491185 м и X=4830073 м одакле
скреће на север кроз к.п.бр.1158/1 до координате
Y=7491203 м и X=4830157 м па наставља на
северозапад кроз к.п.бр.1157/2, 1156, 2125/1 и
1140/1 до координате Y=7491167 м и X=4830209 м
одакле наставља на запад дуж к.п.бр.1140/1 до
улице Дејана Петковића и улице Цане Бабовић
одакле скреће на исток у улицу Јастебачку до
к.п.бр.1002/1 до координате Y=7491036 м и
X=4830380 м одакле скреће на север преко
к.п.бр.1004 до улице Врњачки партизански одред
до координате Y=7490982 м и X=4830465 м па
потом скреће на запад дуж улице Врњачки
партизански одред до координате Y=7491049 м и
X=4830512 м одакле наставља на север кроз
к.п.бр.899/7 до координате Y=7491019 м и
X=4830607 м па затим скреће на североисток
преко к.п.бр.906/17, 892/4 и 900/2 одакле залази у
к.п.бр.900/1 до координате Y=7491061 м и
X=4830668 м па потом скреће на исток кроз
к.п.бр.901/1 и 903/4 до координате Y=7491168 м и
X=4830714 м и до леве стране к.п.бр.902 па потом
на југ до улице Жике Ваљаревића одакле скреће на
исток кроз к.п.бр.788, 789/1, 789/4, 789/15 и 793/9
до координате Y=7491250 м и X=4830754 м. Даље
се граница протеже преко к.п.бр.793/1 где долази
до њене десне ивице прати њену десну страну као
и десну страну к.п.бр.790/2 долази до горње ивице
к.п.бр.790/2 и скреће на североисток кроз
к.п.бр.791/2, 791/3, 795/5, 795/1 и 799/5 до
координате Y=7491328 м и X=4830857 м одакле
скреће на исток преко к.п.бр.801/2 и 804 до
координате Y=7491389 м и X=4830871 м надаље
на југоисток преко к.п.бр.803 до координате
Y=7491434 м и X=4830833 м па на североисток
преко к.п.бр.803,806,816/7 и 762/2 до координате
Y=7491539 м и X=4830927 м одакле наставља
право на улицу Зеленгорска стаза па поток скреће
на север
преко к.п.бр.748/6 до координате
Y=7491582 м и X=4831005 м одакле скреће на
североисток и пресеца Улицу Зелени булевар и
долази до к.п.бр.741/21 до координате Y=7491606
м и X=4831034 м па надаље на север дуж улице
Радничке до координате Y=7491676 м и
X=4831209 м па потом даље до координате
Y=7491686 м и X=4831241 м одакле скреће на
исток до улице Хероја Маричића одакле наставља
даље да се креће дуж исте до улице Боре
Васиљевића. Даље се граница протеже дуж улице
Боре Васиљевића до улице Велибора Марковића и
натраг до кружног тока тј. до почетне тачке, а све
према пратећем графичком прилогу који је
саставни део овог текста.
2.3. Граница подцелине 2.3 започиње од
координате Y=7490290 м и X=4830963 м тј. испод
доње ивице к.п.бр.4576, К.о.Ново Село и прати
границу Генералног Плана јужно у дужини од
4510 метара све до к.п.бр.3839, К.о.Врњачка Бања
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тј. до координате Y=7490682 м и X=4827659 м
одакле скреће на север и прати к.п.бр.2118,
К.о.Врњачка Бања и даље прати к.п.бр.2182/1,
К.о.Врњачка Бања и тако на север до к.п.бр.1660,
К.о. Врњачка Бања све до к.п.бр.2180, К.о.
Врњачка Бања и даље прати исту све до к.п.бр.157,
К.о. Липова тј. К.п.бр.2179, К.о. Врњачка Бања и
прати исте до координате Y=7491120 м и
X=4829823 м тј. до к.п.бр.72 одакле наставља даље
на север до координате Y=7491128 м и X=4829885
м те даље скреће на северозапад у дужину од 178
метара до координате Y=7490972 м и X=4829971 м
до Липовачке реке, а потом мења смер на север и
прати Липовачку реку до координате Y=7491003 м
и X=4830079 м где прелази преко Липовачке реке
и улице и наставља до координате Y=7490992 м и
X=4830140 м, потом мења смер на југозапад до
Липовачког потока тј. до координате Y=7490946 м
и X=4830109 м и надаље прати Липовачки поток
узводно до координате Y=7490800 м и X=4829982
м одакле скреће на северозапад до координате
Y=7490789 м и X=4829992м. Граница се даље
креће северно до координате Y=7490787 м и
X=48230040 м одакле мења смер у правац
северозапада у правац улице Рада Чеперковића
одакле прати исту и долази до пута ,,Бели Извор –
Метинске ливаде,, тј. до координате Y=7490411 м
и X=4830406 м , потом мења смер на североисток
и прати локални пут који носи ознаку к.п.бр.2175,
К.о.Врњачка Бања у правцу севера, наставља даље
једним делом Дубоког потока до координате
Y=7490399 м и X=48230643 м и до координате
Y=7490404 м и X=4830687 м одакле излази из
Дубоког
потока
и
наставља
правцем
к.п.бр.4997,К.о.Ново Село на север до координате
Y=7490411 м и X=4830954 м одакле скреће на
запад до почетне тачке тј. испод доње ивице
к.п.бр.4576, К.о.Ново Село и саме почетне тачке, а
све према графичком прилогу који је саставни део
овог текста.
ТРЕЋА ЗОНА
3. Граница треће зоне креће од кружног тока
(раскрснице улица Кнеза Милоша и Милоша
Обилића) и креће се улицом Милоша Обилића до
раскрснице са улицом Првог маја одакле наставља
даље дуж улице Милоша Обилића до хотела
,,Пегаз,, тј. до раскрснице са улицом Олимпијском
и наставља улицом Вука Караџића у дужини од 80
метара до к.п.бр.638/3 до координате Y=7492405 м
и X=4830772 м и креће се даље од источне ивице
к.п.бр.638/10, па даље укосо до средине објекта
бр.4 на к.п.бр.638/10 до координате Y=7492440 м и
X=4830696 м и даље на леву ивицу објекта бр.4 на
к.п.бр.638/10 па до координате Y=7492406 м и
X=4830634 у к.п.бр.674/3 м . Граница даље
наставља до раскрснице улице Попинских бораца
и улице Цара Лазара. Граница прве зоне се даље
креће од раскрснице улица Цара Лазара,
Пролетерских Бригада, Олге Јовичић и Гочке
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(раскрсница на ,,Пахуљици,,) и креће се улицом
Гочком у дужини од 700 метара где долази до
приступног пута за к.п.бр.1411 и даље пресеца
доњу десну ивицу к.п.бр.1407/2, наставља даље
укосо у к.п.бр.1411 до координате Y=7492244 м и
X=4829738 м одакле скреће на југозапад кроз
к.п.бр.1410 долази у к.п.бр.1401 до координате
Y=7492186 м и X=4829715 м одакле скреће на југ
прелази преко к.п.бр.1398/2 и улази у к.п.бр.1465/1
до координате Y=7492184 м и X=4829638 па
надаље у правцу југоистока кроз к.п.бр.1462, 1461,
1459, 1454 и 1450 до координате Y=749227 м и
X=4829555 одакле и даље наставља југоисточно
кроз к.п.бр.1448, 1447, 1445 и 1473/1 до
координате Y=7492304 м и X=4829476 м одакле
скреће на југозапад кроз к.п.бр.1473/1 и 1473/2 до
улице Мила Јеленковића.
Граница се даље
протеже од координате Y=7492260 м и X=4829416
м до доње ивице к.п.бр.1486 одакле скреће на
северозапад низ Брђовићки поток до координате
Y=7492102 м и X=4829424 м одакле улази у
к.п.бр.1488/1 па надаље до к.п.бр.1488/3 коју
пресеца и наставља на југозапад кроз к.п.бр.1889/2
до координате Y=7492003 м и X=4829280 м и даље
улази у к.п.бр.1889/1 до координате Y=7491958 м
и X=4829206 м одакле наставља на југозапад кроз
к.п.бр.1746/3, 1748/2, 1748/1, 1748/3 и 1750 до
координате Y=7491932 м и X=4829128 м одакле
наставља кроз к.п.бр.1752/2 до њене половине и
даље прати њену леву међну линију до к.п.бр.1755
у коју залази до координате Y=7491878 м и
X=4829032 м и даље скреће на запад кроз
к.п.бр.1754 па наставља до улице Мишка
Ерчевића, пресеца Врњачку реку
залази у
к.п.бр.1766/1 до координате Y=7491780 м и
X=4829047 м одакле скреће на северозапад и даље
пресеца доњу леву ивицу к.п.бр.1769, прелази
преко к.п.бр.1762 и залази у к.п.бр.1774/1 до
координате Y=7491754 м и X=4829080 м одакле
наставља на север до горње десне ивице
к.п.бр.1774/1 одакле пресеца Мутавђин поток и
даље прелази преко к.п.бр.1715/1 и 1715/2 излази
из предходно поменутих парцела и залази у
к.п.бр.1702/1 и 1702/4 где долази до координате
Y=7491692 м и X=4829328 м одакле укосо улази у
улицу Југ Богданову. Даље граница наставља дуж
улице Југ Богданове до раскрснице са улицом Аце
Стојановића и креће се левом страном к.п.бр.1519
до тромеђе к.п.бр.1519, 1518/3 и 1517/1 одакле се
даље протеже до горње леве ивице к.п.бр.1519 и
наставља кроз к.п.бр.1520 одакле залази у
к.п.бр.1513/5 до координате Y=7491512 м и
X=4829831 м
и даље наставља улицом
Копаонички венац до координате Y=7491151 м и
X=4829783 м одакле скреће ка к.п.бр.72,
К.о.Липова до координате Y=7491120 м и
X=4829823 м и даље на југ прати пут на ,,Дугама,,
тј. прати к.п.бр.2180,К.о.Врњачка Бања, после чега
прати к.п.бр.2182, К.о.Врњачка Бања и даље
к.п.бр.2118, К.о.Врњачка Бања до границе
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Генералног Плана тј. до координате Y=7490682 м
и X=4827659 м. Надаље граница прати границу
Генералног плана у дужину од 9310 метара до
границе са магистралним путем Краљево –
Крушевац тј. до координате Y=7494827 м и
X=4832541 м одакле наставља на запад ка Краљеву
магистралним путем до раскрснице улице Кнеза
Милоша и магистралног пута Краљево –
Крушевац одакле скреће ка Врњачкој Бањи и
прати улицу Кнеза Милоша до кружног тока тј. до
почетне тачке, а све према графичком прилогу који
је саставни део овог текста.
3.1. Граница подцелине 3.1 креће од раскснице
улице Кнеза Милоша и магистралног пута
Краљево – Крушевац и прати улицу Кнеза
Милоша ка кружном току у дужини од 1250
метара тј. до координате Y=7493022 м и
X=4832173 м одакле скреће на југоисток прати
крак улице Кнеза Милоша ка ,,Кнежевим
конацима,, прелази преко к.п.бр.82/2, 85, 88/1 и
89/1, К.о. Врњачка Бања и прелази у К.о.Руђинце
до координате Y=7493312 м и X=4831869 м па
надаље у правац југоистока преко к.п.бр.466 до
Врњачке реке и до координате Y=7493432м и
X=4831771 м те даље преко потока Стојковац до
координате Y=7493568 м и X=4831677 м, а потом
наставља на југ прати делом поток Стојковац
узводно преко к.п.бр.782/2, 782/1, 781, 780/2,
780/1, 779, 778 и 777 до к.п.бр.1236 тј. до
координате Y=7493635 м и X=4831200 м одакле
мења смер на исток до локалног пута који носи
ознаку к.п.бр.2278 до координате Y=7493705 м и
X=4831180 м, који пресеца и наставља на исток
преко к.п.бр.1251/5 и 1251/1 где долази до потока
Јошевик и саме границе Генералног плана тј. до
координате Y=7493851 м и X=4831083 м . Надаље
граница прати границу Генералног плана у дужину
од 2070 метара до границе са магистралним путем
Краљево – Крушевац тј. до координате Y=7494827
м и X=4832541 м одакле наставља на запад ка
Краљеву магистралним путем до раскрснице
улице Кнеза Милоша и магистралног пута
Краљево – Крушевац тј. до почетне тачке границе,
а све према графичком прилогу који је саставни
део текста.
3.2. Граница подцелине 3.2 креће од кружног тока
(раскрснице улица Кнеза Милоша и Милоша
Обилића) и креће се улицом Милоша Обилића до
раскрснице са улицом Првог маја одакле наставља
даље дуж улице Милоша Обилића до хотела
,,Пегаз,, тј. до раскрснице са улицом Олимпијском
и наставља улицом Вука Караџића у дужини од 80
метара до к.п.бр.638/3 до координате Y=7492405 м
и X=4830772 м и креће се даље од источне ивице
к.п.бр.638/10, па даље укосо до средине објекта
бр.4 на к.п.бр.638/10 до координате Y=7492440 м и
X=4830696 м и даље на леву ивицу објекта бр.4 на
к.п.бр.638/10 па до координате Y=7492406 м и
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X=4830634 у к.п.бр.674/3 м . Граница даље
наставља до раскрснице улице Попинских бораца
и улице Цара Лазара. Граница прве зоне се даље
креће од раскрснице улица Цара Лазара,
Пролетерских Бригада, Олге Јовичић и Гочке
(раскрсница на ,,Пахуљици,,) и наставља улицом
Гочком у дужини од 1130 метара тј. до координате
Y=7492505 м и X=4829538 м одакле скреће са
улице Гочке десно на исток даље кроз К.о.
Руђинци
до координате Y=7492552 м и
X=4829541 м и наставља преко к.п.бр.2058, 2059/1
и 2059/2 до координате Y=7492656 м и X=4829479
м и даље на ставља на североисток до
к.п.бр.2060/11 до координате Y=7492766 м и
X=4829543 м. Граница се даље креће преко
к.п.бр.2033/1, 2033/6, 2033/2 све до к.п.бр.2033/4 до
координате Y=7492856 м и X=4829554 м и
наставља на исток до к.п.бр.2028 до координате
Y=7492987 м и X=4829546 м одакле скреће на
североисток до координате Y=7493015 м и
X=4829571 м и даље на север преко к.п.бр.2025,
2024, 2023 и 1998 до координате Y=7493040 м и
X=4829626 м и даље долази до локалног пута који
носи
ознаку
к.п.бр.2278
до
координате
Y=7493068м и X=4829635 м и наставља да прати
локални пут правцем југ преко к.п.бр.1106/4 до
координате Y=7493100 м и X=4829619 м и даље на
југ преко к.п.бр.1107/5, 1107/2, 1112/3 и 1112/2 до
координате Y=7493111 м и X=4829542м . Граница
се даље протеже преко к.п.бр.1112/6, 1112/1,
1112/4, 1936/4, 1936/3 све до западне стране
к.п.бр.1935 тј. до границе Генералног плана и до
координате Y=7493030 м и X=4829326 м, а надаље
скреће на север и прати границу Генералног плана
у дужини од 2010 метара
до координате
Y=7493851 м и X=4831083 м. Након тога граница
мења смер и наставља у правац северозапада преко
к.п.бр.1251/1, 1251/7, 1251/8 све до локалног пута
који носи ознаку к.п.бр.2278 до координате
Y=7493705 м и X=4831180 м и наставља преко
к.п.бр.1239 и 1236 до координате Y=7493635 м и
X=4831200 м одакле скреће на север преко
к.п.бр.1241, 1244/1, 777, 776, 780/1, 780/2, 784/3 и
784/1 до координате Y=7493591 м и X=48231633 м
и до координате Y=7493569 м и X=4831677 м те
даље наставља на северозапад до к.п.бр.785 и то
до координате Y=7493502 м и X=4831707 м .
Граница даље продужава у сличном смеру ка
Врњачкој реци и прелази преко к.п.бр.466 и то до
координате Y=7493312 м и X=4831870 м те тако
даље прелази у К.о.Врњачка Бања преко
к.п.бр.89/1, 88/1, 85 и 82/2 до координате
Y=7493230 м и X=4831997 м одакле даље
продужава краком улице Кнеза Милоша поред
,,Кнежевих конака,, и фабрике ,,Витојевац,, излази
на главну улицу Кнеза Милоша коју прати до
кружног тока тј. до почетне тачке, а све према
графичком прилогу који је саставни део овог
текста.
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3.3. Граница подцелине 3.3 креће од к.п.бр.72,
К.о.Липова и то од координате Y=7491120 м и
X=4829823 м и даље на југ прати пут на ,,Дугама,,
тј. прати к.п.бр.2180,К.о.Врњачка Бања, после чега
прати к.п.бр.2182, К.о.Врњачка Бања и даље
к.п.бр.2118, К.о.Врњачка Бања до границе
Генералног Плана тј. до координате Y=7490682 м
и X=4827659 м. Надаље граница прати границу
Генералног плана у дужину од 5230 метара тј. до
координате Y=7493030 м и X=4829326 м и креће
се територијом К.о.Руђинци , прати локални пут
који носи ознаку к.п.бр.2278 у дужини од 333
метра тј. до координате Y=7493068 м и X=4829635
м и наставља на југозапад преко к.п.бр.1998 до
координате Y=7493040 м и X=4829626 м и даље
скреће на југ преко к.п.бр.2023, 2024, 2025 и 2028 и
то у координати Y=7493015 м и X=4829571 м и у
координати Y=7492987 м и X=4829546 м те даље
наставља западно преко к.п.бр.2029, 2030/4 и
2033/4 до координате Y=7492856 м и X=4829554 м
, потом даље на запад до к.п.бр.2060/11 до
координате Y=7492765 м и X=4829543 м. Граница
се даље протеже до к.п.бр.2059/2 до координате
Y=7492656 м и X=4829478 м одакле скреће на
северозапад до горњег левог дела к.п.бр.2058 до
координате Y=7492552 м и X=4829541 м и потом
улази на улицу Гочку у координати Y=7492505 м
и X=4829538 м и наставља низ улицу Гочку ка
,,Пахуљици,, у дужини од 400 метара где долази
до приступног пута ,са леве стране ,за к.п.бр.1411 и
даље пресеца доњу десну ивицу к.п.бр.1407/2,
наставља даље укосо у к.п.бр.1411 до координате
Y=7492244 м и X=4829738 м одакле скреће на
југозапад кроз к.п.бр.1410 долази у к.п.бр.1401 до
координате Y=7492186 м и X=4829715 м одакле
скреће на југ прелази преко к.п.бр.1398/2 и улази у
к.п.бр.1465/1 до координате Y=7492184 м и
X=4829638 па надаље у правцу југоистока кроз
к.п.бр.1462, 1461, 1459, 1454 и 1450 до координате
Y=749227 м и X=4829555 одакле и даље наставља
југоисточно кроз к.п.бр.1448, 1447, 1445 и 1473/1
до координате Y=7492304 м и X=4829476 м одакле
скреће на југозапад кроз к.п.бр.1473/1 и 1473/2 до
улице Мила Јеленковића.
Граница се даље
протеже од координате Y=7492260 м и X=4829416
м до доње ивице к.п.бр.1486 одакле скреће на
северозапад низ Брђовићки поток до координате
Y=7492102 м и X=4829424 м одакле улази у
к.п.бр.1488/1 па надаље до к.п.бр.1488/3 коју
пресеца и наставља на југозапад кроз к.п.бр.1889/2
до координате Y=7492003 м и X=4829280 м и даље
улази у к.п.бр.1889/1 до координате Y=7491958 м
и X=4829206 м одакле наставља на југозапад кроз
к.п.бр.1746/3, 1748/2, 1748/1, 1748/3 и 1750 до
координате Y=7491932 м и X=4829128 м одакле
наставља кроз к.п.бр.1752/2 до њене половине и
даље прати њену леву међну линију до к.п.бр.1755
у коју залази до координате Y=7491878 м и
X=4829032 м и даље скреће на запад кроз
к.п.бр.1754 па наставља до улице Мишка

