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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XIII – БРОЈ 11– ВРЊАЧКА БАЊА –

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

99.
Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл. 29. Закона о јавној својини (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/11,88/2013 i 105/2014), чл.
99. став 19-21. и 100.Закона о планирању и
изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09,
81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС,
98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 12.
Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и
104/2013) чл.3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12,
48/2015 и 99/2015), чл.36. и 62. Одлуке о начину
поступања са непокретностима које су у јавној
својини Општине Врњачка Бања, односно на
којима општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.28/16-пречишћен текст),
чл.56.Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен
текст), Предлога ОП Општине Врњачка Бања
289/15 од 18.7.2016 и допуне ОП.бр.289/16 од
01.11.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања у јавну својину општине и отуђења
кп.бр.1020/3 и кп.бр.5598/2, обе у КО Грачац
путем размене.
Члан 2.
Гаси се путно земљиште на
кп.бр.5598/2, површине 125 м2 у КО Грачац и
одређује кп.бр. 1020/3, површине 90 м2 у KO
Грачац као путно земљиште.
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Члан 3.
Покреће се поступак прибављања и
отуђења непокретности путем размене у јавну
својину општине-грађевинског земљишта на
кп.бр.1020/3, површине 90 м2 у KO Грачац,
власништво Мајсторовић Мирослава из Грачаца,
уписано у листу непокретности бр.462 за KO
Грачац, као остало земљиште, за кп.бр.5598/2,
површине 125 м2 у КО Грачац, која је уписана
у листу непокретности бр.1025 KO Грачац као
државна својина, корисник општина Врњачка
Бања, за коју је поднет захтев за упис јавне
својине општине, а коју Мајсторовић Мирослав
већ користи уз своју парцелу бр.1021/1КО
Грачац.
Поступак прибављања и отуђења
непокретности путем размене из ове Одлуке
спроводи се по тржишним условима и након
спроведеног уписа јавне својине за кп.бр.5598/2
у КО Грачац који је пкренут по захтеву
Општинског правобранилаштва бр.ЈП 207/14 од
19.7.2016.године.
Члан 4.
Поступак прибављања и отуђења
непокретностима путем размене, по понуди,
сагласно Закону, подзаконским актима и
одлукама Скупштине општине Врњачка Бања,
које уређују ову област спровешће Комисија
формирана решењем Скупштине општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 21/16 и 27/16), након уписа јавне
својине за кп.бр.5598/2 у КО Грачац.
За прибављање непокретностима из
чл. 1. ове се не обезбеђују посебна средства у
буџету Општине Врњачка Бања за текућу годину
у којој се спроводе поступци из претходног
става, због утврђене обавезе и изјаве власника
кп.бр. 1020/3, површине 90 м2 у KO Грачац да ће
исплатити разлику у површини парцела које се
размењују (која износи 35м2 и у новцу 14.000,00
динара, израчунато према тржишној вредности
процењеној од старне комисије Пореске управе).
Члан 5.
Разлози за спровођење поступака из
чл. 1. Ове Одлуке садржани су у чињеници да се
намена предметних парцела из чл. 1. ове по
фактичком стању на терену разликује од правног
стања тако што је кп.бр.1020/3КО Грачац на
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терену путно земљиште а да кп.бр. 5598/2, у КО
Грачац никад није био пут у функцији и чини
део дворишта власника кп.бр.1021/1КО Грачац,
па је из наведених разлога једино путем размене
непокретности по тржишним условима могуће
регулисати имовинске односе на овим
парцелама.
Члан 6.
Након
спроведених
поступака,
Комисија доставља Скупштини општине
записник са предлогом Одлуке о располагању
која ће садржавати све елементе прописане
чл.37. Одлуке о начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини
Општине Врњачка Бања, односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна својинска
овлашћења и важећим законским прописима
који уређују ову материју, по поднетој понуди за
размену одн.прибављање и отуђење од стране
власника непокретности из чл. 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-71/16 од 29.3.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_______________________________________
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
100.
