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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 3 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
11.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној 29.1.2014.године, на
основу члана 58.Закона о јавним предузећима
("Сл. гласник РС", бр. 119/12), закључка Владе
РС бр:43-10725/13 од 14.12.2013.год и члана
36.Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања бр. 1/13-пречишћен
текст), донела је
ОДЛУКУ
ПОВОДОМ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РС БР:4310725/2013 ОД 14.12.2013.ГОДИНЕ
Члан 1
Овом одлуком уређује се начин
поступања оснивача поводом закључка Владе
РС бр:43-10725/13 од 14.12.2013.године којим
се омогућава пореским обвезницима – јавним
предузећима чији је оснивач локална
самоуправа који су у складу са закључком
Владе РС бр:43-5751/13 од 5.7.2013.године
закључили репрограм пореског дуга могу да
користе погодности из овог закључка под
условом да оснивач Општина поднесе Пореској
управи захтеве за поништење репрограма
закључених по закључку Владе РС бр:435751/13 од 5.7.2013. године и захтеве за
закључење репропграма у складу са овим
закључком као и да камата која је плаћена по
поменутом репрограму није предмет закључка
Владе од 14.12.2014.године, а све у циљу
стварања услова да Министарство финансија –
Пореска управа прекине поступак принудне
наплате обавеза по основу јавних прихода од
јавних предузећа која обављају комуналну
делатност а чији је оснивач локална
самоуправа започет до доношења тог закључка
под условима прописаним
поменутим
закључком Владе од 14.12.2013.године, као и
да под истим условима омогући измиривање
наведених обавеза предузећима код којих није
започет поступак принудне наплате.
Члан 2
Оснивач - Скупштина општине Врњачка Бања прихвата да за Јавно предузеће за
газдовање заштитним шумама "Борјак" из
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Врњачке Бање за које је био започет поступак
принудне наплате обавеза из претходног члана
ове Одлуке и за Јавно предузеће за обављање
комуналних делатности " Бели извор" из
Врњачке Бање за које није био започет
поступак принудне наплате наведених обавеза
до закључења споразума о репрограму
пореског дуга по закључку Владе од 5.7.2013.
поднесе Пореској управи за оба ова јавна
предузећа
захтеве за поништавање тог
репрограма и захтеве за оба јавна предузећа за
репрогам пореског дуга под условима датим у
закључку
Владе
бр:43-10725/13
од
14.12.2013.године, као једну од мера у циљу
извршавања обавеза оснивача из чл. 58.Закона
о јавним предузећима("Сл. гласник РС", бр.
119/12).
Члан 3
Овлашћује се председник општине да у
прописаном року из закључка Владе бр:4310725/13
од
14.12.2013.год.
тј.
до
31.1.2014.године поднесе Пореској управи
захтеве за поништавање Споразума о
репрограму пореског дуга. бр. 110-261/13од
15.8.2013.године закључен са ЈП ''Борјак'' и
Споразума бр. 110-260/ 13 од 15.8.2013.године
закључен са ЈП ''Бели извор'', као и да поднесе
захтеве и потпише споразуме о одлагању
плаћања пореског дуга за оба ова јавна
предузећа
под
условима
прописаним
закључком
Владе
бр:43-10725/13
од
14.12.2013.године и то за ЈП ''Бели извор'' на
укупан износ од 203.947.633,79 динара, а за ЈП
''Борјак'' на укупан износ од 158.505.219,67
динара.
Члан 4
Јавно
предузеће
за
газдовање
заштитним шумама "Борјак" из Врњачке Бање
и Јавно предузеће за обављање комуналних
делатности " Бели извор" из Врњачке Бање су
обавезни да у
програмима пословања за
2014.годину уграде одредбе којим ће створити
основ за спровођење споразума о одлагању
плаћања пореског дуга и доставе оснивачу на
сагласност.
Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама "Борјак" из Врњачке Бање и
Јавно предузеће за обављање комуналних
делатности " Бели извор" из Врњачке Бање су у
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обавези да Одељењу општинске управе
општине Врњачка Бања надлежном за послове
финансија доставе доказ о измиреним
месечним обавезама по репрограму одмах по
истеку рока из споразума о репрограму дуга.
Члан 5
За спровођење ове Одлуке одговорни
су директори јавних предузећа, а праћење
спровођења Одлуке врши Одељење општинске
управе општине Врњачка Бања надлежно за
послове финансија.
Члан 6
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука поводом закључка Владе РС
бр:43-5751/13 од 5.7.2013.године (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/13).
Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања ".
СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-109/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНIК
СКУПШТIНЕ ОПШТIНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
12.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
16. седници одржаној 29.1.2014. године, на
основу чл. 36. Статута општине Врњачка Бања
("Службени лист општине Врњачка Бања, број
1/13 – пречишћен текст ), донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О
ЗАЈЕДНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА НА
КОРИШЋЕЊУ ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА ОППШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Члан 1
Овом одлуком укида се и престаје да
важи одлука Скупштине општине Врњачка
Бања о давању сагласности на Споразум о
заједничким активностима на коришћењу
хидроенергетског
потенцијала
оппштине
Врњачка Бања ("Службени лист општине
Врњачка Бања'', број 8/13).
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престају
да важе и све правне последице одлуке из чл.1.Споразум о заједничким активностима на
коришћењу хидроенергетског потенцијала
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оппштине Врњачка Бања који је закључен
између општине Врњачка Бања и Привредног
Друштва „TEКNO ONE“ из Београда којим се
приступа реализацији документа Хидроенергетски потенцијал општине Врњачка Бања
(Мастер план) који је усвојен одлуком
Скупштине општине Врњачка Бања бр.32513/11 од 22.12.2011.год. ("Службени лист
општине Врњачка Бања'', број 16/11) престаје
да производи правно дејство.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
Општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1083/13 од 29.1. 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
13.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
16. седници од 29.1.2014.године, на основу
Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“
бр.72/2011), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупља
писмених понуда („Сл. гл. РС“ бр. 24/2012), чл.
7. -12. Одлуке о располагању непокретностима
у јавној својини („Сл. лист општине В. Бања“
бр. 22/12), иницијативе Председника општине
бр. 46-2/14 од 17.01.2014.год. , чл.36. ст. 1. тач.
33. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.1/2013-пречишћен
текст), донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ''КЛАС''
Члан 1
Одобрава сe продаја – прeнос права
својинe пословног простора „Клас“ у приземљу
објекта на кп. бр. 853/1 КО Врњачка Бања, који
се састоји од три просторије за које није
утврђена
делатност,
уписан
у
лист
непокретности бр. 5600,
укупне нето
површине 72м2, у јавној својини општине
Врњачка Бања.
Члан 2
Наведена непокретност из чл.1.ове
Одлуке се отуђује се у виђеном стању, јавним
надметањем, под следећим условима:
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-почетна цена по којој се непокретност
отуђује износи 108.000,00 еура у динарској
противредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате;
-рок плаћања је седам дана од дана
потписивања уговора;
-критеријум за избор најповољнијег
понуђача је износ понуђене цене;
-депозит за учешће у поступку јавног
надметања је 10% од почетне цене, и уплаћује
се на рачун 840-745151843-03-остали приходи
у корист нивоа Општине;
-рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели у поступку јавног надметања је 8
дана од окончања поступка;
-рок за подношење пријава је 8 дана од
дана јавног оглашавања;
-отварање пријава је у року од 5 дана од
истека рока за подношење пријава, у великој сали
СО бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17.;
-подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања, одн. непотпуне и
неблаговремене пријаве се одбацују;
-пријаве је потребно доставити у затвореној
коверти са назнаком: ''Пријава за пословни
простор „Клас“ – не отварати'', на адресу:
Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17.
Врњачка Бања, за Комисију за спровођење
поступка располагања непокретности у јавној
својини општине Врњачка Бања.
Члан 3
Оглас за јавно надметање за отуђење
непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити
објављен у локалним средствима јавног
информисања (радију и телевизији) и једном
дневном листу који се дистрибуира на
територији целе Републике Србије, са
елементимаиз чл. 2. ове Одлуке, а у складу са
чл. 21., а у вези чл. 24. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини (''Сл.лист
општине В.Бања'', бр.22/12) и чл.19. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупља писмених понуда
(''Сл.гл.РС'', бр.24/2012).
Поступак за отуђење непокретности из
чл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана
решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.23/12), у складу са чл.22. и
23. Одлуке о располагању непокретностима у
јавној својини (''Сл.лист општине В.Бања'',
бр.22/12).
По окончању поступка јавног надметања за отуђење непокретности из чл. 1.
Одлуке, Комисија доставља организационој
јединици надлежној за имовинско-правне
послове записник о току поступка са
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предлогом за избор најповољнијег понуђача,
која утврђује предлог решења о избору, а које
решење доноси Председник општине.
На решење из претходног става сваки
учесник поступка јавног надметања може
уложити приговор Општинском већу, а одлука
Општинског већа је коначна.
Члан 4
Уговор о отуђењу непокретности из
чл.1. Одлуке закључује Председник општине са
најповољнијим понуђачем сходно решењу из
ст. 3. чл.3. Одлуке, након прибављеног
мишљења Општинског јавног правобраниоца.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:46-2/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
14.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
16. седници од 29.1.2014.године на основу
Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“
бр.72/2011), Уредбе о условима прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупља писмених понуда („Сл. гл. РС“ бр.
24/2012), чл. 7. -12. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини („Сл. лист
општине Врњачка Бања,“ бр. 22/12), иницијативе Председника општине бр. 46-103/13 од
09.09.2013.године, чл.36. ст. 1. тач. 33. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/2013-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА –
''РИБАРА''
Члан 1
Одобрава сe продаја – прeнос права
својинe на пословном простору ''Рибара'' у
приземљу објекта на кп. бр. 853/1 КО Врњачка
Бања, који је уписан у лист непокретности бр.
5600 за КО Врњачка Бања означен у В листу са
2А, а који се састоји од две просторије корисне
површине 44 м2, у јавној својини општине
Врњачка Бања.
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Члан 2
Наведену непокретност из чл.1.ове
Одлуке се отуђује се у виђеном стању, јавним
надметањем под следећим условима:
-почетна цена по којој се непокретност
отуђује износи 66.000,00 еура у динарској
противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате;
-рок плаћања је седам дана од дана
потписивања уговора;
-критеријум за избор најповољнијег
понуђача је износ понуђене цене;
-депозит за учешће у поступку јавног
надметања је 10% од почетне цене у динарској
противврености по средњем званичном курсу
Народне банке Србије, и уплаћује се на рачун
840-745151843-03-остали приходи у корист
нивоа Општине;
-рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели у поступку јавног надметања је 8
дана од окончања поступка;
-рок за подношење пријава је 8 дана од
дана јавног оглашавања;
-отварање пријава је у року од 5 дана од
истека рока за подношење пријава, у великој сали
СО бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17.;
-подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања, одн. непотпуне и
неблаговремене пријаве се одбацују;
-пријаве је потребно доставити у затвореној
коверти са назнаком: ''Пријава за пословни
простор – ''Рибара'' – не отварати'', на адресу:
Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17.
Врњачка Бања, за Комисију за спровођење
поступка располагања непокретности у јавној
својини општине Врњачка Бања.
Члан 3
Оглас за јавно надметање за отуђење
непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити
објављен у локалним средствима јавног
информисања (радију и телевизији) и једном
дневном листу који се дистрибуира на
територији целе Републике Србије, са
елементимаиз чл. 2. ове Одлуке, у складу са чл.
21., а у вези чл. 24. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.22/12) и чл.19.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупља писмених понуда
(''Сл.гл.РС'', бр.24/2012).
Поступак за отуђење непокретности из
чл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана
решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.23/12), у складу са чл.22. и
23. Одлуке о располагању непокретностима у
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јавној својини (''Сл.лист општине В.Бања'',
бр.22/12).
По
окончању
поступка
јавног
надметања за отуђење непокретности из чл. 1.
Одлуке, Комисија доставља организационој
јединици надлежној за имовинско-правне
послове записник о току поступка са
предлогом за избор најповољнијег понуђача,
која утврђује предлог решења о избору, а које
решење доноси Председник општине.
На решење из претходног става сваки
учесник поступка јавног надметања може
уложити приговор Општинском већу, а одлука
Општинског већа је коначна.
Члан 4
Уговор о отуђењу непокретности из
чл.1. Одлуке закључује Председник општине са
најповољнијим понуђачем сходно решењу из
ст. 3. чл.3. Одлуке, након прибављеног
мишљења Општинског јавног правобраниоца.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:46-103/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
15.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници одржаној 29.1.2014.године, на
основу чл. 36. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 1/13пречишћен текст), чл. 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09),
уз прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање од 23.1.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана
запошљавања
на територији општине Врњачка Бања за 2014.
годину
Члан 1
Усваја се Локални акциони план
запошљавања на територији општине Врњачка
Бања за 2014. годину.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Сл. листу
општине Врњачка Бања“.
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ОДЛУКУ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 11-20/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_______________________________________
16.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16.
редовној
седници,
одржаној
29.1.2014.године, на основу члана 36. ст.1.
тачка 32. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13пречишћен 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
Допуне средњорочног Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и изградње јавне
расвете и односи се на уређење грађевинског
земљишта у делу путева и јавне расвете, које је
донео Надзорни одбор ЈП Дирекције за
планирање и изградњу општине Врњачка Бања
одлуком бр.400-1915/13 од 25.12.2013.године.
2. Саставни део ове одлуке чине
Допуне Програма одржавања, заштите, развоја
и управљања општинским и некатегорисаним
путевима и изградње јавне расвете и односи се
на уређење грађевинског земљишта у делу
путева и јавне расвете из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2979/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
17.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16.
редовној
седници,
одржаној
29.1.2014.године, на основу члана 36. ст.1.
тачка 32. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13пречишћен 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