Страна 9

- Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Ерчевића, пресеца Врњачку реку
залази у
к.п.бр.1766/1 до координате Y=7491780 м и
X=4829047 м одакле скреће на северозапад и даље
пресеца доњу леву ивицу к.п.бр.1769, прелази
преко к.п.бр.1762 и залази у к.п.бр.1774/1 до
координате Y=7491754 м и X=4829080 м одакле
наставља на север до горње десне ивице
к.п.бр.1774/1 одакле пресеца Мутавђин поток и
даље прелази преко к.п.бр.1715/1 и 1715/2 излази
из предходно поменутих парцела и залази у
к.п.бр.1702/1 и 1702/4 где долази до координате
Y=7491692 м и X=4829328 м одакле укосо улази у
улицу Југ Богданову. Даље граница наставља дуж
улице Југ Богданове до раскрснице са улицом Аце
Стојановића и креће се левом страном к.п.бр.1519
до тромеђе к.п.бр.1519, 1518/3 и 1517/1 одакле се
даље протеже до горње леве ивице к.п.бр.1519 и
наставља кроз к.п.бр.1520 одакле залази у
к.п.бр.1513/5 до координате Y=7491512 м и
X=4829831 м
и даље наставља дуж улице
Копаонички венац до координате Y=7491151 м и
X=4829783 м одакле наставља до почетне тачке
код к.п.бр.72, К.о.Липова, а све према графичком
прилогу који је саставни део овог текста.
ЧЕТВРТА ЗОНА
4. Граница четврте зоне се протеже дуж државног
пута бр.22 Краљево – Крушевац у смеру
Крушевца. Почетком се сматра пресек државног
пута и границе Генералном плана у К.о.Ново Село
са координатом Y=7491430 м и X=4833876 м па
надаље ка Крушевцу дуж државног пута до
координате Y=7494827 м и X=4832541 м у
К.о.Руђинци. Даље се граница протеже дуж корита
Врњачке реке до реке Западна Морава одакле
скреће на северозапад и узводно прати корито реке
Западна Морава у дужину од 4073 метра и даље ка
државном путу , а по граници Генералног плана.
Обухват четврте зоне подразумева северни део
општине Врњачка Бања који је смештен између
државног пута Краљево – Крушевац на југу, реке
Западна Морава на северу и граница Генералног
плана са истока и запада.
4.1. Граница подцелине 4.1 се протеже од пресека
државног пута и границе Генералног плана у
К.о.Ново Село са координатом Y=7491430 м и
X=4833876 м па надаље ка Крушевцу дуж
државног пута до координате Y=7492878 м и
X=4833306 м у К.о.Врњачка Бања, а потом скреће
преко пружног прелаза и наставља улицом
Железничком на запад и прати, на север улицу
Моравска Долина, наставља даље северно улицом
Ратарском ка реци Западна Морава до саме
границе Генералног Плана и враћа се назад
западно тј. узводно коритом реке Западна Морава
те тако прати границу Генералног Плана до
почетне тачке, а све према графичком прилогу који
је саставни део овог текста.
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4.2. Граница подцелине 4.2 се протеже државним
путем Краљево – Крушевац од тачке са
координатама Y=7492878 м и X=4833306 м у
К.о.Врњачка Бања до дела државног пута са
координатама Y=7494045 м и X=4832846 м
тј.пружног прелаза у Врњцима и наставља на север
преко к.п.бр.2822/2 до координате Y=7494071 м и
X=4832916 м и даље преко к.п.бр.2823/1, 2824/1,
2824/2, 2827/2 и 2825/4 до координате Y=7494122
м и X=4833047 м па потом у истом смеру преко
к.п.бр.2826, 2785, 2787, 2795/11 и 2795/10 до
координате Y=7494187 м и X=4833211 м потом
граница наставља да прати западне стране
к.п.бр.2802, 2800/1 и долази у к.п.бр.2798/2 до
координате Y=7494249 м и X=4833321 м након
чега скреће благо ка североистоку преко
к.п.бр.2807/1, 2827/2, 2809 и 2808 до координате
Y=7494323 м и X=4833400 м. Потом граница и
даље благо савија на исток прелази преко улице
Обрежа, к.п.бр.4030, и преко к.п.бр.2688/1 до
координате Y=7494419 м и X=4833455 м и
наставља до реке Западна Морава и саме границе
Генералног Плана до координате Y=7494535 м и
X=4833492 м, одакле мења смер ка западу и прати
корито реке Западна Морава узводно до укрштања
са улицом Ратарском где наставља да прати исту и
даље низ улицу Моравска Долина до улице
Железничке где прати исту до почетне тачке, а све
према графичком прилогу који је саставни део
овог текста.
4.3. Граница подцелине 4.3 се пружа од дела
државног пута са координатама Y=7494045 м и
X=4832846 м тј.пружног прелаза у Врњцима и
наставља на север преко к.п.бр.2822/2 до
координате Y=7494071 м и X=4832916 м и даље
преко к.п.бр.2823/1, 2824/1, 2824/2, 2827/2 и 2825/4
до координате Y=7494122 м и X=4833047 м па
потом у истом смеру преко к.п.бр.2826, 2785, 2787,
2795/11 и 2795/10 до координате Y=7494187 м и
X=4833211 м потом граница наставља да прати
западне стране к.п.бр.2802, 2800/1 и долази у
к.п.бр.2798/2 до координате Y=7494249 м и
X=4833321 м након чега скреће благо ка
североистоку преко к.п.бр.2807/1, 2827/2, 2809 и
2808 до координате Y=7494323 м и X=4833400 м.
Потом граница и даље благо савија на исток
прелази преко улице Обрежа, к.п.бр.4030, и преко
к.п.бр.2688/1 до координате Y=7494419 м и
X=4833455 м и наставља до реке Западна Морава и
саме границе Генералног Плана до координате
Y=7494535 м и X=4833492 м, одакле мења смер ка
истоку и наставља да прати корито реке Западна
Морава низводно тј. прати границу Генералног
Плана ка Крушевцу, где долази до ушћа Врњачке
реке у реку Западна Морава и наставља да прати
корито Врњачке реке узводно до државног пута
Краљево – Крушевац, тј. прати границу
Генералног плана, одакле мења смер ка западу и
прати државни пут до почетне тачке, а све према
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графичком прилогу који је саставни део овог
текста.
ПЕТА ЗОНА
5. Обухвата зону Гоча, која чини обухват Плана
генералне регулације предела Гоч (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 10/09).
ШЕСТА ЗОНА
6. Зона обухвата Просторног плана Општине ван
претходно наведених зона.
Члан 4
Саставни дeо тeкстуалног описа граница
зона са подцелинама чини графички прилог у
аналогном и eлeктронском облику.
У случају нeслагања тeкстуалног дeла и
графичког прилога, примeњујe сe графички
прилог.
Уколико се објекат гради на парцели која
обухвата више зона из ове Одлуке, коефицијент
зоне се обрачунава сразмерно површини працеле
у свакој од зона у којој се објекат налази.
Попис катастарских парцeла и границe
насељених места су урађeнe на основу
расположивих подлога и ортофото снимака из
2010. годинe и графичког прилога карте 1
Генералног плана Врњачке Бање 2005-2021,
усвојеног Одлуком СО Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Краљево'' бр. 12/05).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу нарeдног дана
од дана објављивања у "Службeном листу
општине Врњачка Бања", а примењује се код
обрачуна доприноса за уређивање грађевинског
земљишта од 01.03.2015. године, а код
утврђивања висине локалних комуналних такси
од 01.01.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-20/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
12.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној 9.2.2015.године, на основу
чланa 97. 98. 132[с3] и чл. 133[с3)Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14 ) и члана 36 Статута општине Врњачка
Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'',
број 13/14- пречишћен текст и 16/14), доноси
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О Д Л У К У
О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком прописује се поступак
обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, утврђују се зоне и
врсте намена објекта, износи коефицијената зоне
и коефицијената намене, критеријуми, износ и
поступак умањивања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта посебна умањења
износи
доприноса
за
недостајућу
инфраструктуру као и услови и начин обрачуна
умањења и друге погодности за инвеститоре,
метод валоризације у случају плаћања у ратама
као и друга питања од значаја за обрачун и
наплату доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, у складу са важећим законом и
подзаконским актима који уређују ову област.
.
II ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 2
Уређивање
грађевинског
земљишта
обухвата његово припремање и опремање.
Припремање
земљишта
обухвата
истражне радове, израду геодетских, геолошких
и других подлога, израду планске и техничке
документације,
програма
за
уређивање
грађевинског земљишта, расељавање, рушење
објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу
и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши
се према средњорочним и годишњим програмима уређивања, које на предлог Општинске
управе одељења надлежног комуналне делатности доноси Скупштина општина. Јавна предузећа, свако из своје надлежности имају обавезу
да доставе Општинској управи одељењу надлежном за комуналне делатности предлог
најкасније до 1.10. текуће године.
ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 3
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта плаћа инвеститор.
Допринос из става 1. овог члана
инвеститор плаћа на основу решења о
грађевинској дозволи које доноси организациона
јединица
Општинске управе надлежна за
послове издавања грађевиских дозвола по
обрачуну који израђује Дирекција за планирање
и изградњу ЈП Врњачка Бања и на основу
коначног обрачуна Дирекције за планирање и
изградњу ЈП Врњачка Бања који је саставни део
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употребне дозволе, у поступку пре издавања
употребне дозволе који допринос се уплаћује у
једнократном износу.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора а на основу достављене урбани-стичко техничке документације, односно правоснажних
локацијских услова, извода из пројекта за
грађевинску дозволу, сепарата пројекта за
грађевинску дозволу која се мења, пројекта
изведеног стања и др. документације прописане
важећим Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује се обрачуном који је
саставни део грађевинске дозволе, односно
коначним обрачуном који је саставни део
употребне дозволе тако што се основица коју
чини просечна цена квадратног метра станова
новоградње у општини Врњачка Бања, према
последњим објављеним подацима Републичког
завода за статистику за територију општине,
помножи са укупном нето површином објекта
који је предмет градње, израженом у метрима
квадратним, и са коефицијентом зоне и
коефицијентом намене објекта који се утврђује
овом Одлуком.
Обрачун доприноса поред износа доприноса садржи и начин плаћања и средства обезбеђења плаћања доприноса. Обрачун доприноса
важи 15 дана од дана издавања.
Инвеститор који врши унутрашњу
адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег
габарита и волумена легално изграђеног објекта,
без повећања укупне нето површине и без
промене намене, не плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта, о чему Дирекција
издаје обавештење инвеститору.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне и
друге инфраструктуре, производне и складишне
објекте, подземне етаже објеката високоградње
(простор намењен за гаражирање возила,
подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и
сл.), осим за делове подземне етаже које се
користе за комерцијалне делатности, отворена
дечија игралишта, отворене спортске терене и
атлетске стазе.
Члан 4
Површина објекта који се гради,
дограђује или реконструише за коју се врши
обрачун једнака је нето површини обрачунатој
по српском стандарду СРПС У. Ц2.100 према
Решењу о означавању стандарда и сродних
докумената у Републици Србији (''Сл.гласник
РС'', бр.27/07 и 79/07-тумачење) објављеном у
посебном издању Института за стандардизацију
Србије.

11.2.2015. године

Члан 5
. Подручје општине Врњачка Бања,
подељено је на следеће зоне: прва зона са три
подцелине и обухвата централни део Врњачке
Бање, друга зона са три подцелине и обухвата
западни део ГП, трећа зона са три подцелине источни део ГП, четврта зона са три подцелине северни део ГП, пета зона – зона Гоча и шеста
зона – зона обухвата Просторног плана Општине
ван претходно наведених зона.
Границе зона из претходног става овог
члана дате су у графичком прилогу који
представља саставни део ове одлуке.
Члан 6
Намене објеката за које се плаћа
допринос су:
1.стамбена:
1.1.индивидуални стамбени објекти до две
стамбене јединице и индивидуално стамбени
објекти са једном стамбеном и једном пословном
јединицом и викенд куће.
1.2 колективни стамбени објекти са више од две
стамбене јединице.
1.3. стамбено - пословни објекти са више од
једне стамбене и једне пословном јединице,
пословно-стамбене апартмане.
2.комерцијална:
2.1.трговинске објекте, пословне објекте,
канцеларије и помоћни објекти.
2.2, кладионице, коцкарнице, објекти за забаву,
гараже као засебне комерцијалне објекте и сл.
2.3.објекти бензинских пумпе, плинских пумпе,
банке и пословне јединице банака. мењачнице
осигуравајућих друштава и сл.као и друге објекте
комерцијалног и услужног карактера.
2.4. хотели, мотели, хостели, туристичка насеља
и сл.
2.5. услужно занатство.
3.јавна:
објекти намењени за јавно коришћење који могу
бити у другим облицима својине (болнице,
домови здравља, домови за старе, објекти
образовања, отворени и затворени спортски и
рекреативни
објекти,
објекти
културе,
саобраћајни терминали и други објекти) и
објекти - простори традиционалних цркава и
традиционалних верских заједница у смислу
Закона о црквама и верским заједницама
("Службени гласник РС", број 36/2006)
4.остала: објекат индустрије и грађевинарства за
монтажу готових делова или дораду полупроизвода, сепарације агрегата, фабрике бетона
гаражни простор у овим објектима ако се
користе за комерцијалне делатности, отворени
паркинзи.
5.пољопривредни објекти.
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Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта за привремене објекте и
монтажне објекте површине преко 2м2 утврђује
се у процентру од 5% од износа утврђеног на
начин прописан у чл. 3.став 4. помножен са
бројем година на који се издаје акт о изградњи
односно постављању објекта. Уколико период на
који се поставља није опредељен утврђује се
допринос у 100% износу
Објекти који нису наведени у ставу 1
овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.
Члан 7
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта одређују се следећи
коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз):
Коефицијент за намену (Кн)
Потпун опис објеката на које се
примењују коефицијенти из табеле дат у чл.6.
ове одлуке.
Зона

Коефицијент зоне

ПРВА ЗОНА
1.1
1.2
1,3

0,100
0,100
0,090
ДРУГА ЗОНА

2.1
2.2
2.3

0,040
0,040
0,040
ТРЕЋА ЗОНА

3.1
3.2
3.3

0,040
0,040
0.040
ЧЕТВРТА ЗОНА

4.1
4.2
4.3

0,015
0,015
0,015
ПЕТА ЗОНА

0,015

ШЕСТА ЗОНА, осим
насељених места:
Станишинци, Рсавци,
Вукушица и Отроци

0,011
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Коефицијент за намену (Кн)
Потпун опис објеката на које се
примењују коефицијенти из табеле дат у чл.6.
ове одлуке.
Намена објекта
1.1 Индивидуални
стамбени и др.
1.2. Колективни
стамбени и др.
1.3.Стамбено пословни
објектима и др.
2.1.Трговинске
објекте и др.
2.2.Кладионице и
др.
2.3.Објекти
бензинских пумпе
и др.
2.4.Хотели и др.
2.5. Услужно
занатство
3. Јавна
4. Остала: објекат
индустрије и
грађевинарства и
др.
5. Пољопривредни
објекти