ОДЛУКА
О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ
ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
Пречишћен текст Одлуке о општем
уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне
чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина, садржи:
1.Одлуку о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина (''Сл. лист
општине Краљево'', бр. 12/94),
2.Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Краљево'', бр.
8/95),
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3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Краљево'', бр.
4/99),
4.Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Краљево'', бр.
15/01),
5.Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Краљево'', бр.
9/05),
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о поверавању послова сече
стабала ван шума (''Сл.лист општине Краљево'',
бр. 21/94),
6. Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 5/07),
7. Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 13/09).
8. Одлуку о јавној расвети (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.17/09),
Овом одлуком у чл.20. предвиђено је да
њеним ступањем на снагу престају да важе
одредбе Одлуке о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина (''Сл. лист
општине Краљево'', бр. 12/94 8/95, 4/99, 15/01,
9/05 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
5/07 и 13/09) и то: члан 94. став 2, члан 96. и 97.,
тачка 26. члана 138. и тачка 16. члана 139.
9. Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 13/09),
10. Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 5/10),
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11. Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 8/10),
12. Одлуку о монтажним објектима
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/10)
Овом одлуком у чл.45. је предвиђено да
даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи чл.135а Одлуке о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених
и рекреационих површина (''Сл.лист општине
Краљево'', бр.12/94, 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и
''Сл.лист
општине
Врњачка
Бања'',
бр.
5/07,13/09,1709-др.одлука, 5/10 и 8/10),
13. Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 8/13),
14. Одлуку о пијацама на територији
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 15/15),
Овом одлуком је у чл. 39. предвиђено да

даном ступања на снагу ове Одлуке престају
да важе одредбе Одлуке о општем уређењу
Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће
паркова, зелених и рекреационих површина
(„Сл. лист општине Краљево'', бр.12/94, 8/95,
4/99, 15/01, 9/05 и „Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 5/07, 13/09, 17/09др.одлука, 5/10, 8/10, 8/13 и 5/15) и то:
чланови 10, 11, 12 и 13.
15. Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 5/15),
16. Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 7/17),
17.У пречишћен текст ове Одлуке нису
унети чланови наведених одлука, којима је
предвиђено када Одлука ступа на снагу.
Дана: 28.3.2017.године
Број: 355-64/17
ЗАМ.СЕКРЕТАРА СО
Гајшек Олгица,с.р.
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О Д Л У К А
О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ
ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
(пречишћен текст)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се и прописују
услови и начин одржавања чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина, чишћење
површина јавне намене и површина видљивих са
површина јавне намене, уређење, заштита и
коришћење појединих добара од општег
интереса, заштита и унапређивање животне
средине
на подручју Врњачке Бање као
туристичком и рекреативном лечилишном месту.
Средства за рад и развој комуналне
делатности на територији општине Врњачка
Бања, обезбеђују се у складу са законом и
одлукама Скупштине Општине.
Члан 2.
Под одржавањем јавне чистоће у смислу
ове Одлуке, подразумева се: изношење,
одвожење, депоновање и уништавање смећа из
стамбених, пословних и радних просторија, осим
индустријског отпада и опасних материја,
одржавање депонија, рециклаже и прерада смећа
и његово неутралисање односно уништавање.
Под одржавањем
површина намене
сматра се: уклањање смећа и другог природног и
вештачког отпада, односно падавина (снег,град)
са површина јавне намене (улица, путева у
насељу,тргова,паркова,кошење
траве,кресање
дрвећа и др.) њихово сабирање, одвожење,
депоновање и уништавање.
Одржавањем
паркова,
зелених
и
рекреационих површина,сматра се нарочито:
садња дрвећа и другог растиња и траве,
одржавање, опремање простора и одржавање у
функционалном стању.
Под уређењем насеља у смислу одредаба
ове Одлуке подразумева се: уређење улица,
тротоара и других површина јавне намене,
спољног изгледа, истицање фирми, натписа и
реклама, уређење излога и витрина, осветљење
зграда и објеката, уређење дворишта и ограда,
истицање паноа и огласних табли, уређење
уличних и других отвора, јавна расвета, уређење
и одржавање спортских терена, обележавање
улица и зграда, одржавање јавних хигијених
објеката, раскопавање површина јавне намене.