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 2014.годину, који је
донео Надзорни одбор ЈП Дирекције за
планирање и изградњу општине Врњачка Бања
одлуком бр.400-1924/13 од 25.12.2013.године,
с тим :
- да се у поглављу 5. –Предлог
програма одржавања
реконструкције и
изградње путне мреже у тачки 3. бришу све
алинеје, а остаје износ од 5.000.000 динара,
односно да се расподела спроводи по програму
Савета за за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Врњачка Бања који усваја извршни орган.
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 2014.годину, из
тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-3002/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_______________________________________
18.
Скупштина општине Врњачка Бања је
на 16. редовној седници одржаној дана
29.1.2014.године, на основу чл.13. и 13a Закона
о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр.
17/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13), чл. 8. Одлуке о преузимању
оснивачких права над Домом здравља ''Др
Никола Џамић'' Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.8/06 и 5/07) и чл.
36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине
Врњачка Бања
1. Усваја се Програм заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине
Врњачка Бања који је донео Управни одбор Дома
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здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања,
одлуком бр.213-2014 од 28.1.2014.године.
2. Саставни део ове одлуке чини
Програм заштите за поједине категорије
становништва на подручју општине Врњачка
Бања из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', а примењује се од
1.1.2014.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 50-2/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
19.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16.седници одржаној дана 29.1.2014.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
Републике
Србије“бр72/2009 и 55/2013) и члана 36.
Статута општине Врњачак Бања („Сл.лист
општине Врњачак Бања“ бр.1/13-пречишћен
текст), доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом
на територији општине Врњачка Бања
Члан 1
У Oдлуци о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачак
Бања“, бр.15/13-пречишћен текст и 19/13),
члан 3. став 1. мења се и гласи:
„ - 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 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 територијије општине Врњачка Бања, односно променом пребивалишта престају права утврђена по
одредбама ове Одлуке.

31.1.2014. године

- Корисници права су у обавези да
пријаве утицајне промене у року од 15 дана од
дана настанка промене“.
Члан 2
У чл.4. став 2. иза речи „дечије“ додаје се
текст: “и социјалне“.
Члан 3
У чл. 4. став 4. мења се и гласи: „На
основу захтева, прибављене документације
наведене у члану 8. Одлуке и спроведеног
поступка, организациона јединице Општинске
управе надлежне за послове образовања, дечије
и социјалне заштите, решењем одлучују о
остваривању права“.
Члан 4
У члану 6. став 1 тачка 2 мења се и
гласи: „Право на финансијску подршку
породици породиље без сталног запослења.“
Члан 5
Назив поглавља пре члана 9 мења се и
гласи:
„ 2. ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПОРОДИЉЕ БЕЗ
СТАЛНОГ ЗАПОСЛЕЊА“.
Члан 6
Члан 9. мења се и гласи :
„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 7
У чл. 10. став 1. се мења и гласи:
„Права из чл.9. Одлуке остварују се под
условима и на начин из чл.7 став 2, 3 и 4, чл.8
и чл 9 Одлуке.“
Члан 8
Члан 11. мења се и гласи: „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.“
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Члан 9
Члан 13 се мења и гласи: „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 10
Члан 14 мења се и гласи: „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 коме
је поверено обављање делатности на
територији Општине.“
Члан 11
Члан 15 став 3 мења се и гласи:
„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.“
Члан 12
У чл.15. ставу 4. текст: ''Одељењу за
финансије и буџет'', се мења у текст:
''организационој јединици Општинске управе
општине Врњачак Бања за послове финансија''
Члан 13
Члан 16 став 1 мења се и гласи: „Право
на субвенционисан превоза прописано овом
одлуком може се реализовати само код
превозника са којим општина има закључен
уговор о превозу ученика у градском,
приградском и међумесном саобраћају.“
Члан 14
У чл.17. текст: ''Овлашћени превозник
са општином'', мења се у текст: „Општина са
превозником''.
Члан 15
Члан 18 мења се и гласи: „Права на
једнократну новчану помоћ имају ученици
основних и средњих школа и студенти
основних и мастер академских студија,
акредитованих високошколских установа, који
студирањем на високошколској установи
остварују 240 односно 300 бодова, који су први
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пут уписани у одређени разред односно годину
студија у текућој школској години, и који имају
пребивалиште са својом породицом на
територији општине Врњачка Бања, најмање
задњих пет година, до дана подношења захтева
за једнократну помоћ.“
Члан 16
Члан 19 мења се и гласи: „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 и науке 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 17
Члан 20. мења се и гласи: „Право из
члана 18. остварује студент који није губио
ниједну годину током студија, нити је користио
мировање права и обавеза и није мењао високошколску установу, који је према наставном
програму високошколске установе на којој
студира положио све испите из претходне
године и постигао просечну оцену већу од
9,50.“
Члан 18
У члану 21. став 2 после речи:
„ученици“, додаје се текст: „основних и“.
Члан 19
Додаје се члан 23а који гласи:
„Право на једнократну новчану помоћ у
школовању даровите деце за ученике основних
и средњих школа, поводом школске славе Св.
Саве на основу постигнутих резултата у
школској 2012/2013 години, утврђује се у
складу са закључком актива директора, актом
председника општине.
Члан 20
Члан 26. мења се и гласи: „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 Одлуке.“
Члан 21
У чл.27а став 2 се мења и гласи: „Услов
за остваривање права из претходног става је да
је породица корисник дечијег додатка за једно
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од првог до четвртог детета по редоследу
рођења .“
Члан 22
У чл.27б. иза речи „децу“ додаје се
текст : „и решења о признавању права на
дечији додатк“ ставља се тачка и брише текст:
''и друго''.
Члан 23
У чл.27ђ став 1 мења се алинеја 1 и
гласи:
„ -треће и свако следеће дете по
редоследу рођења, на основу утврђеног родитељства, односно старатељства, под условом да је
породица корисник дечијег додатка за једно од
првог до четвртог детета по редоследу
рођења.“
Члан 24
У чл.27е текст: „у корист Предшколске установе“ мења се у текст: „у корист
породице из чл. 2 ове Одлуке, а Предшколској
установи“.
Члан 25
У чл.27и додаје се став 3 који гласи:
„Начин остваривања права и висину једнократне новчане помоћи утврђује Општинско веће.“
Члан 26
У чл.28. став 1 алинеја 2. иза речи
„дечије“ додаје се текст: „ и социјалне.“
Члан 27
У чл.28. став 3 брише се текст: „ ст. 1“.
Члан 28
У чл.28. став 4 мења се и гласи:
„О оствареним правима која су
прописана овом Одлуком и утрошеним средствима, евиденцију воде организационе јединице Општинске управе из става 1 овог члана.“
Члан 29
У чл. 28. став 5 после речи „дечије“
додаје се текст: „ и социјалне.“
Члан 30
У чл. 29. став 2 бројеви: „ 5. , 6.“:
мењају се бројем : „ 4“.
Члан 32
Задужује се секретар Скупштине
општине да сачини пречишћен текст Одлуке.
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
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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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 553-34/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
20.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16.
редовној
седници,
одржаној
29.1.2014.године, на основу чл.21. став 1.
Одлуке о оснивању Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'',
бр. 8/92 и 24/04) и чл.36. ст.1.тачка 11.Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Установе за
предшколско васпитање, образовање и исхрану
деце ''Радост'' Врњачка Бања, коју је донео
Управни одбор ове установе на седници од
23.12.2013.године, под бр.1853.
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II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:020-239/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
21.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу чл.12. став 1. Закона о социјалној
заштити (''Сл.гласник РС'', бр.24/11) и чл. 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Центра за социјални
рад Врњачка Бања
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова бр.551-385/2011-3 од
30.8.2011.године Центра за социјални рад
Врњачка Бања, коју је донео директор ове
установе, заведену под бр.551-41/2014 од
17.1.2014.године.
2. Ова сагласност се даје уз услов да се
попуњавање новосистемтизованих радних
места може вршити након прибављене
документације сагласно Закону о буџетском
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/09...108/13) и
билансирања средстава за исплату плата и
других права из радног односа предвиђених
Програмом рада ове установе за 2014.годину.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 11-10/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
22.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1. 2014.године,
на основу на основу чл.50. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл.
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36.став 1. тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања ЈП за за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за
2014.годину
1. Даје се сагласност на
План и програм
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за
2014.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП
''Нови Аутопревоз'' одлуком бр.02/14 од
6.1.2014. године.
2. План и програм пословања ЈП ''Нови
Аутопревоз'' за 2014. годину, се сматра
донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Планом и програмом
пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' доставити
надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-117/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
23.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу на основу чл.50. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл.
36.став 1. тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Дирекције за планирање и изградњу Врњачка
Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
Дирекције за планирање и изградњу ЈП
Врњачка Бања за 2014.годину, који је усвојио
Надзорни одбор Дирекције за планирање и
изградњу
одлуком
бр.400-1916/13
од
25.12.2013. године.
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2. Програм пословања Дирекције за планирање
и изградњу за 2014. годину, се сматра донетим
давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања
Дирекције за планирање и изградњу доставити
надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
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25.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2979/13 од 29.1.2014.године

Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу на основу чл.50. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл.
36.став 1. тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања ЈП за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања за 2014.годину

24.