Коефицијент
0,98
1,26
1,22
0,61
1,22
1,50
0,40
1,22
0,40
1,22

0,00

Члан 8
Скупштина
општине
појединачним
актом може предвидети додатне погодности за
плаћање доприноса за објекте од посебног
значаја за развој општине. Допринос се може
умањити до 50%, Појединачним актом се могу
прописати и друге погодности уз испуњавање
одређених услова: запошљавање одређеног броја
лица на неодређено време у одређеном
временском периоду и сл.
Не могу се предвидети умањења износа
доприноса за објекте станоградње, осим по
основу прописаном за објекте социјалног становања код којих је инвеститор Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе.
У циљу реализације пројекта од значаја
за локални економски развој општине висина
накнаде плаћа се у другачијем износу од износа
предвиђеног одредбама ове одлуке уколико
општина прибави сагласност Влада Републике
Србије.
Члан 9
У случају претварања већ изграђеног
објекта у простор за који се овом одлуком
утврђује виши коефицијент намене, инвеститор је
дужан да плати разлику доприноса за уређивање
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земљишта између доприноса обрачунате према
претходној намени у односу на нову намену
објекта, која се обрачунава према важећој одлуци
у моменту подношења потпуног захтева.
У случају претварања таванског простора
у стамбени или пословни, допринос се обрачунава
за површину која има висину најмање 1,5 метар, од
пода до таванице у износу од 80% од пуног износа.
У случају да се реконструкцијом или
адаптацијом врши промена намене објеката који су
по намени хотели, мотели, хостели, туристичка
насеља, објекти привредно производне намене у
друге намене, инвеститор је дужан да плати
разлику доприноса у троструком износу, која се
обрачунава према важећој одлуци у моменту
подношења потпуног захтева.
У случају реконструкције са доградњом
објеката, односно изградње новог на истој
грађевинској парцели инвеститор је дужан да
плати допринос за уређивање земљишта за разлику
у површини између старог и новог објекта, која се
обрачунава према важећој одлуци у моменту
подношења потпуног захтева.
Инвеститор који руши постојећи легално
изграђен објекат и гради нови на истој локацији, у
складу са планским актом, плаћа допринос за
уређивање грађевинског земљишта за разлику у
површини између објекта који гради и легално
изграђеног објекта који се руши, која се
обрачунава према важећој одлуци у моменту
подношења потпуног захтева.
Легалност и површина објекта из
претходног става овог члана доказује се:
изводом
изводом из листа непокретности,
грађевинском и употребном дозволом или актом
надлежне организационе јединице општинске
управе да је објекат грађен у периоду када за
његову изградњу није било потребно издавање
грађевинске дозволе, наведено у локацијској
дозволи. Уколико наведене исправе не садрже
податке о површини објекта, иста се утврђује на
основу акта надлежног одељења, или техничке
документације која је саставни део грађевинске
дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места
од стране овлашћеног лица организационе
јединице Општинске управе надлежне за
издавање грађевинских дозвола.
Члан 10
Инвеститору индивидуалног стамбеног
објекта, који решава стамбено питање своје
породице, признаје се право на умањење
доприноса по основу његовог улагања, односно
улагања чланова његове уже породице у објекте
инфраструктуре, које је имао путем плаћања
самодоприноса на подручју општине Врњачка
Бања, у висини од 2,0% за сваку годину.
Умањење из претходног става признаје се
максимално до 200м2 нето површине објекта..
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Чланом породичног домаћинства у смислу
става 1. овог члана сматра се: брачни друг, дете
(рођено у браку или ван брака, усвојено или
пасторак), родитељи власника, као и лице које је
власник по закону дужан да издржава.
Повластице из претходног става признају
се инвеститору на основу писмене потврде месне
заједнице преко које је самодопринос убиран, из
које се недвосмислено може констатовати у ком
периоду је инвеститор или члан његове уже
породице вршио уплаћивање самодоприноса за
активности на подручју општине Врњачка Бања,
уверења организационе јединице Општинске
управе надлежне за локалне јавне приходе и
уверење Службе за катастар непокретности
Врњачка Бања да на територији општине Врњачка
Бања нема другу непокретност.
Чланови једног породичног домаћинства
могу користити ово право само једанпут, за један
стамбени објекат, и то највише до 200м2 нето
површине објекта.
Евиденцију издатих потврда физичким
лицима о плаћању самодоприноса, воде месне
заједнице на територији.
Умањења прописана овим чланом не могу
бити већа од 40% обрачунатог доприноса и не
могу се примењивати за површину већу од 200м2
нето површине објекта.
Члан 11
Лицу
са
утврђеним
степеном
инвлидитета, признаје се право на умањење
доприноса за уређивање грађевинског земљишта
у проценту утврђеног инвалидитета, и то само
за прву изградњу породичног стамбеног објекта
за нето површину од 200м2 у објекту, којим
трајно решавају своје стамбено питање, уколико
поднесу валидне доказе, односно уверења
надлежне здравствене установе и организационе
јединице Општинске управе надлежне за
послове планирања и изградње, и уверење
Одељења за локалне јавне приходе и уверење
Службе за катастар непокретности Врњачка
Бања да на територији општине Врњачка Бања
нема другу непокретност
Испуњеност услова из става 1. овог
члана утврђује Општинско веће општине
Врњачка Бања.
Члан 12
Ако инвеститор промени намену гараже,
гаражног или паркинг простора и обавезан је да
плати допринос за уређивање грађевинског
земљишта за промењену намену увећану за 50%.
у поступку измене грађевинске дозволе.
За објекте из овог члана, допринос се
плаћа једнократно.
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III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта може се платити једнократно у
целости или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање
грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
једнократно у целости са умањењем се у
износу од 30% или
- у 36 месечних рата, а највише 60 месечних
рата уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са
индексом потрошачких цена према подацима
Републичког завода за статистику. За доцњу у
отплати доспелих рата обрачунаваће се затезна
законска камата о чему ће се старати
организациона јединица Општинске управе
надлежна за послове финансија.
У случају плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта на рате,
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења
плаћања достави:
1.неопозиву банкарску гаранцију, наплативу
на први позив, без приговора која гласи на
укупан износ недоспелих рата и која је издата на
рок који мора бити дужи три месеца од дана
доспећа последње рате или
2.успостави хипотеку на објекту који вреди
најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне
самоуправе.Општинско правобанилаштво се
стара о упису и активирању хипотеке.
Банкарска гаранција се активира након
три доспеле а не измирене рате о чему ће се
старати организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове финансија.
У случају плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта на рате за
изградњу објеката чија укупна бруто развијена
грађевинска површина не прелази 200м² и који
не садржи више од две стамбене јединице, из
става 5 овог члана, не достављају се средства
обезбеђења.
Члан 14
Инвеститор је дужан да изврши уплату
доприноса за уређивање грађевинског земљишта
у целости, односно ако плаћа на рате да уплати
прву рату и достави средства обезбеђења,
најкасније до подношења пријаве.
Уколико инвеститор не измири доспели
износ доприноса у прописаном року, наплата ће
се извршити принудним путем у поступку
прописаном важећим Законом о пореском
систему и пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на
терет инвеститора.
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Члан 15
Уплата прихода по основу ове Одлуке
врши се на следеће уплатне рачуне, и то
840-742253843-87
позив на број по моделу 97:
ФИРМА:
97-к.бр. 115-ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
97-к.бр. 115-матични број.
IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 16.
Грађевинско земљиште које није уређено
у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу
издати локацијски услови, односно грађевинска
дозвола, може се припремити, односно опремити
и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано
лице,
односно
инвеститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси Дирекцији за
планирање и изградњу ЈП Врњачка Бања
предлог о финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става
2. овог члана прилаже/доставља:
- правоснажне локацијске услове
доказ о решеним имовинско – правним
односима за парцелу на којој намерава да гради
објекта
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње
Члан 17.
Дирекцији за планирање и изградњу ЈП
Врњачка Бања након разматрања предлога лица
из става 2. члана 16. ове Одлуке и достављене
документације,
припрема
Елаборат
о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
- податке о локацији односно зони,
-податке из урбанистичког плана и
техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
-податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
-границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела,
-динамику и рок изградње комуналне
инфраструктуре,
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-обавезу Дирекцији за планирање и
изградњу ЈП Врњачка Бања
да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова
-одређивање учешћа сваке уговорне
стране у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне
контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и других
трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања финансијских и других средстава;
-одређивање објеката који се граде и који
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
-одређивање износа учешћа лица из става
1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта који ће
бити умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
-средства обезбеђења испуњења обавеза
уговорних страна.
Члан 18
На основу елабората из члана 17. ове
Одлуке закључује се Уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског
земљишта између лица из става 2. члана 17. ове
одлуке општине Врњачка Бања по претходно
прибављеној сагласности Општинског правобранилаштва.
Уговор из става 1. овог члана садржи
следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се
планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке
услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског
земљишта;
- границе локације која се припрема, односно
опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу Дирекцији за планирање и изградњу ЈП
Врњачка Бања да обезбеди стручни надзор у
току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у
обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле
техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова у
вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1.
овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта за који ће
бити умањен износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
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- вредност земљишта које инвеститор уступа
јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза
уговорних страна.
Члан 19
Инвеститори који су закључили уговоре
са општином о регулисању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта или исте закључе до
01.03.2015. године у обавези су да плаћају
накнаду за уређивање грађевинског земљишта у
свему у складу са закљученим уговором.
Члан 20
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Врњачка Бања'' а примењују се од 1.03.2015.
године.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ("Службени
лист Општине Врњачка Бања", бр. 7/13пречишћен текст, 8/13 – исправка и 20/13 и
16/14), осим поглаваља III – Накнада за
уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације објеката (чл.19-21.), с тим што се у
чл.19. став 1 текст: ''утврђује се у складу са чл.9.
ове одлуке'', мења у текст: ''утврђује се у складу
са чл.5. став 1 ове Одлуке'', поглавља IV – Начин
плаћања накнаде, остају на снази чл.27. став 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и став 10 алинеја 3; и поглавље V
- Обезбеђење потраживања накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта и
закупнине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-279/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
13.
Скупштина општине Врњачка Бања на 24.
седници одржаној дана 9.2.2015. године, на основу
чл.146. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, Одлука
УС 42/13, 50/13-Одлука УС, 98/13-УС и 132/14) и
чл.36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст
и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1
Овом Одлуком прописују се услови и
начин постављања и уклањања мањих монтажних
објеката и опреме, привременог карактера на
површинама јавне намене и осталим површинама у
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општој употреби на територији општине Врњачка
Бања.
Члан 2
Значење појединих термина у смислу ове
Одлуке је следеће:
1) "површина јавне намене" јесте
изграђен, уређен или неизграђен простор који је
планским актима одређен
за уређење, или
изградњу јавних објеката, или површина јавне
намене за које се утврђује општи интерес (улице,
тргови, паркови, паркинг простори, такси
стајалишта, слободне површине у општој употреби
и др.). Површина јавне намене може бити у
својини општине Врњачка Бања и јавних предузећа и установа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе и других правних и физичких лица.
2) "мањи монтажни објекат" јесте: киоск,
летња башта, објекти за културна збивања, спорт и
забаву су: монтажне бине, трибине, игралишта,
балон хале спортске намене, циркуске шатре, камп
приколице, забавни, луна и зоо-паркови, возила
наменски преуређена за излагање и продају робе и
друге намене.
Објекти из претходног става су типског
карактера у свему према нацрту организационе
јединице Општинске управе надлежне за послове
планирања и изградње, чију ће израду надлежна
организациона јединица Општинске управе
поверити овлашћеном предузећу/предузетнику у
поступку прописаном законом, а које ће бити у
власништву општине Врњачка Бања.
Не сматра се мањим монтажним
објектом у смислу ове Одлуке објекат чије
извођење се врши грубим грађевинским радовима.
3) "опрема" јесте: покретни мобилијар
као што су: аутомати, фрижидери за продају
сладоледа, расхладни уређаји, уређаји за печење и
продају кокица, кукурузних клипова, кестења и
сличних уређаја, покретне тезге за излагање и
продају робе, разгласни уређај и друга опрема која
се поставља у сврху одржавања одређених јавних
манифестација и приредби или у функцији
објеката или мањих монтажних објеката, приредби
политичког карактера, забавних програма и
презентација, непрофитних манифестација и
приредби (хуманитарног, едукативног, музичког,
спортског карактера односно манифестација у
циљу неговања културе и културног наслеђа),
држачи за бицикле, сталци за излагање робе,
жардињере и покретни објекти за обављање
регистроване делатности (аутићи, играчке и друга
опрема за дечија игралишта, покретна тезга за
продају дозвољене врсте роба и друго);
4) ''остала урбана опрема'' јесте:
уметничкa фигура, уређај, апарат, мали монтажни
елемент, мањи наменски систем, реквизит, посуда
и сл. у функцији уређења површина јавне намане;
5) "коришћење површине јавне намене"
јесте њено привремено заузимање у површини
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предвиђеној Планом и одобрењем надлежног
органа ради постављања објеката и опреме из овог
члана;
6) ''објекти у функцији
туристичке
сигнализације'': туристички инфо-пултови и сл.
Члан 3
Није дозвољено на територији општине
Врњачка Бања. постављање објеката и опреме из
чл. 2. ове Одлуке без одобрења надлежног органа.
Одобрења за
постављање мањих
монтажних објеката и опреме из чл. 2. ове Одлуке
доноси организациона јединица Општинске управе
надлежна за послове планирања и изградње на
основу одредби ове одлуке и Плана општег
распореда места
за
постављање мањих
монтажних објеката и опреме на површинама
јавне намене.
Члан 4
За привремено коришћење површина
јавне намене и постављање мањих монтажних
објеката и опреме израђују се планови.
План општег распореда места
за
постављање мањих монтажних објеката и опреме
садржи локације, опште услове и правила
постављања
мањих
монтажних
објеката
(текстуални и графички део), односно постављања
опреме, а нарочито: намену, врсту материјала од
којих се израђује, величину и изглед објекта,
површину заузећа површине јавне намене, време
на које се поставља, распоред локација по зонама
које су утврђене одлуком о локалним комуналним
таксама и др.
Нацрт Плана општег распореда места за
постављање мањих монтажних објеката и опреме
припрема Дирекција за планирање и изградњу и
доставља Скупштини општине.
Скупштина општине у складу са
урбанистичким планом и потребама реализације
туристичке понуде општине Врњачка Бања доноси
План општег распореда места за постављање
мањих монтажних објеката и опреме на
површинама јавне намене.
Планом распореда места указује се
посебна пажња да објекти и опрема из чл.2.
Одлуке, обухваћени Планом, својим положајем и
естетским обликовањем, морају бити у функцији
Променаде, Трга културе,
да не угрожавају
пешачку комуникацију, еколошко-урбанистички
амбијент парковских површина, изворишта и
земљишта око изворишта, као и да садрже
минимум санитарно-хигијенских услова.
За просторе који су под посебним
режимом заштите (културна добра, природна
добра и сл.), Дирекција за планирање и изградњу
ће приликом израде Плана прибавити и у исти
уградити
и
посебне
услове
надлежних
институција.
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ДАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ

понуда врши се истеком једног дана од задњег
радног дана када је оглашавање завршено.

Члан 5
Површине јавне намене за постављање
монтажних објеката и опреме дају се у закуп на
локацијама и за намене предвиђене Планом, путем
јавног надметања или прикупљања понуда и
непосредном погодбом за случајеве прописане
овом Одлуком.
У случају постављања мањих монтажних
објеката који су у власништву општине, исти ће се
давати у закуп, под условима и на начин, који ће се
ближе уредити и регулисати одлуком из
претходног става овог члана.
Председник општине Врњачка Бања
расписује јавни оглас и решењем
формира
комисију која спроводи поступак јавног надметања
или прикупљања понуда за закуп површина јавне
намене.
Одлуку о давању површина јавне намене у
закуп за привремено постављање мањих монтажних
објеката и опреме на предлог комисије доноси
Председник општине Врњачка Бања.

Члан 7
Учесник у јавном надметању или
прикупљању понуда јавним оглашавањем своје
учешће пријављује, односно доставља понуду,
Општинској управи служби надлежној за послове
Председника општине – комисији за спровођење
поступка најкасније један радни дан пре почетка
јавног надметања, односно отварања понуда.
Понуда учесника у поступку прикупљања понуда
јавним огласом се доставља у затвореном омоту.
Пријава (понуда) учесника у јавним
надметању и поступку прикупљања понуда
садржи:
1.податке о подносиоцу пријаве (тачан назив
правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ
и име овлашћеног лица, односно тачан назив
радње, име и презиме предузетника и његов
матични број и тачну адресу становања), износ
понуђене закупнине који не може бити мањи од
почетног односно уредно пуномоћје за лице које ће
заступати правно лице или предузетника на јавном
надметању односно у поступку прикупљања
понуда и потпис овлашћеног лица и печат.
и следеће доказе:
1. Извод из АПР не старији од три месеца
и потврда о регистрацији пољопривредног
домаћинства коју издаје надлежни државни орган
за закупце који учествују у поступку давања у
закуп површине јавне намене за локације
предвиђене Планом општег распореда места за
продају кукуруза, кокица и др.
2. Изјава о прихватању услова из огласа, изјаву да
ће се у објекту обављати делатност која је
прописана Планом; изјаву да ће се површина јавне
намене преузети у виђеном стању,
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном
огласу или средство обезбеђења плаћања депозита,
4. Доказ о редовном измиривању обавеза према
Општини по основу закупа са даном подношења
пријаве,
5.Доказ да није прекршајно кажњаван за прекршаје
прописане одлуком о монтажним објектима и
одлуком о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина, у претходних годину дана.
6. Доказ да није било превременог раскида
уговора са разлога прописаних овом одлуком.
Подносилац неуредне, непотпуне и
неблаговремене пријаве, губи право учешћа у
поступку јавног надметања односно јавног
отварања понуда и комисија за спровођење
поступка такве пријаве односно понуде одбацује.

Члан 6
Оглас
о
јавном
надметању
или
прикупљању понуда садржи:
1. Опис и ближе податке о површини јавне
намене на којој се објекат поставља.
2. Услове за постављање објекта или
опреме(намена објекта, површина у м2,
габарит и др.) и рок постављања објекта
или опреме.
3. Рок трајања закупа.
4. Почетни износ закупнине и накнаде за
уређење земљишта.
5. Рок привођења површине намени.
6. Обавезу учесника да уплати депозит за
учешће по јавном огласу у висини
троструког месечног почетног износа
закупнине из тачке 4
7. Место и време јавног надметања,
односно отварања понуда.
8. Рок за подношење пријава, односно
понуда.
9.
Обавезу учесника да достави доказе о
уредном извршавању уговорних обавеза по
основу закупа површина јавне намене.
10. Ближе услове за давање у закуп мањих
монтажних
објеката
који
су
у
власништву општине, а уговорне обавезе
теку од дана одржане лицитације.
Јавно надметање или отварање понуда се
може одржати најраније 3 дана од последењег дана
објављивања огласа. Оглас се објављује у трајању
до 7 дана на огласној табли Општинске управе,
сајту Општине.
У поновљеном поступку оглашавање траје
до три дана а јавно надметање односно отварање