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Члан 3.
Овом Одлуком утврђују се задаци и
обавезе грађана Скупштине станара, месних
заједница, предузећа, установа, државних органа
и других субјеката за одржавање чистоће и
комуналне хигијене и уређење Врњачке Бање.
Предузеће, одн. привредно друштво које
је основано за обављање делатности из чл.2. ове
одлуке, друго предузеће или предузетник коме
се повере поједини послови из оквира ове
комуналне делатности (у даљем тексту:
предузеће,
привредно
друштво
односно
предузетник), дужно је да се у свом раду у свему
придржава закона и ове одлуке.
Члан 4.
Под површинама јавне намене, у смислу
ове Одлуке, сматрају се:
1. површина јавног саобраћаја, (улице и
друге саобраћајнице, тротоари, стазе и друге
површине јавног саобраћаја),
2. аутобуска и железничка станица,
стајалишта,
бензинске
станице,
паркинг
простори,
3. јавне зелене површине (паркови,
скверови,
дрвореди,
травнате површине,
површине за одмор и рекреацију),
4. забавни и спортски терени (стадиони,
игралишта, вртићи и др.),
5. водене површине (приобално земљиште, корита и обала реке),
6. пијаце, зелене, млечна и сточна пијаца,
прилази и организована откупна места за
пољопривредне и млечне производе и стоку,
7. отворени простори између и око зграда
и неизграђена грађевинска земљишта (плацеви,
стоваришта и дворишта колективних станова),
8. биоскопи, летње позорнице и друге
сале које служе за јавно окупљање људи,
9. гробља и прилази гробљима,
10. и друге површине на којима се налзе
објекти намењени за јавно коришћење.
II.ОДРЖАВАЊЕ
НАМЕНЕ

ПОВРШИНА

ЈАВНЕ

Члан 5.
Одржавање чистоће на
површинама
јавне намене врши предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова или предузеће коме се
Одлуком Скупштине општине повери обављање
ових послова.
За одржавање чистоће на другим зеленим
површинама одговорни су:
1. У парковима и другим зеленим
површинама - предузеће, привредно друштво
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односно предузетник, којем је поверено вршење
тих послова
2. На аутобуској станици - правно лице
које управља том станицом.
3. На спортским и забавним теренима као
и базенима - правно лице које управља тим
објектима.
4.
На
железничкој
станици
и
просторијама у оквиру исте ЖТП.
5. На пијацама и протору око њих предузеће,
привредно
друштво
односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова.
6. Око киоска и сличних објеката њихови корисници.
7. На паркиралиштима и око њих правно и физичко лице коме је поверено
паркиралиште.
8. На бензинским пумпама - правно или
физичко лице које је власник или управља
пумпом.
9. На гробљима и око њих - предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова
10. На просторима
на којима се
приређују циркусне и друге забавне игре и око
њих - приређивачи игара.
11. На површинама где се изводе
грађевински радови и око њих - извођачи тих
радова
12. На површинама јавне намене око
индустријских, трговинских, угоститељских,
занатских и др.објеката - власници или
корисници тих објеката.
13. На површинама јавне намене око
биоскопских и позоришних сала или летње
позорнице - Културни центар.
14. На површинама јавне намене око
објеката из области образовања и васпитања,
културе и физичке културе, здравства и
социјалне заштите лица која користе те објекте.
15.На
површинама јавне намене у
пословно-занатским центрима-власници односно
корисници пословног простора.
Члан 6.
Забрањена је свака продаја и промоција
роба и услуга стационарно или „из руке“,
рачунајући и продају и промоцију хуманитарних
честитки, изван одређених јавних пијачних
места и покретних сезонских објеката, на
мостовима, јавним оградама, степеништима и
паркинг просторима, улицама, шеталиштима и
другим површинама у јавној употреби.