1. Даје се сагласност на План и програм
пословања ЈП за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања за 2014.годину, који је
усвојио Надзорни одбор ЈП ''Борјак'', одлуком
бр.01-2885-05 од 29.11.2013. године.
2. План и програм пословања ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' за 2014.годину, се
сматра донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Планом и програмом
пословања ЈП за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања за 2014.годину
доставити надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.

Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу на основу чл.50. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), чл.
36.став 1. тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину, који је
усвојио Надзорни одбор ЈП ''Бели извор'',
одлуком бр.01-6250/13 од 29.11.2013. године.
2.
Програм пословања ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка
Бања за 2014.годину, се сматра донетим
давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања ЈП
за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину доставити
надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-139/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-161/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
26.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу на основу чл.110.став 2. Закона о
спорту (''Сл.гласник РС'', бр.24/11 и 99/11др.закона), чл. 36.став 1. тачка 9а Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.20/13), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања Установе Спортски центар Врњачка
Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на План и програм пословања Установе Спортски центар Врњачка
Бања за 2014.годину, који је усвојио Управни
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одбор Спортског центра одлуком бр.01-783/13
од 26.12.2013. године.
2.
План и програм пословања Установе
Спортски центар за 2014. годину, ступа на
снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-46/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
27.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу на основу чл.74.став 2. Закона о
култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 36.став
1. тачка 9а Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/13пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
Врњачка Бања за 2014.годину, који је усвојио
Управни одбор Народне библиотеке одлуком
бр.01-809/13 од 27.12.2013. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
финансијском плану Народне библиотеке ''Др
Душан Радић'' за 2014. годину, коју је донео
Управни
одбор
под
бр.01-810/13
од
27.12.2013.године.
2. Програм пословања Народне библиотеке
''Др Душан Радић'' за 2014. годину, ступа на
снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-3006/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
28.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу чл.208. Закона о социјалној заштити

31.1.2014. године

(''Сл.гласник РС'', бр.24/11), чл. 36.став 1. тачка
9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен
текст) и чл.21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.20/13), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра
за социјални рад
Врњачка Бања за
2014.годину, који је усвојио Управни одбор
Центра за социјани рад одлуком бр.55165/2014-4 од 25.1.2014. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
финансијском плану Центра за социјани рас за
2014. годину, коју је донео Управни одбор под
бр.551-65/2014-5 од 25.1.2014.године.
2. Програм рада Центра за социјални рад за
2014. годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-138/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
29.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу на основу чл.74.став 2. Закона о
култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 36.став
1. тачка 9а Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/13пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план и
програм Установе Културни центар Врњачка
Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Финансијски план и
програм Установе Културни центар Врњачка
Бања за 2014.годину, који је усвојио Управни
одбор Културног центра одлуком бр.УО-110 од
24.1.2014.године.
2. Финансијски план и програм Установе Културни центар Врњачка Бања за 2014.годину,
ступа на снагу давањем ове сагласности.

Страна 12

- Број 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-141/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
30.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној 29.1.2014.године, на
основу члана 36.став 1. тачка 9а Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.20/13), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања Туристичке организације Врњачка
Бања за 2014.годину
1.Даје се сагласност на План и програм рада
Установе Туристичке организације Врњачка
Бања, који је усвојио Управни одбор ове
установе
одлуком
бр.57/14
од
24.1.2014.године.
Даје се сагласност на План опште
туристичке пропаганде Установе Туристичка
организација за 2014.годину, који је усвојио
Управни одбор ове установе одлуком бр.58/14
од 24.1.2014.године.
Даје се сагласност на Финансијски план
Пословне јединице Установе Туристичка
организација – Дечије одмаралиште у
Буљарици код Петровца на мору, Црна гора за
2014.годину, који је усвојио Управни одбор ове
установе
одлуком
бр.30/14
од
20.1.2014.године.
Даје се сагласност на Финансијски план
Установе
Туристичка
организација
за
2014.годину, који је усвојио Управни одбор ове
установе
одлуком
бр.1250/13
од
25.12.2013.године.
2.. План и програм рада Туристичке
организације за 2014.годину, са финснсијским
плановима из става 2., 3. и 3. тачке 1. овог
решења се сматрају донетим давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-203/14 од 29.1.2014.године

31.1.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
31.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној 29.1.2014.године, на
основу чл.12. одлуке о оснивању Општинске
стамбене агенције Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.22/12), чл. 36.став
1. тачка 9а Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/13пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2014.годину (
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Општинске стамбене агенције општине
Врњачка Бања за 2014.годину
1.Даје се сагласност на Програм пословања
Општинске стамбене агенције општине
Врњачка Бања за 2014.годину, који је усвојио
Управни одбор ове Агенције одлуком бр.4006/14 од 23.1.2014.године.
2.. Програм пословања Општинске стамбене
агенције
општине
Врњачка
Бања
за
2014.годину ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-166/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
32.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу чл. 36.став 1. тачка 9а Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.20/13), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Установе за предшколско васпитање,
образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка
Бања за 2014.годину
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1. Даје се сагласност на Програм пословања
Установе
за
предшколско
васпитање,
образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка
Бања за 2014.годину, који је усвојио Управни
одбор ПУ ''Радост'' одлуком бр.67 од
23.1.2014.године.
Даје се сагласност на Финансијски план
Установе за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања за
2014.годину, који је усвојио Управни одбор ПУ
''Радост'' одлуком бр.66 од 23.1.2014.године.
2. Програм пословања ПУ ''Радост Врњачка
Бања за 2014.годину, ступа на снагу давањем
ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 11-8/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
33.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној дана 29.1.2014.године,
на основу чл. 8. Одлуке о преузимању
оснивачких права над Домом здравља ''Др
Никола Џамић'' Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.8/06 и 5/07), чл.
36.став 1. тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка
Бања за 2014.годину
1.Даје се сагласност на Финансијски план
средстава за материјалне трошкове који се
финансирају из средстава буџета општине за
2014.годину Дома здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања за 2014.годину, који је усвојио
Управни одбор Дома здравља одлуком бр.1232014 од 14.1.2014.године.
2. Финансијски план Дома здравља ''Др Никола
Џамић Врњачка Бања за 2014.годину из тачке
1. овог решења ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.

31.1.2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-115/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
34.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
16. седници одржаној дана 29.1.2014.године, на
основу чл.58. Закона о јавним предузећима
("Сл. гласнику РС", бр. 119/12), чл.2. Одлуке о
накнадама за рад и путним трошковима
одборника, чланова Општинског већа, радних
тела Скупштине општине Врњачка Бања
(Сл.лист општине Краљево бр.24/04
и
Службени лист општине Врњачка Бања 2/06,
9/06, 1/09, 15/10, 4713 и 6/13) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр1/13 – пречишћен текст)
доноси
РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о формирању Комисије за
сагледавање стања и предлагање мера за
реформу јавног сектора (ЈП „Борјак“ и ЈП
“Бели извор“)
Члан 1
Овим решењем врши се допуна Решења
о формирању Комисије за сагледавање стања и
предлагање мера за реформу јавног сектора (ЈП
„Борјак“ и ЈП “Бели извор“), које је донела
Скупштина општине Врњачка Бања под бр.
020-158/13 од 10.7.2013.године, тако што се
додаје став 6. који гласи:
''Чланови Комисије, који нису на
сталном раду у органима општине и јавних
предузеће и установа чији је оснивач општина,
имају право на накнаду за рад, у складу са
Одлуком о накнадама за рад и путним
трошковима одборника, чланова Општинског
већа и чланова радних тела.''
Члан 2
Члановима Комисије који имају право
на накнаду, у складу са овим решењем,
исплатити накнаду од дана доношења решења
бр. 020-158/13 од 10.7.2013.године.
Члан 3
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-158/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
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35.
Скупштина општине Врњачка Бања је
на 16. редовној седници одржаној дана
29.1.2014.године, која је наставак седнице од
18.12.2013.године, на основу чл.14. став 1.-5.
Закона о локалним изборима ("Сл.гласник
РС",број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) и
чл.36. ст.1. тачка 16а Статута општине
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања", бр.1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о разрешењу и именовању
члана Општинске изборне комисије за избор
одборника Скупштине општине Врњачка Бања
I
Врши се измена решења о разрешењу и
именовању члана
Општинске изборне
комисије за избор одборника Скупштине
општине Врњачка Бања, бр. 020-237/13 од
24.12.2013.године, у тачки II, тако што се
уместо Радета Ћурчића, који је већ именован у
Општинску изборну комисију,
именује
Тлачинац Ненад, испред Демократске странке.
II
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-237/13 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
36.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16.
редовној
седници
одржаној
дана
29.1.2014.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.
1/13-пречишћен текст) и чл. 40. и 41.
Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању заменика
председника Одбора за
сарадњу са територијалним заједницама и
јединицама локалне самоуправе других држава
Скупштине општине Врњачка Бања
Члан 1
Разрешава се Мирослав Перовић,
дужности заменика председника
Одбора за
сарадњу са територијалним заједницама и
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јединицама локалне самоуправе других држава
Скупштине општине Врњачка Бања, на лични
захтев.
Члан 2
Именује се Живота Николић за
заменика председника Одбора за сарадњу са
територијалним заједницама и јединицама
локалне самоуправе других држава Скупштине
општине Врњачка Бања.
Члан 3
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-4/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
37.
С Скупштина општине Врњачка Бања
на 16. редовној седници одржаној дана
29.1.2014.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.
1/13-пречишћен текст) и чл. 40. и 41.
Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању заменика
председника Одбора за
омладину и спорт Скупштине општине
Врњачка Бања
Члан 1
Разрешава се Зоран Ванић, дужности
заменика председника Одбора за омладину и
спорт Скупштине општине Врњачка Бања, на
лични захтев.
Члан 2
Именује се Славиша Ђуровић за
заменика председника Одбора за омладину и
спорт Скупштине општине Врњачка Бања.
Члан 3
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-5/14 од 29.1.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
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38.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој редовној 16. седници, одржаној дана
29.1.2014. год, на основу чл. 4 став 2. Одлуке о
монтажним објектима ("Сл. лист општине
Врњачка Бања" бр. 15/10, 6/11, 22/12, 21/13),
чл. 36. Статута општине Врњачка Бања пречишћен текст (Сл. лист општине Врњачка
Бања", бр.1/13), доноси