Члан 8
У поступку јавног надметања не могу
учествовати председник нити било који члан или
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њихови заменици комисије за спровођење јавног
надметања или прикупљања понуда.
Члан 9
Поступак јавног надметања сматра се
успелим и у случају достављања једне уредне,
потпуне и благовремене пријаве за учешће којом
се подносилац пријаве региструје и присуствује
јавном надметању и проглашава закупцем, ако
потпише изјаву о прихватању почетне висине
закупнине по којој се непокретност може дати у
закуп, а уколико не прихвати губи право на
враћање депозита.
Одредбе из претходног става овог члана
примењују се и на поступак јавног отварање
понуда.
Члан 10
Јавно надметање отвара председник комисије, комисија утврђује подносиоце благовремених
потпуних уредних пријава који стичу статус
учесника у поступку, одбацује неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве чији подносиоци не
могу учествовати у даљем току поступка, утврђује
присутаност подносиоца пријаве и објављује
почетни износ и позива учеснике да дају своје
понуде, одређујући најнижи износ за који се може
повећавати претходно понуђени износ, који не
може бити већи од 10% претходно достигнуте
цене. Подносици благовремених, потпуних и
уредних пријава који не присуствују јавном
надметању односно отварању понуда сматра се да
су одустали од поднетих пријава односно понуда.
Одредбе из претходног става овог члана
сходно се примењују и на поступак јавног
отварања понуда.
О раду комисије води се записник.
Члан 11
По обављеном јавном надметању или
окончању поступка отварања понуда, комисија
истог дана сачињава предлог за доношење акта о
давању у закуп и заједно са записником о раду
исти доставља Председнику општине Врњачка
Бања.
Члан 12
Акт о давању површине јавне намене у
закуп садржи:
- податке о закупцу,
- опис и ближе податке о површини јавне намене,
- опис и ближе податке о објекту или опреми који
се поставља,
- обавезу регулисања закупнине и накнаде за
уређење грађевинског земљишта,
- рок трајања закупа,
- рок привођења површине намени,
- обавезу закупца да у року од најкасније 8 дана по
одржаној лицитацији закључи са Општином
уговор о закупу и прибави одобрење за
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постављање монтажног објекта или опреме на
површини јавне намене.
-обавезу закупца да ће објекат уклонити о свом
трошку и без накнаде када то захтева реализација
урбанистичког плана, односно по истеку рока из
уговора о давању површине јавне намене у закуп и
издатог одобрења за постављање објекта и опреме,
- обавезу закупца да положи депозит или
инструмент обезбеђења уплате депозита у висини
потребној за уклањање објекта и опреме коју
одреди надлежни орган, који се враћа уколико
закупац уклони објекат о свом трошку и
- обавезу закупца да положи депозит или
инструмент обезбеђења уплате депозита у висини
потребној за враћање зелене и друге јавне
површине у првобитно стање.
Члан 13
Служба Општинске управе надлежна за
послове Председника општине обавештава све
учеснике у поступку јавног надметања и
прикупљања понуда јавним оглашавањем о лицу
коме је површина јавне намене дата у закуп, у року
од три дана након одржавања лицитације односно
отварања понуда истицањем акта о давању
површине јавне намене у закуп на огласној табли
Општинске управе и на сајту Општине.
Члан 14
Општина и закупац закључују уговор о
закупу који садржи:
- податке о површини јавне намене,
- податке о намени и величини објекта или опреме
који се постављају,
- висину закупнине,
- рок и начин плаћања,
- одредбу да даном одјављивања из АПР престаје
закуп и да се раскида уговорна обавеза и да се
оглашава ново јавно надметање или поступак
прикупљања понуда за дату јавну површину,
- рок трајања закупа,
- рок за привођење површине намени,
- обавезу закупца да плати накнаду за уређење
грађевинског земљишта,
- обавезу закупца да пре закључења уговора
уплати депозит у висини једне излицитиране
месечне закупнине као
гарцију за редовно
измиривање обавеза
- обавезу Општине да у случају нередовног
измиривања
обавеза
закупца
плаћањем
закупнине, писменим путем уз обавезно лично
достављање упозорења о кашњењу уплате
доспеле рате, обавести закупца о обавези
измирења исте најкасније у року од 3 дана од дана
пријема упозорења, па за случај да закупац не
поступи по предњем упозорењу, уговор о закупу
се раскида и активира депозит у висини једне
излицитиране месечне закупнине.
- права и обавезе у случају неизвршења обавеза.
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Члан 15
Уговор о закупу закључује се у року до 8
дана од дана одржавања јавног надметања односно
отварања понуда, при чему се износ положеног
депозита урачунава у излицитирани износ
закупнине.
Ако лице коме је дата површина јавне
намене својом кривицом не закључи уговор у року
из става 1. овог члана, Председник општине
Врњачка Бања на предлог Службе Општинске
управе надлежне за имовинско правне послове,
донеће акт о стављању ван снаге акта о давању
површине јавне намене у закуп, а наведено лице
нема право на повраћај депозита, а затим позвати
следећег понуђача који је излицитирао највећи
износ да закључи уговор, па ако таквог нема
следећег дана понавља поступак давања у закуп
површине јавне намене по процедури утврђеној
овом Одлуком.
Члан 16
Површина јавне намене испред пословног
простора може се дати на привремено коришћење
непосредном погодбом власнику, одн. закупцу
пословног простора ради постављања опреме за
излагање робе, која је у промету у пословном
простору.
Када постоји више власника, одн. закупаца
пословног простора, површина јавне намене за
постављање опреме за излагање робе ће се дати на
коришћење сразмерно површини пословног
простора коју власници, одн.закупци користе.
Опрема за излагање робе се поставља тако
да обезбеди сигурност корисника и пролазника, и
да омогући несметано кретање пешака, особа са
посебним потребама и возила комуналних и
хитних служби, уз претходно прибављено
мишљење надлежне инспекције.
Члан 17
Површина јавне намене се може дати на
коришћење непосредном погодбом у случају када
се површина јавне намене даје на коришћење
јавним предузећима и установама чији је оснивач
општина у заштићеном делу екстра зоне а ради
постављања мањег монтажног објекта који има
амбијентални значај или поседује споменичко
својство као и за постављање урбане опреме за
уређење површина јавне намене.
Одобрење локације и услове коришћења на
предлог Одељења за планирање и изградњу доноси
Општинско веће.
ОДОБРЕЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
Члан 18
Уколико је посебним прописима за вршење
одређене делатности предвиђено поседовање
одобрења за рад, одобрење за постављање мањег
монтажног објекта и опреме из чл. 2. ове Одлуке
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може се издати само правним или физичким
лицима која поседују такво важеће одобрење.
Члан 19
Странка која тражи дозволу за постављање
мањег монтажног објекта и опреме дужна је да уз
свој захтев приложи и писмену изјаву оверену од
надлежне службе Општинске управе или суда да
ће их уклонити са места локације о свом трошку и
без накнаде оног тренутка кад то захтева
реализација урбанистичког плана, односно по
истеку рока из уговора о давању површине јавне
намене у закуп.
Власник мањег монтажног објекта и опреме
дужан је да исти постави, користи и одржава у
складу са уговором о закупу површине јавне
намене и решењем о одобрењу, у исправном
стању тако да може служити намени за коју је
постављен, а нарочито:
1) да је монтиран(а) и постављен(а) тако да
обезбеђује сигурност корисника, сопственика и
пролазника, да не ремети јавни ред и мир и
безбедност саобраћаја,
2) да обезбеди несметан пролаз и прилаз
возилима за довоз робе за потребе монтажног
објекта и опреме,
3) да објекат односно опрема испуњава
естетске и хигијенско-санитарне услове за
предвиђену намену,
4) да су потребне инсталације у објекту и
опрема (електро, водоводне и канализационе) у
исправном стању,
5) да се стара о изгледу и одржавању чистоће
у непосредној околини мањег монтажног објекта
или опреме и да обезбеди одговарајућу опрему за
прикупљање и одношење отпадака,
6) да се стара о дозвољеном нивоу буке.
Члан 20
За коришћење површине јавне намене и
постављање мањих монтажних објеката и опреме
из чл. 2. Одлуке плаћа се закупнина или локална
комунална такса и накнада за учешће закупца у
трошковима уређивања грађевинског земљишта, у
складу са посебним одлукама Скупштине општине
које регулишу ову материју.
ОДОБРЕЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 21
Решење којим се одобрава постављање
мањег монтажног објекта доноси орган Општинске
управе надлежан за планирање и изградњу.
Члан 22
Уз захтев за одобрење за постављање
мањег монтажног објекта прилаже се следећа
документација:
- уговор о закупу површине јавне намене,
који ће садржати и услове закупа мањег монтажног
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објекта у власништву општине, закљученим са
Општином,
- технички услови прикључака у зависности
од намене и локације мањег монтажног објекта
издате од стране надлежних јавних предузећа,
надлежног Завода за заштиту споменика културе,
Завода за заштиту природе и Министарства
унутрашњих послова, које прибавља надлежна
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања за послове планирања и
изградње,
- техничка документација у два примерка,
- оверена изјава из чл. 20. ове одлуке,
- доказ о регулисаној обавези плаћања
накнаде за учешће у трошковима уређења
грађевинског земљишта,
- одобрење за рад,
- доказ о уплати депозита или инструмент
обезбеђења уплате депозита у висини потребној за
уклањање објекта и доказ о уплати депозита или
инструмент обезбеђења уплате депозита у висини
потребној за враћање зелене и друге јавне
површине у првобитно стање,
- таксе на решење.
Уколико је локација за постављање мањег
монтажног објекта предвиђена Планом распореда
места, чија је намена по планском акту предвиђена
за јавно, а налази се у корисништву другог правног
или физичког лица, уз захтев за издавање
одоборења за постављање истог, надлежном
органу, поред документације из става 1. овог члана
доставља се и сагласност власника или држаоца
парцеле.
Под техничком документацијом сматра
се скица урађена од стране овлашћеног
пројектанта која садржи технички опис и фотографије објекта.
Члан 23
Решење којим се одобрава постављање
мањег монтажног објекта обавезно садржи
констатацију да ће власник објекта уклонити исти
о свом трошку и без накнаде када то захтева
реализација урбанистичког плана, односно
истеком рока из уговора о закупу као и обавезу
поштовања прописа у делу који се односи на
испуњавање естетских и хигијенско-санитарних
услову, техничке исправности и безбедности,
комуналног ред, дозвољени ниво буке, одржавање
чистоће и друге прописе.
Решење из претхоног става обавезно
садржи и обавезу закупца да у року од осам дана
од дана постављања објекта и опреме достави
доказ да је објекат и опрема безбедан за употребу.
Члан 24
Одобрење за постављање мањег монтажног објекта престаје да важи у случају раскида
уговора.
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Члан 25
Без одобрења органа из чл. 3.ст.2. ове
Одлуке забрањено је:
1. Померати или премештати објекат са локације
која је одређена у одобрењу.
2. Заменити објекат другим објектом.
3. Изменити изглед, конструкцију или боју објекта.
4. Променити врсту делатности за коју је објекат
намењен.
5. Постављање додатне опреме, сталака и витрина
за излагање и продају робе, као и продаја робе за
коју не поседује одобрење из мањих монтажних
објеката.
6. Коришћење површине јавне намене веће од
површине дефинисане одобрењем
Члан 26
Одељење
надлежно
за
послове
планирања и изградње води посебан регистар о
издатим решењима којима се одобрава привремено
постављање мањих монтажних објеката са именом
и презименом власника, адресом, бројем решења и
датумом издавања истог, датумом почетка важења
и датумом престанка важења решења.
Организациона
једница
Општинске
управе надлежна за послове финансија, прати
реализацију уговора о закупу јавне површине за
постављање монтажних објеката из ове одлуке, уз
обавезу да на тражење надлежних органа, као и по
сопственој иницијативи, подноси извештаје
организационим јединицама надлежним за послове
планирања и изградње, имовинско правне послове,
као и Општинском правобранилаштву.
ОДОБРЕЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЛЕТЊИХ
БАШТИ
Члан 27
Летње баште формирају се испред
пословних објеката у складу са овом одлуком и
Планом, водећи рачуна о могућностима простора,
естетском обликовању и визуелном изгледу, тако
да формирана летња башта не омета кретање
пролазника и корисника услуга, као и коришћење
суседних објеката.
Летње баште могу формирати правна лица
и предузетници који обављају угоститељску,
посластичарску и делатност исхране и смештаја
гостију.
Летње баште се формирају од гарнитура за
седење, сунцобрана, тенди за поједине летње
баште које буду предвиђене Планом распореда
места за постављање монтажних објеката и
опреме, у зависности од локације и амбијенталне
целине у оквиру које се иста поставља и
жардињера са цвећем на означеној подлози на
површини јавне намене, и то:
- на делу тротоара, под условом да се остави
слободан пролаз од најмање 2м;
- на улицама где је забрањен саобраћај за моторна
возила,
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- на другим површинама јавне намене, под условом
да се обезбеди слободан пролаз од најмање 3м
ширине.
Обележавање површине јавне намене за
формирање баште извршиће се у присуству
комуналне инспекције у складу са овом одлуком и
издатим одобрењем.
Члан 28
За објекте који обављају угоститељску,
посластичарску и делатност исхране и смештаја
гостију који су удаљени од улице или друге
површине јавне намене а имају прилаз тим површинама, може се одобрити формирање летње баште,
ако удаљеност није већа од 30м, под условом да се
не омета прилаз другим објектима, не заклањају
излоге и не угрожавају нормално коришћење и
обављање делатности других корисника.
Члан 29
Летње баште се могу формирати у периоду
од 15.03. до 31.10. текуће године.
Подносилац захтева је дужан да у захтеву
определи период коришћења у континуитету
површине јавне намене у оквиру термина из става
1. овог члана, који не може бити краћи од 30 дана,
као и да наведе површину заузећа које представља
јединствену целину за ову намену, без могућности
промене површине летње баште и временског
периода током перида коришћења.
По истеку рока за који је издато одобрење
за коришћење површине јавне намене, летње
баште се морају уклонити са исте и вратити
земљиште у првобитно стање.
Уколико временски услови дозвољавају,
баште се могу формирати и ван периода утврђеног
у ставу 1. овог члана, без накнаде, са закупцима
који су измирили своје обавезе према Општини за
предходни период о чему подносе доказ уз захтев
за издавање одобрења продужење важности решења којим је одобрено постављање летње баште.
Одељење надлежно за послове планирања
и изградње решењем одобрава продужење рока из
претходног става овог члана најдуже до првог
марта, када су закупци у обавези да уклоне баште
или поднесу захтев за издавање одобрења за
постављање летњих башти у наступјућој сезони.
Члан 30
Летње баште се формирају на основу
одобрења органа Општинске управе надлежног за
планирање и изградњу.
За коришћење површине јавне намене,
закупац површине јавне намене на којој је
формирана летња башта, плаћа локалну комуналну
таксу сходно Одлуци о локалним комуналним
таксама.
Члан 31
Уз захтев за издавање одобрења за коришћење површине јавне намене ради формирања
летњих башти подноси се:
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- назив и адреса правног лица или предузетника
који подноси захтев;
- извод из АПР-а, не старији од три месеца,
- доказ о власништву или закупу пословног
простора испред кога се тражи формирање баште,
- техничка документација у два примерка – скица
која садржи димензије, волумен и положај у
односу на: елементе површине јавне намене
(коловоз, паркинг, пешачки прелаз, електростуб,
шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему површине
јавне намене (клупа, жардињера, канта за отпатке),
привремене и сталне објекте у непосредној
близини (киоск, телефонска говорница, рекламни
објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз,
елементи фасаде над јавном површином).Техничку
документацију
израђује
пројектант
са
одговарајућом лиценцом
- време коришћења површине јавне намене из
чл.30.ове Одлуке,
- уговор о регулисању појачаног одржавања
површине јавне намене закључен са надлежним
јавним предузећима,
- доказ о уплати депозита или инструмент
обезбеђења уплате депозита у висини потребној за
уклањање летње баште коју одреди надлежни
орган, који се враћа уколико закупац уклони летњу
башту о свом трошку и обавезу закупца да положи
депозит или инструмент обезбеђења уплате
депозита у висини потребној за враћање зелене и
друге јавне површине у првобитно стање,
- доказ да није прекршајно кажњаван за прекршаје
прописане одлуком о монтажним објектима и
одлуком о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина, у претходних годину дана,
-доказ о измиреним обавезама према Општини у
претходном периоду по основу
коришћења
површине јавне намене ради формирања летњих
башти,
- доказ о уплати такси.
Захтев за добијање одобрења за постављање
баште подноси се насловљен на Одељење
надлежно за послове планирања и изградње
најмање 5 дана пре почетка периода за који се
тражи постављање баште.
Члан 32
Одобрењем за заузеће површине јавне
намене ради формирања летње баште нарочито се
дефинише:
- правно лице или предузетник коме се одобрава,
са подацима из АПР-а,
- место и површина која се заузима,
- време коришћења површине јавне намене,
- обавезе о регулисању начина плаћања и
измиривања обавеза сходно Одлуци о локалним
комуналним таксама и другим одлукама СО
Врњачка Бања, са инструментима обезбеђења
плаћања и
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- обавеза подносиоца захтева да након истека рока
уклонити формирану летњу башту и површину
јавне намене вратити у првобитно стање.
Одобрење за заузеће
површине јавне
намене ради формирања летње баште садржи и
обавезу да ће власник уклонити исту о свом
трошку и без накнаде када то захтева реализација
урбанистичког плана, односно истеком рока из
решења којим је одобрено заузимање површине
јавне намене као и обавезу поштовања прописа у
делу који се односи на испуњавање естетских и
хигијенско-санитарних услова, комунални ред
прописан и ближе уређен Одлуком о општем
уређењу и другим одлукама, дозвољени ниво буке,
одржавање чистоће и друге прописе.
Члан 33
Формиране летње баште морају се
уклонити пре истека рока у случају потребе
уређења улице и остале површине јавне намене,
организовања манифестација, у хитним и другим
случајевима по процени одељења надлежног за
послове планирања и изградње.
За дане у којима је корисник површине
јавне намене спречен применом става 1.овог члана
да обавља своје пословне активности, не плаћа
закуп за њихово коришћење, према обрачуну
Организационе јединице надлежне за локалне
јавне приходе, којим се врши одговарајуће
умањење закупа, а на основу извештаја надлежне
општинске инспекције.
Уклањање летњих башти из претходног
става врши се на терет корисника површине јавне
намене, по налогу надлежне општинске инспекције
из уплаћеног депозита, у случају да корисник
површине јавне намене исту сам не уклони.
Члан 34
У циљу несметаног коришћења површине јавне намене забрањено је формирање летње
баште:
- на уличним шахтама изграђене инфраструктуре и
јавним хидрантима,
- на уређеним зеленим површнама јавне намене
без услова и сагласности надлежног јавног
предузећа и завода за заштиту природе,
- на тротоару и другим површинама јавне намене
где се не може обезбедити слободан пролаз од
најмање 2м ширине,
- на другим површинама јавне намене где по
оцени стручне службе надлежног органа СО
Врњачка Бања се омета нормално коришћење
површина јавне намене, пролаз пешака, прилаз
излозима, пролаз возилима за комунално уређење
града и другим возилима за хитне интервенције.
- у површини већој од површине дефинисане
одобрењем.
Члан 35
Уз захтев за издавање одобрења за постављање опреме из члана 2. тачка 3) и 4). наводи се
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период на који се постављају, садржај и локације
за постављање уз прилагање техничке документације у два примерка која садржи: графички и
фотографски приказ површине коју опрема
заузима, њене димензије, волумен и положај у
односу на: елементе површине јавне намене
(коловоз, паркинг, пешачки прелаз, електростуб,
шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему површине
јавне намене (клупа, жардињера, канта за отпатке),
привремене и сталне објекте у непосредној
близини (киоск, телефонска говорница, рекламни
објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином). Техничку
документацију израђује пројектант са одговарајућом лиценцом.
Локација за постављање опреме из става 1.
овог члана утврђује се према положају у односу на
објекте са јавним и другим садржајима, тако да се
њиховим постављањем не омета функционисање
тих објеката и саобраћаја.
Постављање опреме врши се у складу са
условима за постављање летњих башти утврђених
овом одлуком.
Није дозвољено затварати и ограђивати
опрему из члана 2. тачка 3) и 4). тако да добије
изглед мањег монтажног објекта.
Није дозвољено постављати опрему из
члана 2. тачка 3) и 4) на површини јавне намене у
површини
већој од површине дефинисане
одобрењем.
УКЛАЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
Члан 36
Објекти и опрема из члана 2. ове Одлуке
који се постављају и користе супротно одредбама
ове Одлуке биће уклоњени по налогу Општинске
инспекције о трошку корисника површине јавне
намене.
Мера из става 1. овог члана се примењује и
на сопственике објеката и опреме који користе
површину јавне намене без правног основа.
Комунални инспектор ће у вршењу
инспекцијског надзора донети решење којим
налаже власнику објекта односно опреме, уколико
је присутан, да одмах уклони објекат, односно
опрему који је постављен на јавној површини без
уговора односно одобрења, или који је постављен,
односно који се не користи у складу са уговором,
односно одобрењем, односно Планом општег
распореда места, под претњом принудног
извршења.
Када се власник објекта, односно опреме не
налази на лицу места, комунални инспектор ће, без
саслушања власника, донети решење којим се
налаже да се објекат, односно опрема, укључујући
и друге предмете који се налазе на или у њима,
уклони у одређеном року који се може одредити и
на сате, под претњом принудног извршења. Ово
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решење се прибија на објекат, односно опрему, уз
назначење дана и часа када је прибијено и тиме се
сматра да је достављање извршено. Касније
оштећење, уништење или уклањање овог решења
не утиче на ваљаност достављања.
Жалба против решења из става 3. и 4. овог
члана не одлаже његово извршење.
Када власник објекта, односно опреме не
поступи по датом налогу, комунални инспектор, по
донетом закључку о дозволи извршења, спроводи
принудно извршење и одређује да се возила,
ствари и други предмети уклоне о трошку
корисника, односно сопственика, на место које је
за то одређено.
Трошкови принудног извршења намирују се из депозита чију висину за поједине објекте
и опрему одређује извршни орган општине
посебним актом, а полаже се приликом закључења
уговора о закупу површине јавне намене.
Принудно извршење уклањања објеката
и опреме на површинама јавне намене коју
самовласно заузме физичко или правно лице без
одобрења надлежног органа Општинске управе
врши се по поступку и од стране Комуналне
инспекције општине Врњачка Бања из средстава
буџета Општине, а на терет лица које је самовласно заузело површину јавне намене.

одношења лежарине и других доспелих трошкова,
а уколико нису довољна, разлика се наплаћује од
власника објекта, односно опреме, по поступку
прописаном за принудну наплату.
Када власник објекта, односно опреме не
преузме лако кварљиву робу затечену на или у
објекту, односно опреми који је принудно уклоњен
у року утврђеном у решењу комуналног
инспектора надлежно јавно предузеће за обављање
комуналних делатности, ће их предати предузећу
регистрованом за њихов промет, а на основу
закљученог уговора.
Трошкови одношења и лежарине мањих
монтажних објеката и опреме наплаћују се по
важећем ценовнику надлежног јавног предузећа за
обављање комуналних делатности.
Надлежно
јавно предузеће за обављање комуналних
делатности, не сноси одговорност за оштећење
предмета који се налазе на или у објекту, односно
опреми који - која се уклања који настају
уобичајено приликом уклањања и лежарине, као
ни ризик од њихове евентуалне пропасти због
природе ствари која се уклања,сем ризика
оштећења објекта и опреме насталих грубом
непажњом приликом уклањања и лежарине.