За привремено коришћење и монтажу
привремених
и
сезонских
објеката
на
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површинама јавне намене (излагање и продаја
робе, продаја честитки, књига, сувенира, цвећа,
апарати за сладолед и др.) потребно је одобрење
надлежног oдељења Општинске управе, које се
може издати под условима да је странка
закључила уговор са јавним предузећем о
појачаном одржавању површина на којој је
објекат постављен.
Члан 7.
Површине јавне намене се морају
чистити и прати тако да се на истима
перманентно одржава чистоћа.
Чишћење и прање улица, тротоара,
скверова и тргова врши се на основу Програма и
плана предузећа, привредног друштва, односно
предузетника, којем је поверено вршење тих
послова на који сагласност даје Извршни орган
општине.
Програм чишћења и прања улица из
претходног става, овог члана доставља се на
почетку године надлежној инспекцији.
Приликом прања улица не сме се млазом
воде нечистоћа наносити на тротоаре, зелене
површине, зидове зграда, ограде и на суседне
улице, нити прскати пролазници и други објекти.
Приликом прања улица, тротоара, тргова
и скверова, риголе и решетке на сливницима не
смеју бити запушене. Одржавању ригола и
решетака на сливницима стара се предузеће,
привредно друштво, односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова, а испред
непокретности - њихови власници односно
корисници.
Члан 8.
Снег и лед, као и наноси бујице,
уклањају се с коловоза и тротоара одмах, а
најкасније у року од 24 часа и то:
1. Снег и лед са тротоара, тргова и
степеништа чисти и односи предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова.
2. Снег и лед са стаз у парковима ради заштите биља и објеката у парковима уклања ЈП.
3. Снег и лед са тротоара испред
стамбених и пословних објеката и просторија
редовно чисте корисници тих објеката.
4. Снег и лед са стаза до канти за смеће у
дворишту и са кућног степеништа чисте станари,
односно власници стамбеног објекта.
Предузећа, скупштине станара и грађани
дужни су приликом чишћења површина из става
1. овог члана, депоновати снег и лед на ивици
тротоара, а комунално предузеће да депоновани
снег са ивица тротоара одвезе одмах ван града, а
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најкасније у року од 12 часова од дана добијања
налога од надлежног органа.
Залеђене саобраћајне површине предузеће, привредно друштво односно предузетник,
којем је поверено вршење тих послова посипа,
по потреби индустријском сољу. За ове потребе
предузеће, привредно друштво односно предузетник, којем је поверено вршење тих послова
дужно је да благовремено и у довољним
количинама обезбеди индустријску со.
Члан 9.
За одржавање чистоће на паркинг
просторима на коме је неограничено паркирање
возила и који служе свим учесницима јавног
саобраћаја, стара се предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова.
Одржавање чистоће
на паркинг
просторима намењеним одређеном органу или
предузећу врше одговарајући корисници.
Члан 10.
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.15/05- Одлука о пијацама)
Члан 11.
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.15/05- Одлука о пијацама)
Члан 12.
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.15/05- Одлука о пијацама)
Члан 13.
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.15/05- Одлука о пијацама)
Члан 14.
За одржавање чистоће на аутобуској,
железничкој и бензинској станици одговорна су
предузећа која су власници или имају право
коришћења на овим објектима.
Одржавање чистоће на овим објектима
обухвата грађевинске објекте, плато, паркинг и
друге површине које служе редовном
коришћењу ових објеката.
Члан 15.
У циљу потпуног одржавања чистоће на
површинама јавне намене, постављају се корпе
за отпатке и судови за смеће у довољном броју а
обезбеђују их корисници тих површина.
Корпе за отпатке и судови за смеће
морају се редовно празнити и уредно одржавати.
Простор око судова за смеће чисти
власник, а уколико се тај простор испрља
приликом пражњења судова, тај простор чисти
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предузеће,
привредно
друштво
односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова.