П Л А Н
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овим Планом се утврђују локације,
општи услови и правила постављања и
уклањања мањих монтажних објеката и опреме
привременог карактера на површинама јавне
намене и осталим површинама у општој
употреби на територији општине Врњачка
Бања (текстуални и графички део); њихова
намена, врста материјала од којих се израђују,
величина и изглед објекта, површина заузећа,
време на које се поставља, распоред локација
по зонама које су утврђене одлуком о локалним
комуналним таксама и др.
Мањи монтажни објекти су, према горе
наведеној Одлуци, киосци, тезге, пултови и
слични објекти који су компактно преносиви
(расхладни уређаји, коморе за сладолед, кокице
и сл.), док су летње баште сврстане у опрему
која се поставља на јавним површинама, а
њени саставни делови су столови, столице,
сунцобрани (тенде), жардинијере и сл.
Саставни део овог Плана је текстуални
и табеларни приказ места и броја објеката и
опреме, графички прилог општег распореда
места на делу површина јавне намене на
територији Општине Врњачка Бања урађен у
размери 1:2000, као и умањени графички
прилози локација у размери 1:500.
Члан 2.
КИОСЦИ, ТЕЗГЕ И ПУЛТОВИ
Утврђују се локације и распоред
монтажних објеката и опреме дефинисаних
Одлуком о монтажним објектима ("Сл. лист
општине Врњачка Бања" бр. 15/10, 6/11, 22/12 и
21/13) и то:
Локација бр. 1: ''СНЕЖНИК''
- 1 киоск за продају штампе и цигарета:
место бр.1,
-2 тезге - од киоска ред. бр.1 низводно
(редни бр. T1-T2) на којима се могу продавати
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сувенири, ручни радови, уметничке слике,
бижутерија, лековито биље и књиге.
 Локација није комунално опремљена у делу
прикључења на НН мрежу од стране закуподавца.
Постоји могућност прикључења у складу са
условима ЕПС-а.
Локација бр. 2: ''СРБИЈА''
-1 киоск за продају штампе и цигарета
до регулисања статуса предметне локације у
складу са Планом детаљне регулације.
-2 типске тезге за продају аутентичних
бањских сувенира означене СУВ1 и СУВ2 у
граф. прилогу
Аутентични бањски сувенири треба да
репрезентују Врњачку Бању као елитно
туристичко место, морају поседовати следеће
карактеристике:
-дизајн који јасно асоцира на Врњачку
Бању и прати њену туристичку понуду,
-фине завршне обраде са препознатљивим апликацијама Врњ. Бање (штампа или
гравура),
-штампа или гравура на сувениру
морају бити израђени педантно и квалитетно,
-сувенири који представљају макете
туристичких знаменитости Врњачке Бање
(Мост љубави, Римски извор, Парковски
павиљон, Бањска чесма...) морају их најверније
приказивати.
Поред ових сувенира аутентични
сувенири могу бити и они са националном
тематиком (чутуре, бурићи, буклије...), али уз
обавезне апликације Врњачке Бање.
За добијање одобрења за продају
аутентичних
бањских
сувенира
могу
конкурисати предузетници или правна лица
који испуњавају следеће услове:
-да су регистровани за производњу и
продају сувенира (најмање годину дана),
- да су у поступку заштите аутентичности
неких од својих производа.
- 7 типских тезги постављених између
стабала дрвореда липа од постојећег киоска
(бр.1) ка «Снежнику» и то: са ознаком Т1-ЛБ и
Т2-ЛБ за продају лековитог биља, са ознаком
ред. бр: Т2 - Т7 за продају ручних радова,
уметничких слика, сувенира, бижутерије,
књигa и сл. до доношења новог Плана
распореда места монтажних објеката, а најдаље
до регулисања статуса предметне локације у
складу са Планом детаљне Регулације.
-25 отворених типских тезги за продају
ручних радова; означених у граф. прилогу ред.
бр: М1-М25, уз леву ивицу шеталишта поред
дрвореда липа.

Локација је комунално опремљена у делу
прикључења на НН мрежу у складу са
условима ЕПС (2 самостојећа ормана).
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Локација бр. 3: ''Вила САН''
- 1 дрвени орман ботаничке баште за
продају лековитог биља димензија 0,3х1,0м
максималне висине до 1,8м означене ознаком
Обб у графичком прилогу, са правом уређења
10м² Црквеног брда иза ормана и одржавања
истог.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца.
Локација бр. 4: ''ФОНТАНА - МОСТ
ЉУБАВИ''
-1 киоск за продају цигарета, штампе и
друге разноврсне робе.
-1 типска тезга за продају сувенира и
фото-шоља, постављена испред кафе “ГОЧ“,
Тмс у граф. пр.
-1 дрвени пулт за продају катанаца и
сувенира везаних искључиво за тему ''Мост
љубави'', постављен испред кафе-пицерије
“ШВАЈЦАРИЈА“, површине до 1 м², означен
Пм у граф. прилогу.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр. 5: ''Вила БАЛКАН'' / т.ц.
''ПИЈАЦА''
-1 киоск за продају цигарета, штампе и
друге разноврсне робе.
-10 типских дрвених пултова (0,5х1,2м)
за продају ручних радова; означених у граф.
прилогу ред. бр: Пп1-Пп10, уз леву ивицу
шеталишта поред Липовачке реке.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр. 6: пансион ''МОРАВА''
-1 киоск за продају цигарета, штампе и
друге разноврсне робе.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр. 7: ''РОМАНИЈА''
-1 киоск за продају цигарета, штампе и
друге разноврсне робе (уколико нема
заинтересованих за постављање киоска ни
након друге лицитације постоји могућност
постављања:
-1 дрвена тезга за продају воћа и
поврћа, ТВП3 у граф. прилогу.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр. 8: ''ПАХУЉИЦА''
1 киоск за продају пекарских производа.

31.1.2014. године

-1 тезга за продају воћа и поврћа, у
ознаци ТВП1 у графичком прилогу.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.10: ''ДУБРАВА''
- 1 киоск за продају цигарета, штампе и
друге разноврсне робе.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.11: ''ГРОБЉЕ''
- 1 киоск за продају цвећа и свећа
означен ред.бр. 1 на општинској парцели која
се налази са десне стране улице Зелени булевар
(поред паркинг простора), у свему према
графичком прилогу плана.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.12: ''ИСТРА'' и „СЛОБОДА“
- 6 киоска за продају разноврсне робе
као што је штампа, козметика, цигарете и др. на
локацији код ресторана „Истра“ до реализације
Плана детаљне регулације, од чега се 1 киоск
(објекат УТШ) користи за продају хране.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.13: ''ДОМ ЗДРАВЉА''
- 1 киоск за продају цигарета, штампе и
друге разноврсне робе у ознаци (ред.бр.1) у
графичком прилогу, а по основу закљученог
уговора закупца са Здравственим центром
Студеница.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.14: ''ПУТНИК''
-7 киоска за продају разноврсне робе, и
то од «Credy Bank» кa «ПУТНИК-у» (ред.бр:
Т1-Т6) и T7 на локацији преко пута, као што је
приказано у граф. прилогу плана, а до
решавања уређења простора "ПУТНИК", уз
сагласност власника за постављање наведених
киоска.

Локација је комунално опремљена у делу
прикључења на НН мрежу у складу са
условима ЕПС.
Локација бр.15: ''ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ''
-1 тезга за продају ручних радова,
уметничких слика, сувенира, бижутерије и сл;
означен: Твс. (уколико нема заинтересованих
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за постављање тезге ни након друге лицитације
постоји могућност постављања:
-монтажни садржај за дечији забавни
програм означено као (ПЗ 4) у граф. пр.,
површине до 6м².

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.16: ''ЗВЕЗДА 1 и 2''
-1 киоск за продају брзе хране, ред.бр: 1
у графичком прилогу (локација ''Звезда 1''), а по
основу закљученог уговора закупца са
власником.
-20 тезги за продају ручних радова,
уметничких слика, сувенира, бижутерије,
књига и сл. означених ред. бр: Т1-Т20 у
графичком прилогу (локација ''Звезда 2'') и то:
ред. бр: Т1-Т9 постављених уз ивицу парковске
површине означене у граф. прил. Плана и ред.
бр. Т10-Т20 постављених уз леву ивицу
парковске стазе која спаја шеталиште поред
Врњачке реке и Променаду, до доношења
новог Плана распореда места за монтажне
објекте, а најдаље до регулисања статуса
предметне локације у складу са Планом
детаљне Регулације.
 Локација
је
делимично
комунално
опремљена у делу прикључења на НН мрежу у
складу са условима ЕПС (2 самостојећа ормана
на локацији ''Звезда 1'').
Локација бр.17: ''СТАДИОН РАЈ''
-1 тезга за продају воћа и поврћа, у
ознаци ТВП2 у графичком прилогу.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Локација бр.18: ''ПРОМЕНАДА 1''
-4 тезге за продају књига на променади
преко пута библиотеке “Др Душан Радић“,
означено редним бр: ТК1-ТК4 у графичком
прилогу Плана,
-2 интерактивна инфопулта за потребе
Општине Врњачка Бања, означена као Ип1 и
Ип2 у граф. прилогу и то: једно место (Ип1)
испред Туристичке Организације В. Бања и
друго место (Ип2) на Тргу културе код
библиотеке „Др. Душан Радић“,
- 1 тезга за продају аутентичних бањских
сувенира означена као СУВ3 у граф. прилогу
Аутентични бањски сувенири треба да
репрезентују Врњачку Бању као елитно
туристичко место, морају поседовати следеће
карактеристике:
-дизајн који јасно асоцира на Врњачку
Бању и прати њену туристичку понуду,
-фине завршне обраде са препознатљивим апликацијама Врњ. Бање (штампа или
гравура),
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-штампа или гравура на сувениру
морају бити израђени педантно и квалитетно,
-сувенири који представљају макете
туристичких знаменитости Врњачке Бање
(Мост љубави, Римски извор, Парковски
павиљон, Бањска чесма...) морају их најверније
приказивати.
Поред ових сувенира аутентични
сувенири могу бити и они са националном
тематиком (чутуре, бурићи, буклије...), али уз
обавезне апликације Врњачке Бање.
За добијање одобрења за продају
аутентичних
бањских
сувенира
могу
конкурисати предузетници или правна лица
који испуњавају следеће услове:
-да су регистровани за производњу и
продају сувенира (најмање годину дана),
-да су у поступку заштите аутентичности неких од својих производа.