Члан 37
Смештај и чување принудно уклоњених
објеката, односно опреме, односно других
предмета који су се налазили на или у истима,
обезбеђује надлежно јавно предузеће за обављање
комуналне делатности које се ангажује за
уклањање монтажних објеката постављених без
одобрења које је у обавези да обезбеди простор за
њихово депоновање и чување.
Уколико јавно предузеће из претходног
става овог члана писменим путем обавести
комуналну инспекцију Општинске управе општине
Врњачка Бања да није у могућности да обавља
делатност уклањања, смештаја и чувања, за које
послове је овлашћен овом Одлуком, Општинска
управа у поступку прописаном законом ангажује
друго правно лице или предузетника за обављање
истих, према условима из ове Одлуке.
Приликом преузимања објекта, односно
опреме, односно других предмета који су се
налазили на или у истима, уклоњених са јавне
површине, власник објекта, односно опреме дужан
је да плати трошкове принудног уклањања и
чувања.
Ако власник објекта, односно опреме не
преузме принудно уклоњени објекат, односно
опрему у року који не може бити краћи од 120 дана
ни дужи од 180 дана од дана принудног уклањања,
надлежно
јавно
предузеће
за
обављање
комуналних делатности ће га продати на јавној
лицитацији, а средства остварена од такве продаје
користе се за подмирење трошкова поступка,

Члан 38
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши надлежни орган Општинске управе за
послове инспекције.
Надлежна инспекција наредиће решењем
имаоцу објекта уклањање истог о његовом трошку
и без накнаде:
1. Ако је објекат или опрему поставио без
одобрења,
2. Ако објекат или опрему није постављен сагласно
условима у одобрењу,
3. Ако поступи противно одредбама члана 25., 28.,
34. и 35.став 4. и 5. ове одлуке,
4. Ако у објекту или опреми не обавља делатност у
складу са издатим одобрењем,
5. Ако објекат или опрему са локацијом пренесе на
друго лице,
6. Ако корисник површине јавне намене касни са
измирењем обавеза по уговору више од једне
месечне рате,
7. Ако правно лице или предузетник буде брисано
из АПР-а,
8.Ако не уклони објекат или опрему о свом
трошку и без накнаде по истеку рока из уговора о
прибављању површине јавне намене у закуп,
односно рока одређеног у решењу органа управе
или то захтева реализација урбанистичког плана.

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000
динара, казниће се за прекршај правно лице, а у
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износу од 5.000 до 250.000 динара казниће се
предузетник:
1. Ако без одобрења постави објекат или опрему
(чл. 3.) или га постави противно издатом
одобрењу,односно формира летњу башту без
одобрења надлежног органа, или противно
издатом одобрењу, ако је брисан из АПР-а (чл.21.,
25., 27., 28., 29., 30.став1., чл.33. ст.3., чл.34.,
чл.35.став 4. и 5. чл.38. сем тач.6.)
2. Ако објекат или опрему са локацијом пренесе на
друго лице (чл. 38.тач.5.),
3. Ако не уклони објекат или опрему о свом
трошку и без накнаде ако то захтева реализација
урбанистичког плана, односно истеком рока из
уговора о прибављању површине јавне намене у
закуп, односно у року одређеном у решењу органа
управе, односно не уклони летњу башту сходно чл.
33. ове Одлуке и поступи противно чл. 38.тач.8.ове
Одлуке,
4. Ако поступи противно одредби чл. 25., 27., 28.,
29., 33.ст.3., чл. 34. и чл. 35.став 4. и 5. и чл. 38. сем
тач.6. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана (тачке
1., 2., 3. и 4.), казниће се за прекршај корисник
објекта (физичко лице) и одговорно лице у
правном лицу у износу од 2.500 динара до 75.000
динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40
За манифестације које су предвиђене
програмима јавних предузећа и установа на које је
дата сагласност од стране надлежног органа
општине, као и за друге манифестације које су
актом надлежног органа општине проглашене за
манифестације од јавног значаја, за пригодне
празнике (8. март, Нова година, Свети Ћирик и
др.), План распореда места ће на предлог Организационе јединице Општинске управе надлежне за
послове планирања и изградње доносити Општинско веће, обзиром на ограниченост њиховог
трајања.
Захтев са потпуном документацијом
подноси се Организационој јединици Општинске
управе надлежне за послове планирања најкасније
30 дана пре термина одржавања манифестације.
Члан 41
Одредбе ове Одлуке се не примењују на
одржавање манифестација, промоција, презентација, сајмова, вашара, културних и других свечаности и сл., на локацијама ван Плана општег
распореда мањих монтажних објеката, у којим
случајевима одлучује Председник Општине
Врњачка Бања, уз претходно прибављено мишљење Комисије Општинског већа о висини накнаде за
коришћење површине јавне намене.
Захтев са потпуном документацијом подноси се
организационој јединици Општинске управе
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надлежне за послове планирања најкасније 15 дана
пре термина одржавања манифестације.
Члан 42
За монтажне објекте за које је донето
решење којим се одобрава њихово постављање на
одређеној површини јавне намене, Председник
општине Врњачка Бања на образложени предлог
Општинске управе, може донети акт о давању у
закуп друге површине јавне намене, ако је
потребно да се површина јавне намене на којој се
ти монтажни објекти налазе приведе планираној
урбанистичкој намени, или је потребно да се такви
монтажни објекти изместе из других оправданих
разлога.
Члан 43
Ради рационализације поступка у спровођењу ове Одлуке утврђује се принцип једношалтерског пословања (предаја и преузимање
документације на једном месту) и задужује се
начелник Општинске управе да организује рад по
наведеном принципу.
Члан 44
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о монтажним објектима
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10,
6/11, 22/12 и 21/13).
Члан 45
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-21/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
14.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној 9.2.2015. године, на основу
чл.36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14 - пречишћен
текст и 16/14), чл.41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапошљености (''Сл.
гласник РС'', бр. 36/09, 88/10), чл.2. Одлуке о
оснивању Локалног савета за запошљавање
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.2/13), уз прибављено
мишљење Локалног савета за запошљавање
бр.06-9/15 од 03.02.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за
запошљавање
општине Врњачка Бања за 2015. годину
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Члан 1
Усваја се Локални акциони план за
запошљавање општине Врњачка Бања за 2015.
годину.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Бр: 9-154/15 од 9.2.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_________________________________________
15.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
редовној
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.112. Закона о
буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), Упутства за
израду програмског буџета Министарства
финансија из фебруара, 2014. године, Смерница
за припрему одлуке о буџету, циљева програма
и програмских активности и листе униформних
индикатора Сталне конгеренције градова и
општина од 14.10.2014. године, члана 20. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07), члана 36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14), доноси
ОДЛУКУ
о усвајању измена и допуна Стратегије
одрживог развоја општине Врњачка Бања 20132023
Члан 1
Овом одлуком усвајају се измене и допуне
Стратегије одрживог развоја општине Врњачка
Бања 2013-2023. године (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.6/13).
Члан 2
За праћење спровођења Стратегије
задужује се Комисија која ће осигурати њену
имплементацију.
У случају настанка значајних одступања у
реализацији стратегије, било због погрешног спровођења усвојене стратегије, било због поремећаја
насталих у окружењу, задужује се организациона
јединица надлежна за локални развој, да поново
уради
одговарајуће
анализе
и
изврши
преиспитивање и кориговање Стратегије општине.
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Члан 3
Обавезују се сви носиоци активности на
спровођењу Стратегије да благовремено достављају потребне податке и информације Комисији за праћење спровођења Стратегије из
чл.2.Одлуке.
Члан 4
Документ Стратегија одрживог развоја
општине
Врњачка
Бања
2013-2023
у
интегралном облику објављује се на званичном
сајту општине Врњачка Бања.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-155/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
16.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.18 Закона о младима (''Сл.гласник РС'',
бр. 50/11), чл. 32 Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14) и чл.36. и
чл.45. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
У чл.1. Одлуке о оснивању Канцеларије
за младе Општине Врњачка Бања (у даљем
тексту КЗМ), став 4 мења се и гласи:
''Временски период за који се оснива
КЗМ је 5 (пет) година, односно за период
реализације Локалног акционог плана за младе
Општине Врњачка Бања 2015-2019, који је
донела Скупштина општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14), а којим
је КЗМ задужена за спровођење и реализацију
активности из овог документа''.
Члан 2
У чл.6. иза речи: ''са законом'', текст до
краја става мења се у текст који гласи: ''а висина
накнаде за рад координатора, заменика
координатора и сарадника КЗМ регулисаће се
посебним актом председника Општине, или
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Општинског већа, а на основу чл.56. и 59.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) у складу са средствима
планираним буџетом Општине Врњачка Бања за
текућу годину за коју се утврђује висина
накнаде''.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у ''Сл. листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-156/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_________________________________________
17.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој
24.
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, а на основу члана 26.ст.2, 72 и
80. Закона о јавној својини (''Службени гласник
РС'', бр. 72/11, 88/2013 и 105/2014), чл. 3. Одлуке
о начину поступања са непокретностима које су
у јавној својини општине Врњачка Бања,
односно на којима општина Врњачка Бања има
посебна својинска овлашћења (''Службени лист
општине Врњачка Бања'', бр.16/14 и 17/14) и чл.
36. Статута општине Врњачка Бања ( ''Службени
лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14 пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЈП ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
Члан 1
Овом Одлуком даје се, без накнаде,
Јавном предузећу
''Нови Аутопревоз'' из
Врњачке Бање, ул. Војвођанска бр. 3 (у даљем
тексту ЈП ''Нови Аутопревоз'' на коришћење
следеће непокретности Општине Врњачка Бања
и то: кп.бр.503/3КО Врњачка Бања чија
површина је 34,67 ари, зграда – објекат на овој
парцели површине 507м2 и зграда- објекат на
овој парцели површине 50м2 ради обављања
делатности овог јавног предузећа у складу са
оснивачким актом у којима се између осталог
налази и линија за вршење техничког прегледа
моторних возила.
За наведену непокретност општина
Врњачка Бања покренула је поступак уписа
укњижења у Служби за катастар непоретности
Врњачка Бања. по основу пресуда Општинског
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суда у Врњачкој Бањи Пбр.108/08,пресуде
Привредног суда у Краљеву Посл.бр.П426/2012
и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу број
ГЖ.3898/12.
Члан 2
ЈП ''Нови Аутопревоз'' из Врњачке Бање
преузима на коришћење наведене непокретности
из чл. 1. ове одлуке и обавезан је да исте користи
у складу са природом и наменом ствари и да
истима управља у складу са Законом о јавној
својини, подзаконским прописима и важећим
актима општине Врњачка Бања.
Примопредаја
непопкретности
на
коришћење из чл.1. ове Одлуке врши се
записнички након закључивања уговора са
општином.
Члан 3
ЈП ''Нови Аутопревоз'' нема право
располагања, отуђења, стављања хипотеке или
другог терета на описаним непокретностима,
нити давања у закуп наведених непокретности из
чл. 1. ове Одлуке што се ближе регулише
уговором између општине и ЈП ''Нови
Аутопревоз''. По закључењу уговора са
општином Врњачка Бања којим ће се уредити
међусобна права и обавезе ЈП ''Нови
Аутопревоз''
преузима
на
коришћење
непокретности из чл. 1 ове одлуке.
Члан 4
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања да о давању на коришћење
непокретности из чл.1. ове одлуке закључи
уговор са ЈП ''Нови Аутопревоз''.
Члан 5
Јавно предузеће ''Нови Аутопревоз'' из
Врњачке Бање по основу ове одлуке не може
уписати право коришћења на објектима и
земљишту код надлежне службе РГЗ – Службе
за катастар непокретности Врњачка Бања.
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 361-35/14 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
18.
Бања на 24. редовној седници,
одржаној 9.2.2015.године, на основу чл.93.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
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бр.129/07), чл.10. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14-пречишћен текст и 16/14) и Уредбе о
означавању назива насељених места, улица и
тргова, означавању зграда кућним бројевима и
вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова
(''Сл.гласник РС, бр.16/12), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Члан 1
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи став 2. у чл.1. Одлуке о
изменама одлука о утврђивању назива улица у
Врњачкој Бањи (''Сл.лист општина Врњачка
Бања'', бр.14/14), којим је промењен назив улице
''Доситејева'' у ул.''Предрага Милошевића''.
Члан 2
Остаје на снази назив улице из
чл.1.тачке 7. Одлуке о измени и допуни Одлуке о
називима улица у Врњачкој Бањи (''Сл.лист
општине Краљево'', бр.4/92), односно назив
улице ''Доситејева''.
Остаје на снази став 1. у чл.1. Одлуке о
изменама одлука о утврђивању назива улица у
Врњачкој Бањи (''Сл.лист општина Врњачка
Бања'',
бр.14/14),
којим
назив
улице
''Витојевачки пут'', промењен у назив: ''Дејана
Петковића''.
Члан 3
О спровођењу ове одлуке стараће се
Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Врњачка Бања и организациона јединица Општинске управе надлежна
за комуналне послове.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављиваља у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-157/15од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
19.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној дана 9.2.2015. године на
основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'',
бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 159. и 160.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и
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55/13) и члана 36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
3/14-пречишћен текст и 16/14), доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке
о финансијској подршци породици са децом
на територији општине Врњачка Бања
Члан 1
У Одлуци о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.3/14-пречишћен текст, 4/14-исправка и
21/14) члан 18. мења се и гласи: ''Право на
једнократну новчану помоћ имају ученици
основних и средњих школа и студенти основних,
мастер академских студија, специјалистичких
струковних
студија,
специјалистичких
академских студија
и студенти докторских
академских
студија
акредитованих
високошколских установа, који студирањем на
високошколској установи остварују 240, односно
300, односно 360, односно 480 бодова, који су
први пут уписани у одређени разред односно
годину студија у текућој школској години, који
имају пребивалиште са својом породицом на
територији општине Врњачка Бања, најмање
задњих пет година, до дана подношења захтева
за једнократну помоћ и да студенти нису у
радном односу.''
Члан 2
Мења се члан 20. и гласи: ''Право из
члана 18 остварује студент, односно свршени
студент основних академских студија, мастер
академских,
односно
специјалистичких
струковних студија, односно специјалистичких
академских студија, који није губио ниједну
годину током студија, није користио мировање
права и обавеза, који је према наставном плану
и програму високошколске установе на којој
студира положио све испите из претходне
године студија, а на мастер и специјалистичким
студијама одбранио завршни рад, и остварио
укупно 60 ЕСПБ и постигао укупну просечну
оцену најмање 9,50 и вишу.
Право из чл.18. остварује и студент
докторских академских студија, који је
одбранио докторску дисертацију и остварио
најмање 180 ЕСПБ уз претходно остварених
најмање 300 ЕСПБ на основним академским и
мастер академским студијама,
и постигао
укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу''.
Члан 3
Члан
21.
се
мења
и
гласи:
''Организациона јединица надлежна за послове
финансија је дужна да утврди структуру
опредељених средстава у текућој буџетској
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години за немену- награде за најбоље ученике и
студенте-једнократна новчана помоћ.
Поступак доделе једнократне помоћи из
чл.18.ове одлуке, спроводи Комисија коју
формира Председник општине, са задатком да
распише конкурс, утврди критеријуме и сачини
предлог ранг листе за доделу ове помоћи''.
Члан 4
Мења се члан 23а и гласи: ''Право на
једнократну новчану помоћ у школовању
даровите деце за ученике основних и средњих
школа, поводом школске славе Светог Саве на
основу постигнутих резултата у претходној
школској години, утврђује се у складу са
закључком актива директора и предлога
надлежне организационе јединице за послове
образовања актом председника Општине''.
Члан 5
Задужује се секретар Скупштине општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
Права
утврђена
овом
Одлуком
примењиваће се од 01.01.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-153/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
20.
Скупштина општине Врњачка Бања на 24.
седници, одржаној дана 9.2.2015. године, на
основу члана 20 став 1 тачка 5 Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), члана
2. Закона о комуналним делатностима (''Сл.
гласник РС'', бр.88/2011), члана 7. Одлуке о
јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.16/11 и 22/12), и члана 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14 – пречишћен
текст и 16/14), доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о паркинг зонама
и режиму коришћења јавних паркиралишта у
Врњачкој Бањи
Члан 1
У Одлуци о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој
Бањи (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.7/14) мења се члан 2. тако да гласи:
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''На подручју насељеног места Врњачке
Бање утврђују се зоне јавних паркиралишта са
следећим локацијама:
ЕКСТРА ЗОНА
¾ Паркинг површина на коловозу Краљевачке
улице од моста код Банке Интеза до Дома
здравља ''Др Никола Џамић'',
¾ Паркинг површина Дома здравља ''Др Никола
Џамић'' у Краљевачкој улици,
¾ Паркинг површина на коловозу Немањине
улице, испред хотела ''Слобода'',
¾ Паркинг површина у Крушевачкој улици
испред тржног центра ''Робна кућа'' и Поште,
¾ Врњачка улица до почетка Променаде.
I ЗОНА
¾ Паркинг површина на коловозу и уз коловоз
Краљевачке улице од косог моста на
Липовачкој реци (наспрам Радничке улице) до
улице Зелени булевар, и од моста на
Липовачкој реци код Дома здравља ''Др
Никола Џамић'' до Улице Жике Ваљаревића,
¾ Паркинг површина на коловозу Крушевачке
улице од колског моста на Липовачкој реци
код Дома здравља ''Др Никола Џамић'' (са
прекидом код зграде Општинске управе
општине Врњачка Бања) до улице Жике
Ваљаревића,
¾ Паркинг површина уз коловоз улице
Слатински венац, у зони укрштања Улице
Жике Ваљаревић, Београдске и Улице
Слатински Венац,
¾ Паркинг површина на коловозу и уз коловоз
Београдске улице, од укрштања са Улицом
Бановић Страхиње до Немањине улице,
¾ Паркинг на коловоз и уз коловоз улице Саве
Ковачевића, код хотела ''Звезда'',
¾ Паркинг површина на коловозу Врњачке улице
од обележених такси стајалишта до улице
Цара Душана,
¾ Паркинг површина на коловозу улице Цара
Душана, од улице Булевар Српских ратника до
улице Пролетерских бригада,
¾ Паркинг површина на коловозу улице Пролетерских бригада, преко пута хотела ''Фонтана'',
¾ Паркинг површина уз коловоз улице Гаврила
Принципа, код хотела ''Железничар''.
II ЗОНА
¾ Паркинг површина уз коловоз улице
Слатински венац, наспрам апартманског
насеља ''Језеро'',
¾ Паркинг површина уз коловоз улице Моше
Пијаде од улице Слатински венац до Врњачке
улице,
¾ Паркинг површина уз коловоз улице Хероја
Чајке, испред вртића ''Радост'' у Врњачкој
Бањи,
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¾ Паркинг површина уз коловоз улице Булевар
Српских ратника, испред Основног суда
Краљево, Судска јединица Врњачка Бања,
¾ Паркинг површина уз коловоз улице Булевар
Српских ратника, испред Олимпијског базена,
¾ Паркинг површина уз коловоз крака улице
Кнеза Милоша, испред аутобуске станице
Врњачка Бања.
¾ Паркинг површина уз коловоз крака
Војвођанске улице, испред Факултета за
хотелијерство и туризам Врњачка Бања''.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:344-281/14 од 9.2.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
21.