Начин, место и број канти и судова за
смеће на површинама јавне намене, као и врсту
- тип канте одређује предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова у сарадњи са општинским
органом управе надлежним за послове
урбанизма и комуналне послове.
2.Заштита јавних и других површина
Члан 16.
На површинама јавне намене забрањено је:
1. бацати хартију и друге отпатке ван
канти за отпатке и судова за смеће, пљувати или
на други начин стварати нечистоћу,
2. тестерисати и цепати дрва, разбијати
угаљ и други матеиријал,
3. прање возила, рубља и других
предмета,
4. поправка возила и обављање занатских
радњи,
5. кретање возила на којима је наталожено блато и друга нечистоћа,
6. кретање возила која нису обезбеђена
од просипања материјала који се транспортује
или испушта неугодне мирисе,
7. испуштати и избацивати отпадне воде
и другу прљавштину на површине јавне намене
и површине у власништву и корисништву
других лица,
8. вршење мале и велике нужде,
9. отварање посуда за смеће, као и
растурање и узимање отпадних предмета из
истих,
10. паљење смећа у посудама,
11. бацати у посеуде за смеће: земљу,
шљаку, амбалажу, шут и друге отпатке који се
не сматрају кућним смећем,
12. померање посуда за смеће са
одређених места,
13.употреба непрописних судова за
смеће,
14.бацање смећа и отпадака ван посуде
за смеће,
15.испуштање воде из чесме на тротоаре
и у туђа дворишта,
16.држање хидраната и шахти без
прописаних поклопаца,
17.паркирање и остављање возила поред
посуда за смеће на зеленим и површинама јавне
намене и површинама које нису намењене за
паркинг,
18.бацати земљу, отпадни грађевински
материјал, индустријске отпатке, угинулу стоку
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и други отпадни материјал ван градске депоније
или других места оје одреди надлежни
општински орган,
19.оштећивати корпе за отпатке и судове
за смеће,
20. оштећивати и прљати зидове, ограде,
стубове, електричне мреже, трансформаторске
објекте, киоске, стубове рекламе, паное и др.,
21. продаја пољопривредних и других
производа,
22. држање напуштених неисправних
возила и шкољки и његових делова, уређаја,
алата, робе, амбалаже и других ствари.
Члан 17.
Сва возила, пре изласка на површине
јавног саобраћаја, морају бити очишћена од
блата, снега и других нечистоћа.
Ако се на површинама јавне намене
возилом изнесе блато или друга нечистоћа,
чишћење ће извршити предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова - о трошку власника возила
по налогу саобраћајног, односно комуналног
инспектора.
Члан 18.
Приликом
изношења
картонске
амбалаже - кутија, корисници су обавезни да
исте распакују и склопљене одложе на
предвиђена места, са којих ће их предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова - уклонити.
Члан 19.
Приликом
извођења
радова
на
површинама јавног саобраћаја извођач је дужан
да обезбеди да се земља као и остали растресити
материјал - песак, шљунак и сл., не растура.
По завршетку радова, отпад се мора
уклнити и површина јавне намене очистити у
року од 24 часа од момента завршетка радова.
Члан 20.
Приликом сече и кресања дрвећа,
уређивања травњака и сличних радова, извођач
ових радова је дужан да материјал и отпатке
одмах уклони и очисти, а површину јавне
намене доведе у исправно стање у року од 24
часа од момента завршетка радова.
Члан 21.
Ако извођач радова на поступи по
одредбама члана 19. и 20. ове Одлуке, предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова ће на терет
извођача, а по налогу органа управе надлежног
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за послове комуналне, односно саобраћајне
инспекције, очистити површину и уклонити
материјал.
Одредбе претходног става ће се
примењивати и на правна и физичка лица која не
извршавају обавезе из члана 5. ове Одлуке.
Ако остатак грађевинског материјала
инвеститор и власник не уклоне после истека
рока држања, или ако такав материјал држе без
одобрења за заузеће тог простора, орган управе
надлежан за послове комуналне, односно
саобраћајне инспекције наложиће му да то учини
у року од 24 часа.