Локација није комунално опремљена у
делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Члан 3.
Власник тезги и пултова је Општина
Врњачка Бања и исте ће изнајмљивати путем
јавне лицитације.
Положај, број и детаљи локација
одређених за постављање монтажних објеката
дати су у графичком и табеларном прилогу
Плана.
Члан 4.
УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
КИОСКА,ТЕЗГИ И ПУЛТОВИ
Киосци, тезге и пултови су монтажно–
демонтажни објекти, који се не могу на јавној
површини изводити грубим грађевинским
радовима, већ само поставити на предвиђену
локацију на јавној површини и на том месту
финализирати монтажом додатних елемената,
минималним радовима на изради подлоге и
прикључити на комуналну инфраструктуру.
Бруто површине заузете објекатима и
опремом из члана 2. овог Плана су:
 киоск до 6 м²
 тезга до 2 м² (oтворена типска тезга до
1,2 м²)
 пулт до 1 м²
За све монтажне објекте из члана 4.
овог Плана није дозвољено заузеће површине
јавне намене у односу на површину објеката и
опреме дефинисане овим планом, осим за
објекте и опрему из става 2, тачка 1, у смислу
комора за сладолед и расхладних витрина за
продају напитака, и то на површини до 4м², под
условом да њихово постављање не омета
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безбедан пролаз пешака и возила и то
искључиво уз претходно прибављену сагласност надлежне инспекцијске службе.
Члан 5.
Рок трајања закупа површине јавне
намене одређује се јавним огласом и не може
бити дужи од:
 за киоске - 5 година
 за тезге и монтажне пултове - 1 година
Трајање закупа може бити и краће у
случају доношења новог плана распореда места
када предметне локације нису предвиђене тим
планом.
На јавним површинама киосци, тезге и
пултови се постављају на основу Уговора о
привременом коришћењу јавне површине и то
на период до привођења земљишта планираној
намени предвиђеној планским документом, а за
киоск најдуже на 5 година.
На површинама у власништву других
лица киосци, тезге и пултови се постављају на
основу важећег плана и уз сагласност власника
парцеле на којој је монтажни објекат планиран.
Члан 6.
У I и II зони планиран је тип киоска
приказан у графичком прилогу овог Плана
(првонаграђени рад на Јавном анонимном
Конкурсу за израду идејних решења елемената
УРБАНЕ ОПРЕМЕ - ДЕО ВИЗУЕЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ – ТИПСКИ
КИОСК, одржаном под покровитељством
Савеза архитеката Србије и Општине Врњачка
Бања 2006. год).
Постојеће киоске, уколико нису у
складу са планираним типом, треба постепено
заменити сугерисаним типом и то најкасније у
року од 2 године од дана усвајања Плана.
Члан 7.
У I и II зони планиран је тип тезге чије
су фотографије приказане у графичком прилогу
овог Плана (Идејни пројекат ТИПСКЕ ТЕЗГЕ,
израђен од стране ЈП Дирекције за планирање и
изградњу Општине Врњачка Бања, децембра
2012. год).
Постојеће тезге, уколико нису у складу
са планираним типом, треба заменити
сугерисаним типом и то најкасније месец дана
од дана усвајања Плана.
Члан 8.
Постављањем киоска, тезги и пултова
не смеју се ни на који начин угрозити постојеће
инсталације, неометан приступ истим, ни
захтевати њихово измештање, обзиром на
њихов привремени карактер.
Киоск својом локацијом не сме бити
постављен у троуглу прегледности раскрснице,
односно својим димензијама и габаритом не
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сме утицати на смањење прегледности
раскрснице. Киоск не сме својом локацијом
угрозити прилазе и снабдевање објекта испред
којег је постављен.
Киоск се не сме постављати на
уређеним парковским површинама, као ни
испред других пословних простора у којима се
продаје роба опште употребе.
Киоск се поставља на минималној
удаљености од постојећег објекта (стамбени,
стамбено-пословни, пословни) изграђеног на
регулационој линији улице, која је једнака
висини киоска.
Киосци се на локацији постављају
појединачно или у групацији од више киоска
као засебни пословни простори без међусобног
повезивања у један корисни простор за
обављање делатности.
Међусобни размак између појединачно
постављених киоска износи минимално 1,50м,
а киосци се постављају поравнати или
смакнути између себе за маx. 1,0м.
На киоску, тезги и пулту, као и у
њиховој непосредној близини, није дозвољено
постављање музичког уређаја и његово
емитовање.
Члан 9.
Продаја робе у киосцима и тезгама може
се обављати током целе године, при чему на свим
објектима морају бити постављене идентификационе плочице са следећим подацима: назив
правног лица или предузетника, седиште правног
лица или предузетника, број уговора о закупу
површине јавне намене и радно време.
Члан 10.
МОНТАЖНИ САДРЖАЈ ЗА ПРОДАЈУ
КОКИЦА, КРОФНИЦА, КУКУРУЗА,
КЕСТЕНА ШЕЋЕР. ВУНЕ
Уређаји за печење и продају кокица локација:
○ локација ''Истра и Слобода'' – једно место,
означено као К1 у графичком прилогу,
○
локација ''Променада 1'' (''Гоч'') – једно
место, означено као К2 у графичком прилогу,
○ локација ''Променада 1'' (преко пута хотела
''Парк'') – једно место означено као К3 у граф.
прилогу,
○
локација ''Вила Сан'' – једно место,
означено као К4 у графичком прилогу,
○ локација ''Променада 3'' (''Србија'') – једно
место, означено као К5 у графичком прилогу,
○
локација ''Снежник'' – једно место,
означено као К6 у графичком прилогу,
Уређаји за израду и продају мини-крофница
- локација:
○ локација ''Звезда 2'' – једно место, означено
као МК 1 у графичком прилогу,
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○
локација ''Променада 3'' – једно место,
означено као МК 2 у графичком прилогу,
Уређаји за производњу и продају шећерне
вуне - локација:
○ локација ''Променада 1'' (преко пута виле
''Европа'') – једно место означено као ШВ1 у
граф. Прилог,
○ локација ''Променада 3'' ('Србија') – једно
место, означено као ШВ2 у графичком
прилогу,

Локације су- нису комунално опремљене.
Постоји могућност прикључења у складу са
условима ЕПС-а.
Уређаји за производњу и продају помфрита локација:
○ локација ''Променада 1'' (преко пута виле
''Европа'') – једно место означено као П у граф.
прилог,
 Локације су- нису комунално опремљене.
Постоји могућност прикључења у складу са
условима ЕПС-а.
Уређаји за печење и продају кукурузних
клипова и кестена - локација:
○
локација ''Променада 1'' (''Гоч'') – једно
место, означено као КК1 у граф. прилогу,
○ локација ''Променада 1'' (преко пута хотела
''Парк'') – једно место, означено као КК2 у
граф. прилогу,
○
локација ''Вила Сан'' – једно место,
означено као КК3 у графичком прилогу,
○ локација ''Променада 3'' (''Србија'') – једно
место, означено као КК4 у графичком прилогу,
Монтажни објекти из става 1. овог
члана могу се поставити на површини јавне
намене тако да заузимају највише 3м², монтажни објекти из става 2., 3. и 4. највише до 2м²,
а монтажни објекти из става 5. највише 1м².
Апарати за производњу наведених
артикала морају бити смештени у одговарајуће
монтажне објекте пројектоване да својим изгледом чине функционалну и естетску целину
(дрвене тезге, дрвени киосци и сл.) и на њима
се могу продавати само напред наведени производи; не смеју имати надстрешнице, тенде,
сунцобране и додатне сталке за излагање робе;
Забрањена је улична продаја из посуда
и неадекватних објеката.
Члан 11.
МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ПРОДАЈУ
СЛАДОЛЕДА И ХЛАДНИХ НАПИТАКА
Расхладне коморе за продају сладоледа
одређују се на следећим локацијама:
○ С1 – локација ''Путник'' – два места
○ С2 – локација ''Истра и Слобода'' – четири
места (2 испред јавне чесме на променади уз
услов да својом опремом на заклањју поглед и
прилаз ка истој са обе стране шеталишта и 2 са
десне стране уличне светиљке уз К1)
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○ С3 – локација ''Променада 1'' (''Гоч'') – два
места
○ С4 – локација ''Променада 1'' (преко пута
виле ''Европа'') – два места
○ С5 – локација ''Вила Сан'' – два места
○ С6 – локација ''Променада 3'' (''Србија'') –
два места
○ С7 – локација ''Дечије игралиште'' – два
места
○ С8 – локација ''Снежник'' – два места
Расхладне коморе за продају сладоледа на
точење одређују се на следећим локацијама:
○ Ст1 – локација ''Променада 1'' (преко пута
хотела ''Парк'') – једно место
○ Ст2 – локација ''Променада 3'' (''Србија'') –
једно место
○ Ст3 – локација ''Променада 1'' (''Гоч'') –
једно место
○ Ст4 – локација ''Променада 1'' (преко пута
виле ''Авала'') – једно место
Расхладне витрина за продају хладних
напитака:
○ ХН1 – локација ''Променада 1'' (преко пута
хотела ''Парк'') – једно место
○ ХН2 – локација ''Променада 1'' (преко пута
виле ''Европа'') – једно место
○ ХН3 – локација ''Вила Сан'' – једно место