Скупштина општине Врњачка Бања на
24. редовној седници, одржаној 9.2.2015.године,
на основу члана 36. ст.1. тачка 32. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст) и
чл.5.ст.2.
Одлуке
о
општинским
и
некатегорисаним путевима (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 6/08 и 17/09), донела је
ОДЛУКУ
1. Усваја се и даје
сагласност на
Програм одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним
путевима
и
улицама
и
изградњи
и
реконструкцији јавне расвете на подручју
општине Врњачка Бања за 2015.годину, који је
донео Надзорни одбор ЈП Дирекције за
планирање и изградњу општине Врњачка Бања
одлуком бр.400-1806/14 од 26.12.2014.године.
2. Саставни део ове одлуке чини Програм
одржавања, заштите, развоја и управљања
општинским и некатегорисаним путевима и
улицама и изградњи и реконструкцији јавне
расвете на подручју општине Врњачка Бања за
2015.годину, из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу давањем ове
сагласности, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-302/14 од 9.2.2015.године

11.2.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
22.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
24. седници одржаној 9.2.2015. године, на
основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и
члана 36. Статута општине Врњачка Бања
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен
текст)
и
Сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине број: 320-11-698/2015-14 од 3.2.2015.
године, донела је
Одлуку
о усвајању Годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка Бања
за 2015. годину
Члан 1
Усваја се Годишњи Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за
2015. годину.
Члан 2
За спровођење Програма из члана 1. ове
Одлуке, задужује се организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове
пољопривреде.
Члан 3
Документ ''Годишњи Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за
2015. годину'' објављује се на званичном сајту
Општине Врњачка Бања.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу
даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-163/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
23.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. редовној седници, одржаној 9.2.2015. године,
на основу чл.28., а у вези са чл.34. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
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119/12,
116/13-аутент.тумачење
и
44/14др.закон), чл. 12г. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за обављање комуналних
делатности " Бели извор" Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и
члана 36. став 1. тачка 9б. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања бр. 13/14-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
''БЕЛИ ИЗВОР'' ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се утврђује правни основ
за доношење одлуке о спровођењу јавног
конкурса и именовању директора Јавног
предузећа за обављање комуналних делатности
''Бели извор'' Врњачка Бања (У даљем тексту: ЈП
''Бели извор''), надлежности и његов радно
правни статус, мандат, услови и поступак за
именовање, права кандидата и друга питања од
значаја за спровођење овог поступка.
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 2
Скупштина општине Врњачка Бања на
основу чл. 28.Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутент.тумачење
и 44/14-др.закон) и чл. 12г. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности "Бели извор" Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/13), доноси одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП ''Бели
извор'', Врњачка Бања, ул.Жике Ваљаревића 1,
на предлог Општинске управе општине Врњачка
Бања.
На основу чл.31. став 3. Закона о јавним
предузећима, а у вези са чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07), Скупштина општине врши
именовање директора јавног предузећа.
НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ СТАТУС
ДИРЕКТОРА
Члан 3
Надлежност, послови, права, обавезе и
одговорности директора ЈП ''Бели извор'',
утврђени су Законом о јавним предузећима и
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за обављање комуналних делатности
"Бели извор" Врњачка Бања, као и другим
законским и подзаконским прописима који
регулишу радни однос.
Директор заснива радни однос на
одређено време.
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МАНДАТ
Члан 4
Мандат директора ЈП ''Бели извор'' траје
4 године.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 5
Кандидат за директора јавног предузећа
мора да испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способан;
2) да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
3) да има високо образовање стечено на
студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалстичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године;
4) да има најмање три године радног
искуства, од чега две године на пословима за
које је основано јавно предузеће или
на
руководећим положајима;
5) да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
6) да није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
7) да лицу није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавног предузећа.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Члан 6
Кандидат за директора подноси документа којима се доказује испуњеност услова из
чл.5. ове одлуке, а што се ближе одређује
Огласом о јавном конкурсу.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 7
Оглас о јавном конкурсу је саставни део
ове одлуке и објављује се у ''Сл.гласнику
Републике Србије'', и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије. Оглас о јавном конкурсу се
објављује и и на интернет страници општине
Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs, с тим
што се наводи када је оглас објављен у
''Сл.гласнику Републике Србије''.
РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Члан 8
Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове одлуке
се објављује у року који не може бити дужи од 8
дана од дана доношења ове одлуке.
Пријаве на јавни конкус са доказима о
испуњености услова подносе се у року од 30
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дана од дана објављивања јавног конкурса у
''Сл.гласнику Републике Србије''.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији за именовања директора, тако што се
исте подносе у затвореној коверти са назнаком:
''За Комисију за именовања директора ЈП ''Бели
извор'', Врњачка Бања, ул.Крушевачка 17'',
поштом или преко писарнице Општинске
управе.
МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 9
Оцењивање стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата за именовање
директора, у изборном поступку врши Комисија
за именовање општине Врњачка Бања (У даљем
тексту: Комисија), а сагласно Правилнику о
мерилима за именовање директора јавних
предузећа које је донело Општинско веће,
бр.020-116/13 од 24.5.2013.године.
Комисија спроводи изборни поступак у
складу са Законом о јавним предузећима и
Одлуком о промени оснивачког акта ЈП " Бели
извор" Врњачка Бања и листу за именовање са
записником о изборном поступку доставља
Општинској управи и Скупштини општине.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10
Комисија ради и одлучује на седницама,
коју сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености
председника Комисије, седнице Комисије сазива
и њима председава најстарији члан Комисије.
Комисија ради и одлучује ако седници
присутвује већина од укупног броја чланова
Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије се води записник, у
који се обавезно уносе: датум и место одржавања, дневни ред, имена присутних и одсутних
чланова Комисије, све фазе изборног поступка,
предлози и ставови изнети на седници, као и
свако издвојено мишљење.
Записник потписује председник, односно
председавајући.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Комисије обавља организациона јединица Општинске управе надлежна за
стручне послове органа општине.
Члан 11.
По истеку рока за подношење пријава на
конкурс, а најкасније у року од 10 дана, заказује
се седница, на којој ће се евидентирати и
прегледати све приспеле пријаве и поднети
докази. Комисија претходно врши проверу:
- да ли су пријаве доастављене у року
који је одређен огласом о јавном конкурсу;
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- да ли су пријаве разумљиве;
- да ли су уз пријаву достављени сви
докази који су конкурсом тражени.
Ако се установи неки од недостатака из
става 1. овог члана, комисија ће закључком
одбацити
пријаву
као
неблаговремену,
неразумљиву или непотпуну. Против закључка,
није допуштена посебна жалба.
Члан 12
Комисија сачињава списак кандидата
који испуњавају услове за именовање и међу
њима спроводи изборни поступак, у складу са
чл.9. ове одлуке.
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА КАНДИДАТА
Члан 13
Скупштина општине Врњачка Бања, на
основу спроведеног изборног поступка одлучује
о именовању директора ЈП ''Бели извор''
доношењем решења о именовању, које се
објављује у ''Сл.гласнику Републике Србије'' и
''Сл.листу општине Врњачка Бања'', а решење са
образложењем се објављује на званичном сајту
општине Врњачка Бања, наведном у чл.7. ове
одлуке и исто се доставља именованом лицу и
свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку, а који могу вршити увид у
документацију у року и под условима
прописаним законом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-158 /15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
24.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. редовној седници, одржаној 9.2.2015.године,
на основу Одлуке о давању сагласности на
Протокол о заједничким активностима
на
коришћењу
хидроенергетског
потенцијала
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.12/14) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Споразум о пословнотехничкој сарадњи на коришћењу обновљивих
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извора енергије и хидроенергетског потенцијала
и Уговор о изградњи МХЕ ''Врњачка Бања, МХЕ
''Ново Село'' и МХЕ ''Вранеши'' и коришћењу
обновљивих извора енергије и хидроенергетског
потенцијала
I.
Даје се сагласност на Споразум о
пословно-техничкој сарадњи на коришћењу
обновљивих извора енергије и хидроенергетског
потенцијала на територији општине Врњачка
Бања који је закључен између општине Врњачка
Бања и EES GROUP доо Љубљан и заведен у
Општинској управи општине Врњачка Бања под
бр.110-470/14 од 22.12.2014.године.
II.
Даје се сагласност на Уговор о изградњи
МХЕ ''Врњачка Бања, МХЕ ''Ново Село'' и МХЕ
''Вранеши'' и коришћењу обновљивих извора
енергије и хидроенергетског потенцијала на
територији општине Врњачка Бања који је
закључен између општине Врњачка Бања и EES
GROUP доо Љубљана и заведен у Општинској
управи општине Врњачка Бања под бр.110500/14 од 22.12.2014.године.
III.
Саставни део овог решења чине:
-Информација Одељења за финансије,
локалне јавне приходе и привреду, бр. 361-35/14
од 2.2.2015. године и
-Мишљење Општинског правобранилаштва, Оп.бр.17/15 од 30.1.2015.године.
IV.
Споразум из тачке I. и Уговор из тачке II.
овог решења производе правно дејство између
уговорних страна давањем ове сагласности.
V.
Ово решење ступа на снагу
даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-160/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
25.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
умачење и 44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен

11.2.2015. године

текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Дирекције за планирање и изградњу ЈП Врњачка
Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
Дирекције за планирање и изградњу ЈП Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Надзорни
одбор Дирекције за планирање и изградњу
одлуком бр.400-1805/14 од 25.12.2014. године.
2. Програм пословања Дирекције за планирање
и изградњу за 2015. годину, ступа на снагу
давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања
Дирекције за планирање и изградњу доставити
надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-76/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
26.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
за за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2015.годину, који
је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови
Аутопревоз''
одлуком
бр.1909/1
од
28.11.2014.године.
2. Програм пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за
2015. годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
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3. Ово решење са Програмом пословања ЈП
''Нови Аутопревоз'' доставити надлежном
министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-53/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
27.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2015.годину (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.21/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' за 2015.годину, који је усвојио Надзорни
одбор ЈП ''Бели извор'', одлуком бр.01-7899 од
2.12.2014. године и Одлуком којом су усвојене
измене и допуне овог Програма, коју је донео
Надзорни одбор ЈП ''Бели извор'', бр.01-7899/3 од
26.1.2015.године.
Даје се сагласност и на Програм
пословања ДОО ''Врући извори'' Грачац за
2015.годину, које је ЈП ''Бели извор'' основало
одлуком бр.01-4408 од 11.9.2013.године, за
обављање комуналних делатности на сеоском
подручју општине Врњачка Бања, а који је
саставни део Програма из става 1. тачке 1. овог
решења.
2.
Програм пословања ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' за 2015.
годину са Програмом пословања ДОО ''Врући
извори'' Грачац, се сматра донетим давањем ове
сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања ЈП за
обављање комуналних делатности ''Бели извор''
за 2015.годину, чији је саставни део Програм
пословања
ДОО ''Врући извори'' Грачац
доставити надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.

11.2.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-199/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
28.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
за газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
за газдовање заштитним шумама
''Борјак''
Врњачка Бања за 2015.годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈП ''Борјак'', одлуком бр.012828-05 од 24.12.2014.године.
2.
Програм пословања ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' за 2015.годину, се
сматра донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања ЈП за
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка
Бања за 2015.годину доставити надлежном
министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-151/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
29.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.110.став 2. Закона о спорту
(''Сл.гласник РС'', бр.24/11 и 99/11-др.закона), чл.
36.став 1. тачка 9a Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14) и чл.21. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14),
донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања Установе Спортски центар Врњачка
Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на
План и програм
пословања Установе Спортски центар Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Управни
одбор Спортског центра одлуком бр.01-34/15 од
13.1.2015. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
усклађивању финансијског плана Установе
Спортски центар за 2015. годину, коју је донео
Управни
одбор
под
бр.01-35/15
од
13.1.2015.године.
2.
План и програм пословања Установе
Спортски центар за 2015. годину, ступа на снагу
давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-74/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
30.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу на основу чл.74.став 2. Закона о култури
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 36.став 1. тачка
9a Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за
2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм рада Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за
2015.годину, који је усвојио Управни одбор
Народне библиотеке одлуком бр.01-38/2015 од
14.1.2015. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
финансијском плану Народне библиотеке ''Др
Душан Радић'' за 2015. годину, коју је донео
Управни
одбор
под
бр.01-37/2015
од
14.1.2015.године.
2. Програм рада Народне библиотеке ''Др Душан
Радић'' за 2015. годину, ступа на снагу давањем
ове сагласности.

11.2.2015. године

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-59/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
31.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.209. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'', бр.24/11), чл. 36.став 1. тачка
9a Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2015.годину,
који је усвојио Управни одбор Центра за
социјални рад одлуком бр.551-25/2015-2 од
22.1.2015. године.
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању
финансијског плана Центра за социјални рад
Врњачка Бања за 2015. годину, коју је донео
Управни одбор ове установе под бр.551-25/20153 од 22.1.2015.године.
2. Програм рада Центра за социјални рад за
2015. годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-128/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
32.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.74.став 2. Закона о култури
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 36.став 1. тачка
9a Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.годину (

Страна 35

- Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

11.2.2015. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-120/15 од 9.2.2015.године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план и
програм рада Установе Културни центар
Врњачка Бања за 2015.годину

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________

1. Даје се сагласност на Финансијски план и
програм рада Установе Културни центар
Врњачка Бања за 2015.годину, који је усвојио
Управни одбор Културног центра одлуком
бр.УО-62 од 19.1.2015.године.
2. Финансијски план и програм рада Установе
Културни центар Врњачка Бања за 2015.годину,
ступа на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.

Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2015.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.21/14), донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-78/15 од 9.2.2015.године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Општинске стамбене агенције општине Врњачка
Бања за 2015.годину

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
33.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2015.годину ( ''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.21/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања Установе Туристичка организација
Врњачка Бања за 2015.годину
1.Даје се сагласност на План и програм рада са
програмом опште туристичке пропаганде
Установе Туристичка организација Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Управни
одбор ове установе одлуком бр.41/15 од
21.1.2015.године.
Даје се сагласност на Финансијски план
Установе Туристичка организација Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Управни
одбор ове установе одлуком бр.40/15
од
21.1.2015.године.
2. План и програм рада Туристичке организације
за 2015.годину, са финансијским планом из става
2 тачке 1. овог решења се сматрају донетим
давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.

34.

1.Даје се сагласност на Програм пословања
Општинске стамбене агенције општине Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Управни
одбор ове Агенције одлуком бр.400-57/14 од
31.12.2014.године.
2.. Програм пословања Општинске стамбене
агенције општине Врњачка Бања за 2015.годину
ступа на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-65/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
35.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2015.годину ( ''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.21/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Установе за предшколско васпитање,
образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка
Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
Установе за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања за

Страна 36

- Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

2015.годину, који је усвојио Управни одбор ПУ
''Радост'' одлуком бр.38 од 21.1.2015.године.
Даје се сагласност на Финансијски план
Установе
за
предшколско
васпитање,
образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Управни
одбор ПУ ''Радост'' одлуком бр.37 од
21.1.2015.године.
2. Програм пословања ПУ ''Радост Врњачка
Бања за 2015.годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-168/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
36.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
24. редовној седници одржаној дана 9.2.
2015.године, на основу Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), чл. 1.
Правилника о мерилима за утврђивање економске
цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама (''Сл. гласник РС'', бр.
146/14), Извештаја радног тима формираног
Решењем председника Општине бр. 020-2/15 од
20.1.2015. године за утврђивање економске цене
програма
васпитања
и
образовања
у
предшколским установама бр. 020-2/15 од
23.1.2015. године и чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга
смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања
1. Усваја се Извештај радног тима
формираног Решењем председника Општине бр.
020-2/15 од 20.1.2015. године за утврђивање
економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама чији је
оснивач јединица локалне самоуправе бр. 0202/15 од 23.1.2015. године, по детету и то у
дневном и месечном износу, који је саставни део
овог решења.
2. Даје се сагласност на Ценовник услуга
смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања који
је усвојен Одлуком УО ове установе бр. 97 од
30.1.2015. године, који је усаглашен са Извештајем радног тима образованог решењем
Председника Општине бр. 020-2/15 од
12.1.2015.године о утврђивању економске цене
Програма васпитања и образовања.

11.2.2015. године

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 38-1/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
37.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
редовној
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС',
бр.129/07), чл.12. ст.2. и 3., чл.13. ст.2., чл.15.,
чл.16., чл.17. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник
РС",
бр.
119/12,
116/13аут.тумачење и 44/14), чл.24. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и
чл.36.став 1. тачка 9б. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању Надзорног
одбора ЈП за обављање комуналних делатности
''Бели извор'' Врњачка Бања и разрешењу и
именовању члана Надзорног одбора
Члан 1
Врши се измена решења Скупштине
општине Врњачка Бања бр. 020-183/13
од
17.9.2013.године, којим је именован председник
и члан Привременог Надзорног одбора ЈП ''Бели
извор''' Врњачка Бања и решења Скупштине
општине Врњачка Бања бр. 020-183/13
од
30.9.2013.године, којим је
именован члан
Привременог Надзорног одбора овог предузећа,
тако што се у називу оба решења брише реч:
''Привременог'', а у чл.1.оба решења брише реч:
''Привремени'', одн. реч: ''Привременог''.
Члан 2
У решењима из чл.1. овог решења,
престаје да важи чл.2., обзиром да су престали
разлози прописани чл.58.Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/121, 16/13аут.тумачење
и
44/14)
за
именовање
привремених органа предузећа.
Члан 3
Разрешава се Драгослав Благојевић
дужности члана Привременог Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања, због
преузимања друге функције.
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Члан 4
Именује се Маријана Станојчић, за члана
Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка
Бања, испред запослених.
Члан 5
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Надзорног одбора.
Члан 6
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-138/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
38.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници, одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл. 33. ст.1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама ("Сл. гласник РС", број 111/09,
92/11), чл.10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације ("Сл. гласник
РС", број 98/10), чл. 2. и 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.15/10 и 16/14), и
чл.36 Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Општинског
Штаба за ванредне ситуације
Члан 1
Врши
измена
решења Скупштине
општине Врњачка Бања којима је образован
Општински Штаб за ванредне ситуације за
територију општине Врњачка Бања, са свим
изменама и допунама тог решења, и то у тачки 6.
на следећи начин:
''6. Разрешава се Верица Бабић, дужности
члана, а именује Драгослав Благојевић, вд
директора ЈП ''Бели извор'', члан.''
Члан 2
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1009/14 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.

11.2.2015. године

39.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
редовној
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.36. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14), а у вези са
чл.29.Одлуке о изменама и допунама Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.11/14) и чл. 40. и 41.
Пословника Скупштине општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14пречишћен текст и 21/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за борбу против корупције
Скупштине општине Врњачка Бања
Члан 1
У Одбор за борбу против корупције
Скупштине општине Врњачка Бања, именују се:
за председника
1. Миодраг Поповић-Драго
за заменика председника
2. Срђан Станковић
за чланове
3. Душан Јеротић
4. Милан Сеочанац
5. Јован Јанковић.
Члан 2
Бањски савет има надлежности утврђене
чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14-пречишћен текст и 21/14).
Члан 3
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-20/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
40.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
редовној
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.36. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14), а у вези са
чл.29.Одлуке о изменама и допунама Статута
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општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.11/14) и чл. 40. и 41.
Пословника Скупштине општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14пречишћен текст и 21/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Одбору за безбедност
Скупштине општине Врњачка Бања
Члан 1
Престаје мандат председнику, заменику
председника и члановима Одбора за безбедност
Скупштине општине Врњачка Бања, и то:
1. Родољуб Џамић
2. Славољуб Ђошовић-Црни
3. Милорад Миленковић
4. Драган Спасић
5. Милан Бабић
6. Миљко Арсић
7. Зоран Богдановић
8. Никола Трифуновић и
9. Милош Каличанин.