Ако инвеститор или власник не поступи
по налогу инспекције из претходног става, овај
орган издаће налог предузећу, привредном
друштву, односно предузетнику којем је
поверено вршење тих послова да тај материјал
уклони о трошку
инвеститора, односно
власника и исти депонује уколико власник не
преузме тај материјал у одређеном року,
предузеће,
привредно
друштво
односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова ће извршити продају тог материјала и
надокнадити своје трошкове.
Члан 22.
Инвеститор је у обавези да обезбеди
перманентно чишћење и прање приступних
саобраћајница градилишту.
Чишћење
и
прање
приступних
саобраћајница из ст.1. овог члана мора се
прилагодити динимици извођења радова на
градилишту, тако да се у периоду извођења
грубих грађевинских радова кад год је присутно
прљање приступних саобраћајница, чишћење и
прање приступних саобраћајница мора се
обављати свакодневно најмање два пута у
временском интервалу од најмање 12 часова.
Члан 23.
Ако је могуће да се утврди власник
напуштених ствари из чл. 16.става 1. тачке 22.
ове Одлуке, инспектор је дужан да му изда налог
да те ствари уклони у одређеном року. У
противном сматраће се да су те ствари
напуштене.
Ако није могуће да се утврди власник
напуштених ствари или ако власник није поступио
по налогу инспектора, инспектор ће издати налог
предузећу,
привредном
друштву
односно
предузетнику, којем је поверено вршење тих
послова, да их уклони. Предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова је дужно да те ствари чува 30
дана и ако се у том року не јави власник, исте ће
отуђивати за подмирење трошкова. Уколико се
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трошкови не подмире на овај начин разлику до
висине цене својих услуга надокнадиће орган који
је издао налог.
Члан 24.
Лица која су власници или која
управљају бензинским пумпама дужна су да
најмање једном у два месеца, погодним
хемијским средствима очисте мрље од уља на
бензинским пумпама.
Одредбре претходног става односе се и
на правна и физичка лица која врше оправку,
чишћење и прање, моторних возила свих врста.
Ако лица на изврше своје обавезе из
става 1. и 2. овог члана, надлежни орган ће
наложити да то учини предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова на терет власника.
Члан 25.
На подручју Врњачке Бање и насељеним
местима на територији општине Врњачка Бања
забрањено је:
1. испуштати или одводити воду и
фекалије из WC и септичким јама у баште,
канале, реке, на улице, или суседна дворишта,
2. бацати и просипати по дворишту или
испред пословних просторија, смеће, фекалије,
воду и на било који други начин угрожавају
хигијенске услове других станара,
3. бацати и просипати по дворишту или
испред стамбених просторија и затрпавати угинуле животиње и живину ван сточног гробља.
Члан 26.
Сви грађани насељеног места Врњачка
Бања и у насељеним местима на териорији
општине Врњачка Бања дужни су да се старају о
одржавању чистоће тротоара односно дела улице
или пута испред својих кућа, дворишта и других
површина испред и око кућа.
Члан 27.
У насељеном месту Врњачка Бања и у
насељеним местима на териорији општине
Врњачка Бања забрањено је:
 бацање смећа и другог отпадног
материјала у кориту река и потока, по
путу и путном земљишту и друге
површине јавне намене,
 бацање
стајског
ђубрива
на
површине јавне намене, ван својих
дворишта и држање веће количине
стајског ђубрива у дворишту,
 одвођење и испуштање површинским
путем или отвореним каналима
отпадних вода и фекалије на улице,
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слободне површине јавне намене и у
туђа дворишта,
 затварање пропуста и одводних
канала који су у функцији улица и
путева и вршити разна оштећења
ових објеката.
3.Изношење и депоновање кућног смећа и
смећа са површина јавне намене
Члан 28.
Изношење и депоновање кућног смећа са
површина јавне намене врши искључиво
предузеће, привредно друштво односно предузетник, којем је поверено вршење тих послова.