Локације су-нису комунално опремљене.
Постоји могућност прикључења у складу
са условим ЕПС.
Члан 12.
Бруто површине заузете објекатима из
претходног члана овог плана су:
 расхладна
комора
(фрижидер) индустријски паковани сладолед: 2 м²
 расхладна
комора
(фрижидер) сладолед на точење: 1 м²
 расхладна витрина - хладни напитак:
1,5 м²
Расхладне коморе из претходног става
овог члана могу имати само сунцобран и
расклопну столицу за седење продавца, под
условом да са истом чине функционалну и
естетску целину; у случају да расхладна комора
већ поседује уграђену властиту заштитну
површину од сунца и кише (тенду, надстрешницу и сл.), није дозвољено постављање
додатне тенде, надстрешнице или сунцобрана.
На површинама јавне намене поред
расхладне коморе и витрине није дозвољено
продавање нити излагање других производа
осим наведених производа из првог става овог
члана.
Члан 13.
Обележавање места на површинама
јавне намене за давање у закуп предвиђених
планом
распореда
монтажних
објеката
извршиће органи надлежне општинске службе,
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и то пре спровођења лицитације, а постављање
монтажних објеката из овог плана врши се на
основу одобрења организационе јединице
општинске управе Општине Врњачка Бања
надлежне за послове планирања у присуству
комуналног инспектора, или другог лица
овлашћеног од стране Општинске управе.
Корисник монтажног објекта је дужан
да исти користи у складу са одобрењем
надлежног органа.
Корисник монтажног објекта је дужан
да објекат и простор око њега одржава у уредном и исправном стању и да постави одговарајућу посуду за одлагање смећа.
Кориснику није дозвољено да:
- помера или премешта објекат са локације која
је одређена у одобрењу,
- замени објекат другим објектом,
- мења изглед, габарит, конструкцију или боју
објекта,
- промени врсту делатности за коју је објекат
намењен,
- фиксира или на други начин везује објекат за
тло или за објекат у непосредној близини,
- припадајући функционални простор објекта,
као и конструктивне елементе, тенде
сунцобране користи за излагање робе,
- врши продају и излагање робе ван монтажног
објекта.
- прекорачи максималну дозвољену површину
заузећа (бруто развијену грађевинску површину).
Члан 14.
МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ДЕЧИЈИ
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
Локација бр. 1: ''СНЕЖНИК''
- Предвиђа се постављање дечијих апарата за
забаву, означено као ПЗ 5 у графичком
прилогу.
Локација бр. 2: ''СРБИЈА''
-На локацији ''Србија'' (травната
површина) предвиђена је површина за дечији
забавни програм (забавни луна парк,
клизалиште итд.), укупне површине до 2100 м².
 За предвиђене монтажне објекте и опрему на
овој локацији, неопходно је доставити све
атесте и документацију са доказом о техничкој
исправности и подобности за употребу из 2013
године, као и полису осигурања од стране
одговарајућег осигуравајућег друштва за
најмање 20 посетилаца. Закупац наведене
локације има право превоза својих корисника
од аутобуске станице до предметне локације
туристичким возићем у складу са условима и
трасом утврђеном до стране надлежног органа.
 Услов за лицитацију: подношење доказа о
власништву за најмање 7 објеката (аутодром,
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дечији возић, змај возић, карусел, тобоган,
хидраулични рингишпил, ентерпрајз и др), као
и фотографије истих уз доказ о обављању ове
врсте делатности најмање 20 година.
Рок трајања закупа површине јавне
намене из става 1. овог члана одређује се
јавним огласом и износи:
 10 година - уз могућност продужења
-На
локацији
''Србија''
(испред
ресторана ''Србија'') предвиђена је површина за
2 апарата за дечије играчке, означено као АП 1
и АП 2 у графичком прилогу Плана.
Локација бр. 18: ''ПРОМЕНАДА 1''
-На локацији испред баште хотела
''Звезда'', електричне клацкалице за дечију
забаву, означено као ПЗ 1 у графичком прилогу
Плана.
Локација између ''ПОШТЕ'' и ''Виле
БИКИЦА''
-На локацији између ''ПОШТЕ'' и Виле
''БИКИЦА'' предвиђа се постављање справа за
вежбање и дечију забаву, означено као ПЗ 2 у
графичком прилогу Плана.
Локација бр. 15: ''ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ''
-На локацији поред тениских терена и
Дечијег игралишта предвиђена је површина за
дечији
забавни
програм
(електричне
клацкалице за децу), означено као ПЗ 3а у
графичком прилогу Плана, укупне површине
до 6м², али само у случају да ни након друге
лицитације нема заинтересованих за постављање предвиђене тезге за продају ручних радова,
уметничких слика, сувенира, бижутерије и сл.
означено као Твс у граф. прилогу.
-На локацији поред тениских терена
предвиђено је постављање справа за МИНИ ГОЛФ ТЕРЕН у површини до 1000м², у свему
према графичком прилогу плана. напомена:
локација се налази у обухвату заштићеног
природног добра Споменик природе ''Паркови
Врњачке Бање'' (режим заштите III степена) и
може се користити само у складу са условима
Завода за заштиту природе.
Локација бр.16: ''ЗВЕЗДА 1 и 2''
-На локацији између бањске променаде
и Врњачке реке, на простору преко пута Виле
„Авала“, предвиђа се постављање дечијих
спортских реквизита означено као ПЗ 3 у
графичком прилогу Плана и трамболине
означене као ПЗ 4 у графичком прилогу Плана.
 Локације су- нису комунално опремљене.
Постоји могућност прикључења у складу са
условима ЕПС-а.
Члан 15.
Локација бр. 15: ''ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ''
-На локацији између тениских терена и
Дечијег игралишта предвиђа се постављање
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вештачке стене за слободно пењање, означено
као ВС у графичком прилогу Плана.
Наведена локација се налази у обухвату
заштићеног природног добра Споменик
природе ''Паркови Врњачке Бање'' (режим
заштите III степена) и може се користити
искључиво под следећим условима:
○ Вештачка стена и њено постављање не сме
угрозити околни парковски амбијент (стабла,
украсно шибље и друго парковско растиње).
○
Фасада вештачке стене мора бити у
пастелним бојама које опонашају природну
стену (пастелно браон, зелена или сива);
забрањено је вештачку стену бојити у нападно
јарке боје светлог дела спектра (црвена, плава,
љубичаста, жута, наранџаста и сл.).
○ На вештачкој стени, као и у њеној близини,
није дозвољено постављање и истицање реклама, музичких уређаја и њихово емитовање.
Члан 16.
ЛЕТЊЕ и ЗИМСКЕ БАШТЕ
Летње и зимске баште се формирају, у
складу са Одлуком о монтажним објектима
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10,
6/11, 22/12 и 21/13) и то на следећим
локацијама:
1. Улица Немањина
У овој улици се предвиђа формирање летњих
башта у ширини до 4,5м по средини улице
између две каналете, уз обавезу обезбеђења
пролаза уз објекте са обе стране улице према
граф. прилогу Плана.
2. Променада 1 и 2
У овој улици се предвиђа формирање летњих
башти, у појасевима ширине до 5,5м, од
пословног простора зграде Credy банке до
простора Виле "Сан", са остављањем слободног простора за пролаз возила комуналних
предузећа и хитних служби, у свему према
графичком прилогу Плана.
3. Занатски центар код Поште
На овој локацији могу се формирати летње
баште, у складу са одобрењем надлежног
органа општинске управе, са остављањем слободног простора за пролаз возила комуналних
предузећа и хитних служби, у свему према
графичком прилогу Плана.
4. Главни Бањски Парк
На предвиђеним деловима ове локације, као и
уз улицу Булевар Српских ратника од улице
Милоша Обилића до Улице Бошка Бухе,
укључујући и њу до бивете "Снежник", могу се
формирати летње баште приказане у графичком прилогу, у складу са одобрењем
надлежног органа Општинске управе и условима Завода за заштиту природе, имајући у виду
да је предметна целина стављена под заштиту
као Споменик природе "Паркови Врњачке
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Бање" (Сл. лист општине Врњачка Бања, бр.
11/10).
5. Амфитеатар
На овој локацији може се формирати летња
башта приказана у графичком прилогу, у
складу са одобрењем надлежног органа
Општинске управе и уз сагласност Завода за
заштиту природе, имајући у виду да се
предметна локација налази у обухвату
Црквеног брда које спада у културноисторијски заштићени амбијент под посебним
режимом уређења и изградње (Генерални план
Врњачке Бање 2005-2021, Сл. лист општине
Краљево, бр. 12/05).
Напомена: Пратећи објекти „Амфитеатра“
(бинска зграда са летњом позорницом и
пратећим садржајима) тренутно нису у
употреби због непоседовања дозволе за
противпожарну сагласност, коју издаје сектор
за ванредне ситуације МУП-а Краљево.
Локација су/нису комунално опремљене у делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца. Постоји могућност прикључења у
складу са условима ЕПС-а.
Члан 17.
ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ
БАШТИ
Летње и зимске баште су објекти
намењени угоститељској делатности који се
постављају на јавној површини испред, иза или
са стране објекта или дела објекта у којој се
обавља искључиво угоститељска делатност.
Летња и зимска башта не могу да се поставе
испред киоска.
У летњој и зимској башти није
дозвољено постављање роштиља, ражња и
сличних неадекватних садржаја.
Баште из претходног члана овог Плана
формирају се искључиво од гарнитура за
седење (столова и столица), сунцобрана или
тенди и жардињера (ћупова) са цветним
аранжманима, на означеној подлози, који се
уклањају са места локације по истеку одобрења
за постављање башти. Сви наведени елементи
баште урачунавају се у укупну површину коју
заузима башта.
Члан 18.
Тенде из претходног члана се могу
поставити само на летњим баштама, уз услов
да се исте не затварају са бочних страна и не
повезују са објектом, да не заклањају визуре
радњи и излога у својој околини, да не ометају
пролаз пешака и возила комуналних и хитних
служби (ватрогасци, хитна помоћ...), и за њих
надлежно одељење Општинске управе издаје
посебно решење.
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Тенде и сунцобрани не смеју прелазити
замишљену вертикалну раван одобреног
простора
баште.
Надлежно
одељење
Општинске управе по прибављеном мишљењу
Комисије за планове може одредити тип и боју
тенди и сунцобрана на одређеним локацијама.
Члан 19.
Посебни услови и правила за формирање летњих и зимских башти на јавним површинама:
- забрањено је формирање баште на уличним
шахтама инфраструктуре и јавним хидрантима,
- најмања слободна ширина пешачке стазе уз
башту мора бити 2,0 м,
- простор летње баште се може наткрити само
сунцобранима маx. димензија 4,0x4,0м или Ø
4,0м,
- стреха сунцобрана не може прелазити ван
закупљеног простора за летње баште,
- носива конструкција сунцобрана је лака
монтажно-демонтажна конструкција која се
поставља на покретни сталак који омогућава
стабилност сунцобрану или се директно
причврсти за подлогу,
- висина стрехе сунцобрана је мин 2.5 м и не
сме угрожавати кретање пешака испод или
поред ње,
-приликом заузимања јавне површине на датим
локацијама мора се водити рачуна о постојећој
инфраструктури, постојећој урбаној опреми и
зеленилу; није дозвољено њихово измештање и
уклањање, као и везивање за елементе и
опрему баште, а нарочито оштећење постојећег
дрвореда,
-простор баште се може подићи на монтажни
дрвени плато или се може поплочати дрвеним
талпама које су постављене директно на терен,
а морају имати одговарајући нагиб ради
одвођења површинских вода, уз услов да
корисник након истека закупа исту демонтира,
а јавну површину очисти и врати у првобитно
стање,
-простор баште, уколико је на монтажном
платоу, мора бити ограђен према ивици због
денивелације, а у циљу безбедности посетилаца,
-није дозвољено асфалтирање нити бетонирање
површина за баште,
-положај баште не сме бити сметња пешачким
и колским улазима у објекат,
-опрема баште (сунцобрани, столови, итд.)
могу бити чврсто везани (причвршћени) за
подлогу,
-на уређеним зеленим површинама се не могу
постављати столови за баште, већ само на изграђеним платоима водећи рачуна о несметаном
кретању пешака и улазима у локале, изузев
наведене опреме из овог и чл.19,
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- на овим површинама се не може постављати
друга опрема,
- површине у оквиру којих се могу постављати
баште дате су на графичком прилогу Плана.
У оквиру летњих башта, које заузимају
50м² и више, предвиђа се могућност
постављања једне витрине за продају сладоледа
или колача-пецива. У оквиру летњих башта
није дозвољено постављање покретних тезги,
киоска и сличних монтажних садржаја.
Члан 20.
У случају потребе проласка возила
комуналних и хитних служби (ватрогасци,
хитна
помоћ...)
материјалне
трошкове
евентуалних оштећења опреме и башти сноси
власник угоститељског објекта.
Члан 21.
ЈАВНЕ и ПРИВАТНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
1. За одржавање јавних манифестација,
фестивала, сајмова, промоција, презентација, приредби и сл. одређују се следеће
локације:
○ локација ''Звезда 1'': део променаде испред
ограде хотела ''Звезда'' – ознака ЈМ 1 у граф.
прилогу,
○ локација ''Променада 1'': Трг културе уз
стену Црквеног брда – ознака ЈМ 2 у граф.
прилогу,
○ локација ''Променада 3'': део испред
хотела ''Партизанка'' и ''Бреза'' – ознака ЈМ 3 у
граф. прилогу.
○ локација ''Језеро'': делови истоимене
локације означени као ЛФ1 (9870m²), ЛФ2
(2350m²) и ЛФ3 (1410m²) у граф. прилогу,
предвиђени су искључиво за одржавање музичког фестивала „LOVE FEST“. напомена: наведена локација ''Језеро'' се налази у обухвату
заштићеног природног добра Споменик
природе ''Паркови Врњачке Бање'' (режим
заштите III степена) и може се користити само
у складу са условима Завода за заштиту
природе и мора бити доступна посетиоцима
бивете.
Изузетно, у случају заузетости наведених површина (ЈМ 1, 2 и 3), могуће је користити и део променаде преко пута Црквеног
брда уз обалу Врњачке реке означено као ЈМ2а
у граф. прил. уз услов да се мора омогућити
несметано кретање пешака, возила комуналних
и хитних служби, као и бањског возића, а
искључиво за потребе шаховског турнира на
отвореном могуће је користити и локацију
''Звезда 2'' (потес око партерне шах-табле)
ознака ЈМ1а у граф. прил., и то под
идентичним условима као за локацију ЈМ2а.
За монтажне објекте и опрему која се
користи током јавних манифестација није дозв-
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ољено заузеће површине јавне намене ван означене површине у графичком прилогу Плана.
Организатор јавних манифестација из
овог члана је дужан да минимум 10 дана пре
почетка одржавања манифестације затражи
сагласност од надлежног органа Општинске
управе и да том приликом достави тачан назив,
место и датум одржавања исте; скицу или
фотографију са описом монтажних објеката и
опреме коју планира да користи, као и њен
план и распоред постављања на одређеној
локацији, ради прибављања сагласности од
стране Надлежног органа.
Након истека закупа, корисник је дужан
да јавну површину очисти и врати у првобитно
стање.
2. За одржавање јавних/приватних
једнодневних манифестација одређују се
следеће локације:
○ локација ''Јапански ВРТ'': плато, чајна
кућица и прилазна стаза – ознака ПМ 1 у
граф. прилогу,
○ локација ''Језеро'': плато испред бивете
''Језеро'' – ознака ПМ 2 у граф. прилогу.
Наведене локације се налазе у обухвату
заштићеног природног добра Споменик
природе ''Паркови Врњачке Бање'' (режим
заштите III степена) и могу се користити
искључиво под следећим условима:
- дозвољава се коришћење наведене јавне површине у сврху следећих активности: изложбе,
књижевне вечери, презентације научних и
културних дешавања, венчања, крштења и
банкета,
-дозвољава се коришћење покретне опреме
привременог карактера у служби наведених
манифестација, уз услов да иста буде уклоњена
са локације по завршетку њеног одржавања,
- забрањује се било каква архитектонскопејзажна интервенција на локацији,
- забрањује се коришћење и угрожавање свих
зелених површина на локацији,
- забрањује се употреба аудио и видео уређаја
приликом одржавања манифестације,
-свака потреба за евентуалном привременом
интервенцијом у простору, у циљу коришћења
простора, мора бити остварена у складу са
условима Завода за заштиту природе Србије и
уз сагласност надлежног органа Општинске
управе – у даљем тексту Одељења за планирање и изградњу, инспекцијске, имовинскоправне и стамбене послове Општине Врњачка
Бања.
Организатор наведених манифестација
је дужан да минимум 10 дана пре почетка
одржавања манифестације затражи сагласност
од надлежног органа Општинске управе и да
том приликом достави тачан назив, место и
датум одржавања исте; опис, скицу или
фотографију опреме коју планира да користи,
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као и њен план и распоред постављања на
локацији, ради прибављања сагласности од
стране надлежног органа.
Члан 22.
ОСТАЛА ОПРЕМА НА ПОВРШИНИ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Постављање
остале
опреме
на
површинама јавне намене, врши се на следећим
локацијама и по утврђеном критеријуму, и то:
1.
Сликарски
штафелаји
(отворене
сликарске тезге: 2м²)
○ Локација ''Променада 1'' (преко пута хотела
''Парк''); број места: два (2) са ознаком ТСШ1 и
ТСШ2 у графичком прилогу,
○ Локација ''Променада 1'' (плато испред
хотела ''Звезда''); број места: два (2) са ознаком
ТСШ3 и ТСШ4 у графичком прилогу,
максимално заузеће површине за
предмете из овог става (столице, штафелај, боје
и сл.) до 2м², уз обавезу уклањања истих у
времену када се предметна површина не
користи за сликање и продају.
2. Вага за мерење тежине
○ Локација ''Топла вода''; број места: два (2) са
ознаком (В) у граф. пр., са површином до 1м².
3. Хелијум балони (типски дрвени пулт:
0,5х1,2м)
○ Локација ''Променада 1'': број места: два (2) у
графичком прилогу са ознаком (Хе1) испред
кафе-пицерије “ШВАЈЦАРИЈА“ на укрштању
парковске стазе и променаде и (Хе2) преко
пута зграде биоскопа, при чему није дозвољена
употреба сталака и штандова за продају истих.
4. Наочаре
○ Локација ''Променада 1'' (између тераса
хотела ''Звезда'' и ''Слобода''): бр. места: једно
(1) са ознаком (Нч) у граф. прилогу, за продају
наочара са сталка, максимално заузеће
површине до 1м².
5. Фотографије на шољама и сл.
○ Локација ''Истра/Слобода'': 1 тезга за продају
сувенира: шоља, магнета, привезака и сл.
(ФШ2 у граф. прилогу), постављена између
баште хотела „Звезда“ и „Слобода“, заузеће
површине до 2м².
6. Дечији аутомобили на батерије
○ Локација ''Дечије игралиште'' (потес од
статуе кентаура у Бањском парку до стазе ка
јавној чесми у Бањском парку); број места:
једно (1) са ознаком (Ау) у графичком прилогу
и максималним заузећем површине за
постављање аутомобила до 10м².
7. Бицикли
○ Локација " Фонтана": број места: једно (1) са
ознаком (Б1) у графичком прилогу, површине
до 12м².
○ Локација "Путник" (плато у Бањском парку
преко пута Credy банке); број места: једно (1)
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са ознаком (Б2) у графичком прилогу,
површине до 12м².
При издавању дозволе за дате
површине мора се дефинисати и маршрута
изнајмљених бицикли.
8. Фијакери
○ Локација "Фонтана": број места: једно (1) са
ознаком (Ф) у графичком прилогу, површине
до 20м².
При издавању дозволе за дате
површине мора се дефинисати и расположива
маршрута фијакера.
9. Кикице за плетење (типски дрвени пулт:
0,5х1,2м)
○ Локација "Променада 1": број места: једно
(1) са ознаком (Ки) у граф. прилогу, површине
до 0,6м².
Положај и детаљи локација одређених
за постављање наведене монтажне опреме дати
су у графичком и табеларном прилогу Плана.
Сва монтажна опрема и објекти из
наведених ставова овог члана се уклањају са
локације по завршетку дневног рада, изузев
отворених сликарских тезги, а сама локација се
враћа у првобитно стање.
Члан 23.
Јавни часовник се поставља на
објектима или јавној површини, у складу са
одобрењем надлежног органа Општинске
управе.
Правно лице или предузетник које
поставља јавни часовник дужно је да га
одржава у исправном и уредном стању.
Члан 24.
Клупе за седење се постављају на
јавној површини у складу са програмом јавног
предузећа у чијој надлежности је њихово
постављање.
Правно лице или предузетник коме је
поверено одржавање клупа, дужно је да их
одржава у исправном и уредном стању.
Члан 25.
Поштански сандучићи и јавне
телефонске говорнице се постављају на јавној
површини у складу са распоредом места који
утврђује предузеће у чијој је надлежности
њихово постављање, уз сагласност надлежног
органа Општинске управе.
Предузеће из става 1. овог члана, дужно
је да поштанске сандучиће и јавне телефонске
говорнице одржава у исправном и уредном
стању.
Члан 26.
Украсне
жардинијере
се
могу
поставити у пешачкој зони, уз сагласност
надлежног органа Општинске управе, а исте
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поставља предузеће коме је поверено
одржавање јавне зелене површине.
Изузетно од става 1. овог члана,
украсне жардинијере ван пешачке зоне може да
постави и правно лице или предузетник уз
сагласност предузећа коме је поверено
одржавање јавне зелене површине и надлежног
органа Општинске управе.
Правно лице или предузетник из става
2. овог члана, дужно је да украсне жардинијере
одржава у исправном и уредном стању и негује
биљне засаде у њима.
Члан 27.
Перда је конзолна монтажна конструкција са одговарајућим застором, која се
поставља на фасади зграде изнад зидног
отвора, ради заштите излога од сунца.
Облик перде мора да прати облик
зидног отвора изнад којег се поставља.
Подносилац захтева дужан је да уз
захтев за постављање перде приложи
урбанистичке критеријуме за постављање
перде, који садрже димензију, конструкцију,
облик и боју перде, са кратаким техничким
описом и фотографијом објекта, урађену од
стране овлашћеног пројектанта.
Члан 28.
За постављање перде из члана 27. ове
одлуке одговоран је корисник перде.
Члан 29.
Стубове, кугле, ограде и друге врсте
запрека на јавној површини поставља и
одржава јавно предузеће у чијој је надлежности
одржавање јавне површине.
Члан 30.
Утврђивање почетног износа закупнине
и давање површина јавне намене у закуп за
постављање монтажних објеката и опреме
спроводи се поступку у складу са одредбама
Одлуке о монтажним објектимa.
Члан 31.
Локације, врсту мањих монтажних
објеката и опреме и почетни износ закупа,
приликом
одржавања
манифестација,
промоција, културних и других свечаности,
због другачије намене уређења простора на
Променади, ван овог Плана, утврђују се и
спроводи у складу са одредбама чл.42. Одлуке
о монтажним објектима ("Сл. лист општине
Врњачка Бања" бр.15/10, 6/11, 22/12 и 21/13).
Члан 32.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
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Електроенергетика: планирани монтажни објекти ће се путем НН кабла прикључити
на електроенергетску мрежу на местима на
којима је то омогућено дуж предметних
локација (самостојећи ормани у власништву
општине). На осталим локацијама постоји
могућност прикључења у складу са условима
ЕПС-а.
Послове прикључења на ел.енер. мрежу
извршиће ЈП Дирекција за планирање и
изградњу Општине Врњачка Бања по налогу
надлежне организационе јединице Општинске
управе у складу са сваком појединачном
потребом исказаном у уговору којима је
дефинисано заузеће површине јавне намене.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
УСЛОВИ ДАТИ У ПЛАНУ СУ ОСНОВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ НА
ПРОСТОРУ ОБРАЂЕНОМ ОВИМ ПЛАНОМ.
Члан 34.
Ступањем на снагу овог Плана престаје
да важи План општег распореда места за
постављање монтажних објеката и опреме у
Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.4/13, 6/13 и 7/13) и сви уговори о
закупу локација на површинама јавне намене
који су у супротности са овим Планом, осим
уговора који су закључени до доношења новог
плана, ако су локације из уговора предвиђене и
новим планом.
Временско важење овог Плана утврђује
се до доношења новог Плана општег распореда
места монтажних објеката, односно до
реализације ПДР "Централна зона са главним
бањским парком".
Ступањем на снагу овог Плана остају
на снази уговори о закупу површина јавне
намене које је закључила Општина за локације
које су по важећем Плану биле предвиђене за
постављање мањих монтажних објеката –
киоска, до истека уговореног рока, уколико
нису у супротности са одредбама овог Плана, у
противном престају да важе, са отказним
роком до 30 дана.
Члан 35.
Закључењем уговора са општином
закупац стиче и право прикључка на
електромрежу када се за то стекну услови, а
услови плаћања утрошка електичне енергије
биће регулисани уговором о закупу површине
јавне намене, који ће бити закључен између
закупца и Општине Врњачка Бања.
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Члан 36.
О спровођењу овог Плана стараће се
Одељење надлежно за инспекцијске послове и
Одељење за планирање и изградњу Општинске
управе Општине Врњачка Бања.
Члан 37.
Овај План ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-43/14 од 29.1. 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
39.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
22.1.2014. године, на основу Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и
108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 20/13), и чл. 59 Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.7/09), доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1.Одобрава се коришћење средстава
буџета општине Врњачка Бања за 2014.г. у
укупном износу од 961.463 динара са раздела
1.16. Средства за финансирање пројеката,
функционална класификација 400, економска
класификација 500 – назив позиције Издаци за
нефинасијску имовину, за суфинансирање
пројекта „Инвестиционо одржавање Дома
културе у МЗ Подунавци“ по Уговору о
суфинансирању број110-319/13 од 21.11.2013.
године и закључку Општинског већа број: 110319/13 од 22.1.2014.године.
2. Реализацији овог решења може се
приступити након прибављене сагласности
Министаратва
3.О реализацији овог решења стара се
Одељење Општинске управе надлежно за локални економски развој и Одељење Општинске
управе надлежно за послове финансија.
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4.Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања.“
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41.

Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 28.1.2014. године, на основу Закона о
Број: 110-319/13 од 22.1.2014.године
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и
ПРЕДСЕДНИК
108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету општине
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бобан Ђуровић,с.р.
Бања“, бр. 20/13), и чл. 59. Статута општине
_________________________________________
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
40.
Пословника о раду Општинског већа општине
Општинско веће општине Врњачка
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
Бања“, бр.7/09), доноси
28.1.2014. године, на основу Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
РЕШЕЊЕ
73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА
108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету општине
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 20/13), и чл. 59. Статута општине
1.Одобрава се коришћење средстава
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
буџета општине Врњачка Бања за 2014.г. за
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
изградњу ограда у школском месту ''Липова'',
Пословника о раду Општинског већа општине
из раздела 4. Општинска управа, глава 4.3.5.
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Средства
за
финансирање
пројеката,
Бања“, бр.7/09), доноси
функционална класификација 620, економска
класификација 500 – назив ек.класификације
РЕШЕЊЕ
Издаци за нефинасијску имовину, у износу од
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА
447.630,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, из
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
извора финансирања 01.
2. Средства из тачке 1. овог решења
1.Одобрава се коришћење средстава
одобравају се по захтеву ОШ ''Попински
буџета општине Врњачка Бања за 2014.г. у
борци'' бр.400-134/14 од 21.1.2014.године.
укупном износу од 1.330.000,00 са раздела 4.
3.О реализацији овог решења стара се
Општинска
управа,
Извршење
одлука
Одељење
Општинске управе надлежно за локаизвршних органа, глава 4.3.5. Средства за
лни
економски
развој и Одељење Општинске
финансирање
пројеката,
функционална
управе
надлежно
за послове финансија.
класификација 620, економска класификација
4.Ово
решење
објавити у „Службеном
500 – назив позиције Издаци за нефинасијску
листу општине Врњачка Бања.“
имовину, за суфинансирање пројекта Галерије
на Тргу културе у Врњачкој Бањи, по закључку
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
Општинског већа број: 400-67/14
од
БАЊА
28.1.2014.године.
Број:
400-134/14
од 28.1.2014.године
2. Средства из тачке 1. овог решења
одобравају се по захтеву бр.400-67/14 од
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
14.1.2014.године Установе Културни центар.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
3.О реализацији овог решења стара се
Андрија Боћанин,с.р.
Одељење Општинске управе надлежно за лока___________________________________________
лни економски развој и Одељење Општинске
управе надлежно за послове финансија.
42.
4.Ово решење објавити у „Службеном
Општинско веће општине Врњачка
листу општине Врњачка Бања.“
Бања на ванредној седници, одржаној дана
28.1.2014. године, на основу Закона о
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
БАЊА
73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и
Број: 400-67/14 од 28.1.2014.године
108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету општине
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Бања“, бр. 20/13), и чл. 59. Статута општине
Андрија Боћанин,с.р.
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
_______________________________________
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
Пословника о раду Општинског већа општине
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Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.7/09), доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.20/13), у
оквиру раздела 2.Председник општине и
Општинско веће, глава 2.2. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 – назив
позиције- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 350.000,00
динара у корист апропријације 423 Услуге по
уговору, у разделу 4. Општинска управа, глава
4.21.7 Месна заједница Руђинци.
2. Средства из тачке 1. овог решења
одобравају се по захтеву МЗ Руђинци бр.400178/14 од 24.1.2014.године.
3.О реализацији овог решења стараће
се надлежни орган за финансије локалне
самоуправе и МЗ Руђинци. Обавезује се МЗ
Руђинци да по реализацији одобрених
средстава Одељењу за финансије, локалне
јавне приходе и привреду достави извештај о
реализацији
одобрених
средстава
са
одговарајућом финансијском документацијо
којом се потврђује трошење одобрених
буџетских средстава.
4.Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-178/14 од 28.1.2014.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
________________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
43.
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. 5.Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Врњачка Бања („ Сл.лист општине
Врњачка Бања“ бр.22/12 , бр.2/13 и 19/13),
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за
2014. годину ( „Сл.лист општине Врњачка
Бања“ бр.20/13) и чл.56. ст.1.тач.7.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“ бр.13/10- пречишћен текст и
16/12, 1/13 ), донео је