11.2.2015. године

РЕШЕЊЕ
о постављењу Општинског правобраниоца
I
Поставља се Славица Станковић, дипл.
правник, из Врњачке Бање, за
Општинског
правобраниоца општине Врњачка Бања, на
период од 5 година.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-11/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
42.

Члан 2
Одбору за безбедност Скупштине општине
Врњачка Бања, престаје мандат, обзиром да је
решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр.
020-20/15 од 9.2.2015.године именован Одбор за
борбу против корупције у чијој надлежности су
надлежности Одбора којем престаје мандат, а
сагласно чл. 29.Одлуке о изменама и допунама
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.11/14).

Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07), чл.22. Одлуке о уређењу и организацији Општинског правобранилаштва општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 17/14) и чл.36.став 1. тачка 15.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је

Члан 3
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу ВД Општинског јавног
правобраниоца

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-21/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_________________________________________
41.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07), чл. 11., а у вези са чл.22. Одлуке о
уређењу и организацији Општинског правобранилаштва општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 17/14) и чл.36.став
1. тачка 15. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст и 16/14), донела је

I
Разрешава се Славица Станковић, дипл.
правник, из Врњачке Бање,
дужности ВД
Општинског јавног правобраниоца општине
Врњачка Бања, због постављења Општинског
правобраниоца општине Врњачка Бања.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-12 /15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
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43.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07), чл. 11., а у вези са чл.22. Одлуке о
уређењу
и
организацији
Општинског
правобранилаштва општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр. 17/14) и
чл.36.став 1. тачка 15. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика Општинског
правобраниоца
I
Поставља
се Владислава Ратковић,
дипл. правник, из Врњачке Бање, за заменика
Општинског правобраниоца општине Врњачка
Бања, на период од 5 година.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-13/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
44.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24.
седници
одржаној
дана
9.2.2015.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07), чл.22. Одлуке о
уређењу и
организацији Општинског правобранилаштва
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 17/14) и чл.36.став 1. тачка
15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу ВД заменика Општинског јавног
правобраниоца
I
Разрешава се Деса Вукотић, дипл.
правник, из Врњачке Бање, дужности ВД
заменика Општинског јавног правобраниоца
општине Врњачка Бања, због постављења
заменика Општинског правобраниоца општине
Врњачка Бања.

11.2.2015. године

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-14/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
45.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.12. Одлуке о оснивању Установе
Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
3/10-пречишћен текст) и чл.36. ст.1.тачка 9а
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора установе Народна
библиотека “Др.Душан Радић” Врњачка Бања
I.
Разрешава се Огњан Топаловић из
Врњачке Бање дужности директора установе
Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка
Бања, због истека мандата на који је именован.
II.
На разрешење директора због истека
мандата, сагласност је дао директор Народне
библиотеке у Краљеву, актом бр.39 од
29.1.2015.године, сходно чл. 17. Закона о
библиотечко-информационој
делатности
(''Сл.гласник РС, бр.52/11).
III.
Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-18/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
46.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.12. и 13.Одлуке о оснивању Установе
Народна
библиотека
''Др.Душан
Радић''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст) и чл.36.
ст.1.тачка 9а Статута општине Врњачка Бања
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора установе Народна
библиотека “Др.Душан Радић” Врњачка Бања
I.
Именује се Горан Атанасковић из
Врњачке Бање, за директора установе Народна
библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, на
период од 4 године.
II.
На именовање директора сагласност је
дао директор Народне библиотеке у Краљеву,
актом бр.39 од 29.1.2015.године, сходно чл. 17.
Закона о библиотечко-информационој делатности (''Сл.гласник РС, бр.52/11).
III.
Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-19/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
47.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл. 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.21.
Одлуке о оснивању Oпштинске стамбене
Агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.22/12) и чл.36.ст.1. тачка 9а Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/14-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Општинске стамбене
Агенције
I
Утврђује се да је Горану Атанасковићу,
престаје мандат директора Општинске стамбене
Агенције, због подношења оставке.
II
Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-16/15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.

11.2.2015. године

48.
Скупштина општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл. 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.23.
Одлуке о оснивању Oпштинске стамбене
Агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.22/12) и чл.36.ст.1. тачка 9а Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/14-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању ВД директора Општинске
стамбене Агенције
I
Именује се Зоран Рајић, дипл.правник, из
Врњачке Бање за ВД директора Општинске
стамбене Агенције, на период до 6 месеци.
II
Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-17 /15 од 9.2.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
49.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
24. седници одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”,
бр.72/09,
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине
Врњачка Бања”, број 13/14-пречишћен тект и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора ОШ
‘'Бранко Радичевић'' Вранеши
I.
Именују се чланови Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши, и то:
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
1. Милисав Краговић, професор математике,
2. Катарина Романов, професор енглеског језика,
3. Маја Гочанин, професор хемије,
ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА
1. Дејан Сеизовић,
2. Небојша Драгањац,
3. Светлана Максимовић,
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ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Зоран Дебељак,
2. Горан Лисинац и
3. Снежана Савковић.
II.
Мандат чланова Школског одбора траје 4
године.
III.
Ово решење је коначно у управном
поступку.
IV.
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у “Сл.листу општине Врњачка
Бања”, а примењује се од 30.3.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-1/15 од 9.2.2015.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
50.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
24. седници одржаној дана 9.2.2015.године, на
основу чл.54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”,
бр.72/09,
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине
Врњачка Бања”, број 13/14-пречишћен тект и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора ОШ
‘'Бранко Радичевић'' Вранеши
I.
Разрешавају
се чланови
Школског
одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши, због
истека мандата, и то:
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
1. Снежана Савковић,
1. Дивна Ђуровић,
2. Љиљана Трифуновић,
ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА
1. Тамара Ивановић,
2. Младен Живановић,
3. Небојша Драгањац,
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Горан Лисинац,
2. Зоран Дебељак и
3. Душка Јочић.

11.2.2015. године

II.
Ово решење ступа на снагу
даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања'', а примењује се од 30.3.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-15/14 од 9.2.2015.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
__________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
51.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на
ванредној
седници
одржаној
дана
29.1.2015.год., на основу чл. 28. Закона о
запошљавању и осигуравању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и
88/2010), чл.3. Одлуке о оснивању Локалног
савета за запошљавање („Сл. лист Општине
Врњачка Бања“, бр. 2/13) и чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист Општине
Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14), доноси,
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
Именују се чланови Локалног савета за
запошљавање сагласно чл.3. Одлуке о оснивању
Локалног савета за запошљавање („Сл. лист
Општине Врњачка Бања“, бр. 2/13), у следећем
саставу:
1. Иван Џатић, представник локалне
самоуправе, председник
2. Љиљана Радаковић, представник локалне
самоуправе
3. Даница
Гочанин,
представник
Националне службе за запошљавање
4. Саша Миодраговић, представник Центра
за социјални рад
5. Виолета Костић, представник синдиката
Општине
6. Михајловић
Миомир,
представник
Савета за привреду
7. Ћирић
Томислав,
представник
туристичко-здравствене привреде
Члан 2.
Задаци Локалног савета за запошљавање
у погледу надлежности и обављања послова,
доношења препорука и мишљења утврђени су
Одлуком о оснивању Локалног савета за
запошљавање („Сл. лист Општине Врњачка
Бања“, бр. 2/13).
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Чланови
Локалног
савета
за
запошљавање именују се на временски период
од 4 године и по истеку мандата исто лице може
бити поново именовано.
Члан 3.
Доношењем овог Решења престају да
важе Решења председника Општине бр. 9-657/10
од 22.12.2010. године, бр. 020-5/13 од 11.1.2013.
године и бр. 020-4/15 од 21.1.2015. године.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-7/15 од 29.1.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
________________________________________

11.2.2015. године

Финансијски
план
ОШ
„Младост“
за
2015.годину и то аналитички преко конта 512
Машине и опрема.
2. Средства из претходне тачке одобравају се по
основу
захтева
индиректног
буџетског
корисника ОШ „Младост“ Врњци, број 400178/15 од 28.01.2015.године, а на име
недостајућих средстава за набавку кошева на
спортском терену у овој школи.
3. Обавезује се ОШ „Младост“ да у року од 5
дана по реализацији одобрених средстава,
одељењу надлежном за финансије достави
Извештај о реализацији одобрених средстава са
одговарајућом финансијском документацијом
којом се потврђује трошење одобрених
буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-178/15 од 26.01.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

52.

53.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014), члана 56 став 18 Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст) и
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2015.годину („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр. 21/14), председник Општине
Врњачка Бања доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014), члана 56 став 18 Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст) и
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2015.годину („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр. 21/14), председник Општине
Врњачка Бања доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14) у
оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.2. Стална резерва,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 300.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 4.12.Трансфери
основним школама, функционалне класификације 912, економска класификација 463, назив
економске класификације Донације и трансфери
осталим нивоима власти. За наведени износ
умањиће се планирана позиција Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 463
Донације и трансфери осталим нивоима власти.
Одобрена средства реализвоаће се кроз

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14) у
оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.2. Стална резерва,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 40.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 4.23.3. Месна
заједница Грачац, функционалне класификације
130, економска класификација 423, назив
економске класификације Услуге по уговору. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
Текућа буџетска резерва и увећати планирана
позиција 423 Услуге по уговору.
2. Средства из претходне тачке одобравају се по
основу
захтева
индиректног
буџетског
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корисника Месне заједнице Грачац, број 400145/15 од 23.01.2015.године, а на име
недостајућих средстава за реализацију Уговора о
пословној сарадњи.
3. Обавезује се Месна заједница Грачац да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежном Одељењу за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-145/15 од 26.01.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
54.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014), члана 56 став 18 Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст) и
члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2015.годину („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр. 21/14), председник 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 2015.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14) у
оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.2. Стална резерва,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 99.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 4.2.7.
Реализација ЛАП за запошљавање, функционалне класификације 474, економска класификација 4233, назив економске класификације
Остали издаци за стручно оспособљавање. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
Текућа буџетска резерва и увећати планирана
позиција 4233 Остали издаци за стручно
оспособљавање.
2. Средства из претходне тачке одобравају се по
основу захтева Одељења за локални економски
развој, број 400-2168/14 од 06.01.2015.године, а
на име недостајућих средстава за учешће

11.2.2015. године

Општине Врњачка Бања у реализацији Јавног
рада за особе са инвалидитетом.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-2168/14 од 09.01.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
55.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014), члана 56 став 18 Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст) и
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2015.годину („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр. 21/14), председник 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 2015.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14) у
оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.2. Стална резерва,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 192.417,82 динара у корист
следеће апропријације у разделу 4.23.3. Месна
заједница Грачац, функционалне класификације
130, економска класификација 414, назив
економске класификације Социјална давања
запосленима. За наведени износ умањиће се
планирана позиција Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 414 Социјална
давања запосленима.
2. Средства из претходне тачке одобравају се по
основу
захтева
индиректног
буџетског
корисника Месне заједнице Грачац, број 400113/15 од 22.01.2015.године,
а на име
недостајућих средстава за исплату отпремнина.
3. Обавезује се Месна заједница Грачац да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежном Одељењу за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-113/15 од 26.01.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
56.
Председник општине Врњачка Бања на
основу чл. 9.ст.4.Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл.гласник РС„ бр.16/02 и
16/05), чл. 2.Одлуке о финансијској подршци
породици са децом („ Сл.лист општине Врњачка
Бања“ бр.4/09), чл.31 Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања („Службени лист
општине Врњачка Бања“ бр.3/14-пречишћен
текст, 4/14-исправка и 21/14), Одлуке о буџету
Општине Врњачка Бања за 2015. годину (
„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.21/14) и
чл.56. ст.1.тач.7.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.13/14пречишћен текст), донео је
З А К ЉУ ЧА К
о утврђивању висине финансијске подршке
породици са децом за 2015.годину
Члан 1
Чланом 31. Одлуке о Финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања предвиђено је да ће се
затеченим корисницима по правоснажним
решењима вршити исплата до истека рока
утврђеним решењем.
Члан 2
Овим закључком сагласно чл.2.Одлуке
о финансијској подршци породици са децом,
утврђује се висина Финансијске подршке
породици породиље за четврто и свако следеће
живорођено дете за период од 01.01.2015.год. до
31.12.2015.год. у износу од 15.000,00 динара
месечно.
Члан 3
Финансијска подршка у износу од
15.000,00 динара месечно у периоду из чл.2 овог
закључка 2015-е године исплаћује се породици
за четврто и свако следеће живо рођено дете са
датумом рођења од 08.03.2009.године, па до
навршених 15 година живота детета.
Финансијска средства обезбеђују се у
буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину,
број позиције 66; функционална класификација
040; економска класификација 472 накнада за
социјалну заштиту из буџета.
Члан 4
Надлежна служба Општинске управе
општине Врњачка Бања за послове дечије

11.2.2015. године

заштите, утврдиће решењем
у сваком
појединачном случају испуњеност услова за
остваривање права из члана 2. овог закључка.
Исплату новчаног износа по донетом
правоснажном решењу из права на финансијску
подршку породици породиље за четврто и свако
следеће живорођено дете врши ће организациона
јединица Општинске управе општине Врњачка
Бања надлежна за послове финансија.
Члан 5
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а примењиваће се од
01.01.2015.године до 31.12.2015.год., а у складу
са финансијским могућностима буџета општине
Врњачка Бања за 2015. годину.
Овај закључак објављује се у „Сл.листу
општине Врњачка Бања.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-105/15 дана 21.01.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
57.
Председник општине Врњачка Бања на
основу чл. 9.ст.4.Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл.гласник РС„ бр.16/2002,
16/2005 и 107/2009), чл. 5.Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања („ Сл.лист општине
Врњачка Бања“ бр.3/14, 4/14-исправка и 21/14),
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за
2015. годину ( „Сл.лист општине Врњачка Бања“
бр.21/14) и чл.56. ст.1.тач.7.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“ бр.13/14- пречишћен текст и 16/14 ),
донео је
З А К Љ У ЧА К
о утврђивању висине новчаног износа за
исплату по основу права на једнократну новчану
помоћ за рођење детета у 2015.години
Члан 1
Овим закључком сагласно чл.5. Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања за 2015-у
годину, утврђује се новчани износ од 20.000
динара, по основу права на једнократну новчану
помоћ за рођење детета, на начин и по поступку
који је ближе прописан наведеном Одлуком.
Члан 2
Право на једнократну новчану помоћ у
назначеном периоду и у назначеном износу од
20.000 динара остварује мајка живорођеног
детета под условом да један од родитеља има
пребивалиште најмање задњих пет година без
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11.2.2015. године

прекида на територији општине Врњачка Бања,
рачунајући до дана рођења детета.
Финансијска средства обезбеђују се
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за
2015.годину број позиције 66; функционална
класификација 040; економска класификација
472 накнада за социјалну заштиту из буџета.

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 4/14).

Члан 3
Надлежна служба Општинске управе
општине Врњачка Бања за послове дечије
заштите, утврдиће решењем
у сваком
појединачном случају испуњеност услова за
остваривање права из члана 2. овог закључка.
Исплату новчаног износа по донетом
правоснажном решењу из права на једнократну
новчану помоћ за рођење детета вршиће вршиће
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежна за послове
финансија.

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.2/15).

Члан 4
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а примењиваће се од
01.01.2015.године до 31.12.2015.год., а у складу
са финансијским могућностима буџета општине
Врњачка Бања за 2015. годину.
Овај закључак објављује се у „Сл.листу
општине Врњачка Бања.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-252 дана 05.02.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
58.
На основу чл.5. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања бр.400-153/15 од 9.2.2015.године,
секретар Скупштине општине Врњачка Бања је
сачинио пречишћен текст Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања
Пречишћен текст Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања садржи:
1. Одлуку о финансијској подршци породици са
децом на територији општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 3/14пречишћен текст).
2. Исправку Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине

3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.21/14).

Број: 400-153/15
Дана: 10.2.2015.године
СЕКРЕТАР СО
Гајшек Олгица,с.р.
ОДЛУКA
о финансијској подршци породици са децом
на територији општине Врњачка Бања
(Пречишћен текст)
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком утврђују се права на
финансијску подршку породици са децом на
територији општине Врњачка Бања (у даљем
тексту: Општине), услови и начин њиховог
остваривања, начин обезбеђивања средстава и
друга питања од значаја за остваривање ових
права.
Члан 2
Породицу у смислу ове одлуке чине:
родитељи, односно старатељи, хранитељи,
усвојитељи и деца, као и сродници у правој
линији, а у побочној до другог степена сродства,
под условом да живе у заједничком домаћинству
и непосредно се стара о детету.
Подносилац захтева за остваривање права
из ове одлуке је лице из ст.1.овог члана уколико
није другачије прописано за поједине врсте
права прописане овом одлуком.
Члан 3
Права из ове Одлуке могу остварити
породице уколико испуњавају опште услове:
- Да је један од чланова породице –
подносилац захтева држављанин Републике
Србије,
- Да породица има пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања у
трајању прописаном код остваривања
појединачних врста права, изузев у
случају да један од родитеља није
држављанин Републике Србије, уз
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достављање доказа о пријави боравишта
на територији општине Врњачка Бања,
Права по овој Одлуци остварују
породице само у периоду док имају
пребивалиште на територији општине
Врњачка Бања. Пресељењем пребивалишта са територије општине Врњачка
Бања, односно променом пребивалишта
престају права утврђена по одредбама
ове Одлуке.
Корисници права су у обавези да пријаве
утицајне промене у року од 15 дана од
дана настанка промене.

Члан 4
Укупна финансијска подршка породици са
децом по основу ове Одлуке може се остварити
признавањем
различитих
врста
права
прописаних овом Одлуком највише до износа у
висини две просечне месечне зараде на
територији општине Врњачка Бања утврђене у
претходном годишњем нивоу.
Организациона
јединица
Општинске
управе надлежна за послове образовања, дечје и
социјалне заштите по службеној дужности
прибавља потребне податке о свим чињеницама
из ове одлуке потребним за реализацију права из
ове Одлуке, а по поднетом захтеву странке.
Подносилац захтева за прибављање
документације у обавези је да плати таксе, где је
то предвиђено према актима надлежних органа.
На основу захтева, прибављене документације наведене у члану 8. ове Одлуке и
спроведеног поступка, организациона јединице
Општинске управе надлежне за послове образовања, дечије и социјалне заштите, решењем
одлучују о остваривању права.
Члан 5
Номинални износ права на финансијску
подршку породици са децом утврђује се актом
председника Општине за сваку календарску
годину, у складу са финансијским могућностима и
средствима обезбеђеним за ове намене у буџету
Општине.
II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 6
Права
на
финансијску
подршку
породици са децом, у смислу ове одлуке, јесу:
1. Право на једнократну новчану помоћ за
рођење детета,
2. Право на финансијску помоћ породици
породиље без сталног запослења,
3. Право на субвенционисање превоза деце која
похађају вртиће, основне и средње школе на
територији општине Врњачка Бања и на

4.
5.
6.