Изузетно, здравствене установе су дужне
да санитетски материјал спаљују на начин и под
условима које одреди санитарна инспекција а не
сме се бацати у судове за кућно смеће.
Члан 29.
Кућним смећем се сматрају чврсти
отпаци који настају у становима и пословним
просторијама (установама, трговинским, угоститељским и занатским радњама, здравственим и
просветним установама, друштвеним просторијама, домовима и тд.), у просторијама и двориштима а последице су дневног живота и рада, као
што су:
а) отпаци који настају у вези са
припремом јела,
б) прашина и смеће од чишћења
стамбених и радних просторија,
в) пепео из штедњака и отпаци од
чишћења штедњака,
г)
лименке од конзерви, разбијено
порцеланско и керамичко посуђе, комадићи
стакла, текстилни отпаци који се сакупљају у
домаћинствима, радионицама и установама, као
и сав други набројани материјал, осим већих и
тврђих предмета и заразног материјала, које би
могао оштетити, односно загадити канте за
смеће и специјална превозна средства и на тај
начин пренети заразу.
Члан 30.
Уличним смећем сматрају се отпаци који
се стварају на јавним путевима и саобраћајницама, плажи парковима, трговима, зеленим и
површинама јавне намене, под утицајем
саобраћаја, атмосферских прилика и сл.
Члан 31.
Гломазним смећем сматрају се такви
отпаци који се по своме волумену, месту и
условима настајања не могу изједначити са
уличним или кућним смећем као што је:
a) отпадни грађевински материјал,
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б) разни отпаци код обраде дрвета или
материјал од метала и слично,
в) шљака из уређаја за централно
грејање,
г) комади покућанства, санитарних
уређаја, стајско ђубриво, веће количине сламе,
отпало лишће, блато, камење и слично,
д) остали отпадни материјал са штетним
и разорним хемијским деловањем без обзира на
количину или који је заразан, па га је потребно
уз посебни санитарни режим превозити и
уништавати на местима одобреним од стране
санитарне инспекције.
Отпаци у течном стању не спадају ни у
кућно ни у гломазно смеће.
Члан 31а
Кабасти отпад (намештај и апарати за
домаћинство) износи се и оставља поред
контејнера, једном месечно и то прве суботе у
месецу, осим када временски услови то не
дозвољавају.
Члан 32.
Отпаци који не спадају у кућно смеће
држе се до изношења у посебним судовима у
згради односно на месту које је за то одређено.
Предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова, је дужно, ако се тражи, да изнесе и
отпатке који не спадају у кућно смеће уз посебну
накнаду.
Судови за кућно смеће (лимене и
пластичне канте, контејнери), су типизирани и
морају бити подешени за специјална возила
којима се износи смеће.
Члан 33.
Комунални отпад из стамбених и
пословних објеката прикупља се у типским
посудама за смеће.
Обавеза је сваког власника, односно
корисника стамбеног и пословног простора да
поседује одговарајућу посуду за смеће.
Посуде за
комунални
отпад за
новоизграђене стамбене објекте (колективног
становања) набавља инвеститор у броју
одређеном техничком документацијом, а
одржавање и замену посуда за комунални отпад
врши овлашћени вршилац комуналних услуга.
Посуде за
комунални
отпад за
новоизграђене пословне објекте и привремене
објекте (мањи монтажни објекти, киосци, тезге и
сл.) набавља власник објекта у броју који одреди
овлашћени вршилац комуналних услуга.
Корисници
услуга
који
немају
типизиране судове за прикупљање смећа,
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односно имају неодговарајуће судове, дужни су
да исте набаве, односно замене новим судовима,
у року од 8 дана од дана пријема решења органа
управе надлежног за послове комуналне
инспекције.
Постављање посуда за комунални отпад
на
грађевинским
парцелама
породичних
објеката, врши се у дворишту до улице тако да
буду приступачне возилу за одвожење
комуналног отпада.