31.1.2014. године

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 2014.години
Члан 1.
Овим закључком сагласно чл.5. Одлуке
о финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања за 2014-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
прекида на територији општине Врњачка Бања,
рачунајући до дана рођења детета.
Финансијска средства обезбеђују се
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину у оквиру раздела 4. Општинска
управа; глава 4.2.2; функционална класификација 040; економска класификација 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета.
Члан 3.
Решењем кориснику права надлежна
служба Општинске управе општине Врњачка
Бања за послове дечије заштите, утврдиће у
сваком појединачном случају испуњеност
услова за остваривање овог права из чл.2. овог
закључка.
Исплату новчаног износа по донетом
правоснажном решењу из права на једнократну
новчану помоћ за рођење детета вршиће
одељење за финансије,локалне јавне приходе и
привреду општине Врњачка Бања.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а
примењиваће се у 2014.години, имајући у виду
финансијске могућности буџета општине
Врњачка Бања за 2014. годину.
Овај закључак објављује се у „Сл.листу
општине Врњачка Бања.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 533-21/14 дана 21.01.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

Страна 28

- Број 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА
44.
На основу чл.32. 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), 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. 15/13пречишћен текст).
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 19/13).
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 3/14).
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

31.1.2014. године

укулико 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 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 територијије
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.
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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 једнократну новчану 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 територији суседне општине
Трстеник и града Краљева,
4. Право на помоћ у школовању даровите
деце,
5. Право на субвенционисање трошкова
вантелесне оплодње,
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,
7. Право на субвенционисање смештаја деце у
Предшколску установу ''Радост'',
8. 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
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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.
2. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
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 пригра-
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дском 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.
-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 коме је
поверено обављање делатности 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
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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
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
Права на једнократну новчану помоћ
имају ученици основних и средњих школа и
студенти основних и мастер академских
студија,
акредитованих
високошколских
установа, који студирањем на високошколској
установи остварују 240 односно 300 бодова,
који су први пут уписани у одређени разред
односно годину студија у текућој школској
години, и који имају пребивалиште са својом
породицом на територији општине Врњачка
Бања, најмање задњих пет година, до дана
подношења захтева за једнократну помоћ.
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
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постигнути резултат у претходној школској
години.
Члан 20
Право из члана 18. остварује студент
који није губио ниједну годину током студија,
нити је користио мировање права и обавеза и
није мењао високошколску установу, који је
према наставном програму високошколске
установе на којој студира положио све испите
из претходне године и постигао просечну
оцену већу од 9,50.
Члан 21
Захтеви за доделу једнократне новчане
помоћи достављају се организационој јединици
надлежној за послове образовања Општинске
управе општине Врњачка Бања, најкасније до
15. новембра текуће године.
Захтеве подносе ученици основних и
средњих школа и студенти високошколских
установа,
са
одговарајућом
пратећом
документацијом, којом документују тражене
услове.
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 23а
Право на једнократну новчану помоћ у
школовању даровите деце за ученике основних
и средњих школа, поводом школске славе Св.
Саве на основу постигнутих резултата у
школској 2012/2013 години, утврђује се у
складу са закључком актива директора, актом
председника општине.
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 могу да остваре парови
под условом да жена у моменту подношења
захтева није навршила 41.годину живота и да је
у периоду до подношења захтева искористила
право на
максимални
број
покушаја
вантелесног оплођења у складу са актом
Републичког завода за здравствено осигурање
којим се регулишу обим и права на здравствену
заштиту из обавезног здравственог осигурања.
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,
- о максималном броју изведених покушаја
вантелесног оплођења за жене које имају до
41.године.
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.
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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
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 Врњачка Бања остварују право на
бесплатну ужину и бесплатну екскурзију.
Услов за остваривање права 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
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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:
-треће и свако следеће дете по
редоследу рођења, на основу утврђеног родитељства, односно старатељства, под условом да је
породица корисник дечијег додатка за једно од
првог до четвртог детета по редоследу рођења,
- 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
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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:
- 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. лист 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:

31.1.2014. године

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),
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''.
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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
(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
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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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