7.
8.
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територији суседне општине Трстеник и
града Краљева,
Право на помоћ у школовању даровите деце,
Право на субвенционисање трошкова
вантелесне оплодње,
Право на финансијску подршку породици са
децом која су по редоследу рођења трећа или
нареднорођена у породици, а похађају
припремни предшколски програм или
основну школу,
Право на субвенционисање смештаја деце у
Предшколску установу ''Радост'',
Право на субвенционисање трошкова
опремања деце за полазак у први разред
основне школе.

1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА
Члан 7
Право на једнократну новчану помоћ
остварује мајка живорођеног детета под условом
да један од родитеља има пребивалиште најмање
задњих пет година без прекида на територији
општине Врњачка Бања, рачунајући до дана
рођења детета.
Захтев се не може поднети за дете које
није живо у моменту подношења захтева.
Када се приликом порођаја роди више
деце, мајка остварује право на једнократну
новчану помоћ за свако живорођено дете.
У случају да мајка није жива, да је
напустила дете, или да је из објективних разлога
спречена да непосредно брине о детету, право
уместо мајке може остварити отац, односно лица
из чл.2. ове Одлуке.
Члан 8
Право на једнократну новчану помоћ
остварује се на основу подношења захтева од
стране мајке односно лица из чл.7. ове Одлуке..
Захтев обавезно садржи :
- податке о мајци односно податке о лицу
из чл.7.ове Одлуке и то: пуно име (очево
име) и презиме мајке, односно лица из
чл.7.ове Одлуке, тачну адресу, ЈМБГ,
назнаку установе где се породиља
породила, тачан назив ограна који је
утврдио својство лица из чл.4.ове Одлуке
и друге податке битне за одлучивање,
- податак
о
незапослености
или
корисништву новчане накнаде преко
Националне службе за запошљавање.
- податке о детету: пол, датум и време
рођења
- текући рачун за исплату.
Захтев за остваривање права на
једнократну новчану помоћ може се поднети
најкасније до навршена три месеца живота
детета.
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2. ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ
ПОРОДИЦИ ПОРОДИЉЕ БЕЗ СТАЛНОГ
ЗАПОСЛЕЊА
Члан 9
Право на новчану помоћ породици
породиље без сталног запослења остварује
породица, у којој један од супружника има
пребивалиште најмање задњих пет година без
прекида на територији општине Врњачка Бања,
рачунајући до дана рођења детета, у периоду
који је законом прописан за породиљско
одсуство и одсуство са рада због неге детета.
Право из претходног става остварује
породица у којој је породиља незапослена
најмање задњих 30 дана до дана рођења детета и
да није корисник новчане накнаде преко
Националне службе за запошљавање.
Члан 10
Права из чл.9. ове Одлуке остварују се
под условима и на начин из чл.7 став 2, 3 и 4,
чл.8 и чл 9 ове Одлуке.
Захтев странке поред података на
околности наведене у претходном ставу садржи
и податке на оклности из претходног члана.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ може се поднети најкасније до навршена три месеца живота детета.
Члан 11
Номинални износ права на финансијску
подршку породици са децом утврђује се актом
председника Општине за сваку календарску
годину, у складу са финансијским могућностима и
средствима обезбеђеним за ове намене у буџету
Општине.
3. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ПРЕВОЗА ДЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ
ВРТИЋЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА И НА ТЕРИТОРИЈИ СУСЕДНЕ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК И ГРАДА
КРАЉЕВА
Члан 12
Право на субвенционисање превоза у
току наставне године у градском и приградском
превозу имају:
 деца која похађају припремни предшколски
програм са пратиоцем и редовни ученици
основних и средњих школа;
 деца која похађају предшколску установу са
пратиоцем и ученици који похађају основне
и средње школе на територији Општине
Врњачка Бања или на територијама других
општина, односно градова, уколико на
подручју општине немају одговарајуће
васпитне или образовне установе, а на
основу Мишљења Интерресорне комисије.

11.2.2015. године

 редовни ученици основних и средњих школа
који путују због потреба додатног стицања
знања и вештина и тренирања у спортским
клубовима на територији Општине и
територији суседне општине Трстеник и
града Краљева.
Члан 13
Право наведено у чл.12. став 1 алинеја 1,
у виду месечне карте код превозника, остварују
деца и ученици на основу спискова оверених од
стране
установе,
односно
школа
и
организационе јединице Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежне за послове
образовања и достављених превознику са којим
је уговорено обављање делатности превоза
ученика на територији Општине.
Члан 14
Право наведено у члану 12. став 1
алинеја 2, у виду месечне карте код превозника,
остварују деца и ученици на основу потврде
издате од стране школа и организационе
јединице Општинске управе општине Врњачка
Бања надлежне за послове образовања и
достављених превознику са којим је уговорено
обављање делатности превоза ученика на
територији Општине.
Члан 15
Право на делимично субвенционисање
превоза, највише до 15 одлазака и повратака
месечно, имају ученици основних и средњих
школа који путују због потреба додатног
стицања знања и вештина, или тренирања у
спортским клубовима на територији Општине,
или на територији суседне општине Трстеник и
града Краљева.
Право из става 1 на субвенционисање
превоза остварује се у висини до 70% од цене
превоза за дане у којима путују из наведених
разлога, према ценовнику превозника и
могућностима буџета Општине, који проценат се
утврђује актом из члана 5. ове Одлуке.
О праву на делимично субвенционисање
превоза, надлежни орган Општинске управе на
основу захтева за остваривање права и потврде
о додатном стицању знања и вештина, или
тренирања у спортским клубовима, доноси
решење о оствареном праву.
Решење се реализује у складу уверењем о
присутности на месечном нивоу које се доставља
на
реализацију
организационој
јединици
Општинске управе општине Врњачка Бања за
послове финансија.
Члан 16
Право на субвенционисан
превоз
прописан овом одлуком може се реализовати
само код превозника са којим општина има
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закључен уговор о превозу ученика у градском,
приградском и међумесном саобраћају.
Деца и ученици која остваре право на
субвенционисан
превоз
могу
користити
неограничен број вожњи на свим линијама у
градском и приградском саобраћају на
територији општине Врњачка Бања.
Члан 17
Општина са превозником закључује
уговор којим ближе уређује међусобна права и
обавезе за субвенционисање превоза деце и
ученика основних и средњих школа на
територији Општине и на територији друге
општине, односно града, будући да се изван
територије општине одвија међумесни саобраћај.
4. ПРАВО НА ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ
Члан 18
Право на једнократну новчану помоћ
имају ученици основних и средњих школа и
студенти основних, мастер академских студија,
специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и студенти
докторских академских студија акредитованих
високошколских установа, који студирањем на
високошколској установи остварују 240, односно
300, односно 360, односно 480 бодова, који су
први пут уписани у одређени разред односно
годину студија у текућој школској години, који
имају пребивалиште са својом породицом на
територији општине Врњачка Бања, најмање
задњих пет година, до дана подношења захтева
за једнократну помоћ и да студенти нису у
радном односу.
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установе на којој студира положио све испите из
претходне године студија, а на мастер и
специјалистичким студијама одбранио завршни
рад, и остварио укупно 60 ЕСПБ и постигао
укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу.
Право из чл.18. остварује и студент
докторских академских студија, који је
одбранио докторску дисертацију и остварио
најмање 180 ЕСПБ уз претходно остварених
најмање 300 ЕСПБ на основним академским и
мастер академским студијама,
и постигао
укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу.
Члан 21
Организациона јединица надлежна за
послове финансија је дужна да утврди структуру
опредељених средстава у текућој буџетској
години за немену- награде за најбоље ученике и
студенте-једнократна новчана помоћ.
Поступак доделе једнократне помоћи из
чл.18.ове одлуке, спроводи Комисија коју
формира Председник општине, са задатком да
распише конкурс, утврди критеријуме и сачини
предлог ранг листе за доделу ове помоћи.
Члан 22
Право из члана 18. имају ученици и
студенти, без обзира на остварено право на
ученичке, и студентске кредите или стипендије
по другом основу.
Члан 23
Висину износа једнократне новчане
помоћи утврђује извршни орган за сваку школску годину и може да износи до висине износа
просечне зараде у Врњачкој Бањи, према
последњем објављеном податку надлежног
републичког органа за послове статистике за
студенте, односно 50% од наведеног износа за
ученике.

Члан 19
Право из члана 18. остварује ученик који
има постигнуту просечну оцену од 5,00 у
претходно завршеном разреду и има освојено
једно од прва три места на највишем нивоу
такмичења, односно у дисциплини или смотри,
којa je обухваћенa Календаром такмичења или
смотри Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС.
Основ за утврђивања права из претходног става овог члана, ако је ученик учествовао на више такмичења је најбољи постигнути
резултат у претходној школској години.

Члан 23а
Право на једнократну новчану помоћ у
школовању даровите деце за ученике основних и
средњих школа, поводом школске славе Светог
Саве на основу постигнутих резултата у
претходној школској години, утврђује се у
складу са закључком актива директора и
предлога надлежне организационе јединице за
послове образовања
актом Председника
општине.

Члан 20
Право из члана 18. остварује студент,
односно свршени студент основних академских
студија, мастер академских, односно специјалистичких струковних студија, односно специјалистичких академских студија, који није губио
ниједну годину током студија, није користио
мировање права и обавеза,
који је према
наставном плану и програму високошколске

5. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Члан 24
Право на финансијску подршку могу да
остваре парови који због стерилитета или
привремене неплодности немају децу, а
обухваћени су поступком вантелесне оплодње.
Индикације за вантелесну оплодњу могу
бити и стерилитет жене и стерилитет мушкарца.
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Право на финансијску подршку могу да
остваре парови који имају пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања, с тим да
један од партнера има пребивалиште најмање
задњих пет година пре дана подношења захтева
и да су држављани Републике Србије.
Право на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари пар за услугу
коју пружа здравствена установа регистрована за
обављање вантелесне оплодње у Републици
Србији.
Члан 25
Право на финансијску подршку парови
могу остварити подношењем заједничког захтева
Комисији који обавезно садржи податке о
следећим чињеницама::
- о постојању брачне заједнице односно заједнице
живота
- о пребивалишту парова,
- о држављанству парова.
Уз захтев се обавезно прилаже фактура
или профактуру овлашћене здравствене установе
о трошковима поступка вантелесне оплодње
Члан 26
Право на надокнаду трошкова за
вантелесну оплодњу, пар може остварити
највише два пута у различитим годинама, по
један покушај у години, у висини до 1/3 пуне
цене ове здравствене услуге, а највише до износа
утврђеног чл. 4 ове одлуке.
Члан 27
О праву на надокнаду дела трошкова по
поднетим захтевима одлучује председник општине
на основу предлога Комисије коју ће формирати
посебним решењем.
По формирању, Комисија ће донети
Правилник о критеријумима на који ће
сагласност дати Општинско
веће општине
Врњачка Бања.
Комисију ће сачињавати лица која
поседују одговарајућу стручну спрему из области
медицине и здравствене заштите као и
представници локалне самоуправе.
6. ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ КОЈА СУ ПО
РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА ТРЕЋА ИЛИ
НАРЕДНОРОЂЕНА У ПОРОДИЦИ, А
ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ
ПРОГРАМ ИЛИ ОСНОВНУ
Члан 27а
Деца која су по редоследу рођења трећа
или нареднорођена у породици, која похађају
припремни предшколски програм у временском
трајању од 4 сата дневно и редовни ученици
основних школа на територији општине
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Врњачка Бања остварују право на бесплатну
ужину и бесплатну екскурзију.
Услов за остваривање права на бесплатну
екскурзију из претходног става је, да је породица
корисник дечијег додатка за једно од првог до
четвртог детета по редоследу рођења.
Члан 27б
Право на бесплатну ужину и екскурзију
остварује се на основу захтева родитеља или
лица које непосредно брине о детету и
документације о испуњености услова за остваривање права, односно извода рођених за децу и
решења о признавању права на дечији додатак.
Члан 27в
Захтев са потребном документацијом
подноси се предшколској установи или основној
школи коју дете похађа.
Овлашћено лице установе или школе
сачињава списак деце на основу приложене
документације.
Предшколска установа и основне школе
имају обавезу да надлежној организационој
јединици за послове образовања доставе спискове са именима и бројем деце и извештаје у
којима су наведени изабрани понуђачи, услови
из понуде, за сваки разред посебно.
За остваривање права на бесплатну
ужину спискови се достављају најкасније до 15.
у текућем месецу за наредни месец.
За остваривање права на бесплатну
екскурзију спискови се достављају након
спроведеног поступка јавне набавке.
Члан 27г
Надлежна организациона јединица за
послове образовања након увида у документацију, доставља исту надлежној организационој јединици за послове финансија у циљу
планирања средстава за реализацију.
Члан 27д
Право на финансијску подршку из чл.27а
ове одлуке, остварују деца даном почетка
школске године, а у складу са Календаром
образовно-васпитног рада за основне школе
донетог од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и програмом за
извођење екскурзија.
7. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
СМЕШТАЈА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ ''РАДОСТ''
Члан 27ђ
Право на остваривање субвенције у
износу од 100% родитељима у трошковима за
смештај и исхрану деце у Предшколској
установи ''Радост'' Врњачка Бања утврђује се за:
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-треће и свако следеће дете по редоследу
рођења, на основу утврђеног родитељства,
односно старатељства,
- децу родитеља који су у стању
социјалног старања за време док то стање траје,
- децу без родитељског старања и
- децу са сметњама у развоју.
Услов за остваривање овог права се
доказује одговарајућим документом издатим од
стране надлежног органа.
Члан 27е
Исплата утврђене субвенције из чл.27ђ
ове одлуке, вршиће се у корист породице из чл.2.
ове одлуке, а Предшколској установи, а на
основу извештаја који вртић доставља
Општинској управи до 5-ог у текућем за
претходни месец.
Члан 27ж
Право на субвенције за свако дете које
похађа вртић предвиђено чл.27ђ утврдиће се на
основу достављених доказа, приликом уписа и
склапања уговора са родитељима Предшколске
установе ''Радост''.
Члан 27з
Услови и начин за остваривање права на
субвенције из чл.27ђ, ближе се регулишу посебним актом вртића- Ценовником услуга смештаја деце у Предшколску установу ''Радост'', на
који сагласност даје надлежни орган општине.
8. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
Члан 27и
Право на субвенционисање трошкова
имају сва деца која први пут уписују први разред
основне школе на територији општине Врњачка
Бања, као и деца са пребивалиштем на
територији општине Врњачка Бања, која први
разред уписују у основној школи која је ван
територије општине Врњачка Бања.
Право из става 1 остварује се као
једнократна новчана помоћ породици по
уписаном детету.
Начин остваривања права и висину једнократне новчане помоћи утврђује Општинско
веће.
III ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 28
О
правима која су прописана овом
Одлуком по захтеву странке у првом степену
одлучује организациона јединица Општинске
управе:
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за послове образовања,
видови
финансијске подршке породици са децом
прописани чл.6. ст.1. тачка 3., 4., 6. и 8.;
- за послове дечје и социјалне заштите,
видови
финансијске подршке породици са
децом прописани чл.6. ст.1. тачка 1., 2, и 5.
- за послове финансија, вид финансијске
подршке породици са децом прописан чл.6. ст.1.
тачка 7.
Примерак правоснажног решења надлежни орган доставља странки и организационој
јединици надлежној за послове финансија и
буџета.
Против решења из овог члана може се
изјавити жалба, која се подноси преко првостепеног органа Општинском већу општине
Врњачка Бања у року од 15 дана од пријема
решења.
О оствареним правима која су прописана
овом Одлуком и утрошеним средствима, евиденцију воде организационе јединице Општинске
управе из става 1 овог члана.
Организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове образовања, дечје и
социјалне заштите је у обавези да пропише и
објави у „Сл. листу Општине Врњачка Бања“ и
општинском сајту обрасце захтева, евиденција и
других аката прописаних овом одлуком.
IV СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 29
Субвенције из ове одлуке обезбеђују се у
буџету општине Врњачка Бања и из донација.
Обим и врсту права на финансијску
подршку породици за субвенције из тачака: 4.,
7. и 8.ове одлуке, које нису исказане у
номиналнм износу, утврђује Општинско веће
општине Врњачка Бања у складу са финансијским могућностима буџета Општине.
V ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да
важе:
1. Одлука
о
финансијској
подршци
породици са децом („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.4/09)
2. Одлука
о
финансијској
подршци
породици
породиља
без
сталног
запослења („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.4/09)
3. Одлука о остваривању права на новчану
помоћ новорођенчади („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.9/06 и 2/07),
4. Одлука о остваривању права на накнаду
дела трошкова за вантелесну оплодњу
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.12/10),
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5. Одлука о субвенцијама за смештај деце у
Предшколску установу ''Радост'' Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.16/08)
6. Одлука о субвенционирању превоза
ученика у градском и приградском
саобраћају на територији општине
Врњачка Бањa („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.23/08 и 1/09)
7. Одлука о финансијској помоћи породици
са децом у чије треће дете или нареднорођено дете похађа припремни предшколски програм или основну школу
(«Сл.лист општине Врњачка Бања»,
бр.19/12)
8. Одлука
о
кредитирању и другим
врстама помоћи ученицима и студентима
са територије општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
9/06, 2/07, 16/08 и 16/12).
Самостални члан Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 22/12)
Члан 31
На захтеве поднете до дана ступања на
снагу ове одлуке по којима није донето коначно
решење у управном поступку примењују се
одредбе ове Одлуке.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје коришћење права остварених на основу
прописа који су били на снази до дана ступања
на снагу ове одлуке, осим права код којих ће се
извршити
одговарајуће
усклађивање
са
одредбама ове Одлуке.
Корисницима затеченим у праву по
правноснажним решењима, на дан ступања на
снагу ове Одлуке вршиће се исплата до истека
рока утврђеног решењем.
Самостални члан Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији општине Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 2/13)
Члан 13
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
Права утврђена чл.6. тачком 6.
примењиваће се од 16.1.2013.године, односно од
почетка другог полугодишта школске 2012/13
године, а права утврђена чл.6. тачком 7.
примењиваће се од 28.12.2012.године.
Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
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(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 15/13)
Члан 10
Задужује
се
секретар
Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
Самостални члан Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 19/13)
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 3/14)
Члан 33
По захтевима који су поднети до дана
ступања на снагу ове измене одлуке за
признавање права на једнократну новчану помоћ
у којој су оба родитеља незапослена
примењиваће се и даље Одлука о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.15/13-пречишћен текст и
19/13).
Члан 34
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
Право утврђено чл.19 (23а.) ове одлуке
ће се примењивати за школску 2012/13 годину.
Право утврђено чл.6. став 1. тачка 3. Право на субвенционисање превоза деце која
похађају вртиће, основне и средње школе на
територији општине Врњачка Бања и на
територији суседне општине Трстеник и града
Краљева, основне одлуке, се примењује од
1.1.2014.године.
Право утврђено чл.6.став 1. тачка 6. Право на финансијску подршку породици са
децом која су по редоследу рођења трећа или
нареднорођена у породици, а похађају
припремни предшколски програм или основну
школу, основне одлуке, се примењује од
1.2.2014.године.
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Самостални члан Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр.21/14)
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“, а примењује се од 01.01.2015.
године.
Самостални чланови Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 2/15)
Члан 5
Задужује
се
секретар
Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
Права
утврђена
овом
Одлуком
примењиваће се од 01.01.2015. године.

11.2.2015. године
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