Постављање посуда за комунални отпад
на грађевинским парцелама планираним за
изградњу вишепородичних односно пословних
објеката, врши се на основу грађевинске дозволе
за изградњу наведеног објекта, чији је саставни
део пројекат партерног уређења грађевинске
парцеле са местом одређеним за постављање
посуда за комунални отпад.
Члан 34.
Судове за смеће поставља предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова.
Број и тип судова за смеће утврђује се
према величини простора са ког се врши
изношење смећа и то:
 код предузећа и установа на 200м2
поставља се један контејнер,
 код пословних просторија (трговинских, занатских, угоститељских и
сл.) на 50м2 поставља се један
контејнер.
Уколико је пословни простор мањи од
50м2, власници односно корисници пословног
простора су дужни да се удруже и заједнички
изврше набавку контејнера, у супротном набавку
контејнера извршиће предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова - надлежна служба на
њихов терет.
Код индивидуалних домаћинстава на 10
домаћинстава поставља се један контејнер или
једна канта по домаћинству.
Код стамбених зграда колективног
становања, на сваких 15 станова поставља се
један контејнер.
У улицама где је немогуће поставити
довољан број контејнера, смеће се може
сакупљати у кесама за смеће, које морају бити
увезане и остављене испред посебног простора.
Власници односно корисници киоскa,
апарата за сладолед и слично, плаћају накнаду за
одржавање чистоће око објекта, према
ценовнику предузећа, привредног друштва
односно предузетника, којем је поверено вршење
тих послова.
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Комунална инспекција је овлашћена да
наложи предузећу, привредном друштву односно предузетнику, којем је поверено вршење тих
послова постављање додатних контејнера у
случају потребе (повећање количине смећа), и
чешће изношење смећа на местима где је то
неопходно.
О исправности и одржавању судова за
прикупљање смећа, стара се власник суда, а о
судовима који се налазе на површинама јавне
намене стара се предузеће, привредно друштво
односно предузетник, којем је поверено вршење
тих послова.
Члан 35.
Судови за прикупљање смећа држе се на
местима која су за то изграђена односно уређена
или предвиђена.
Ако место за судове за прикупљање
смећа није одређено на начин из претходног
става, одређује се предузеће, привредно друштво
односно предузетник, којем је поверено вршење
тих послова у случају спора, орган управе
надлежан за послове комуналне инспекције.
Члан 36.
Канте за смеће служе искључиво за
сабирање сакупљеног кућног смећа и отпадака и
не смеју се употребљавати у друге сврхе.
Забрањено је:
1. Убацивати у канте за смеће материјал
који би могао оштетити исте (неугашени пепео,
гломазно смеће, активне хемијске материје, и сл.);
2. Претурати по смећу у кантама за смеће;
3. Остављати канте за смеће после
употребе непоклопљене;
4. Убацивати у канте за смеће текуће или
полутекуће отпатке;
5. Стављати смеће поред канте или
препунити канте преко руба;
6. Износити смеће и отпатке у папирима,
оштећеним кутијама и посудама из којих се смеће
просипа;
7. Просипати смеће из једне канте у другу;
8. Бацати кућно смеће у уличне корпе за
отпатке,
9. Бацати смеће из радњи и продавница,
угоститељских објеката, киоска и тезги у уличне
корпе за отпатке.
Члан 37.
Изношење кућног смећа из стамбених
објеката,
индивидуалних
домаћинстава
и
пословних просторија и објеката, вршиће се
онолико пута колико изискују потребе ради
задовољења нивоа хигијене.
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Број изношења смећа из пословних
просторија, односно са површина које се не
сматрају површинама јавне намене, регулисаће се
посебним уговором између предузећa, привредног
друштвa односно предузетникa, којем је поверено
вршење тих послова и корисника услуга.
Одређивањем нивоа задовољења, у смислу
броја изношења смећа одређује
предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем је
поверено вршење тих послова, а у изузетним
случајевима и надлежна инспекција.
Члан 38.
У улицама неприступачним за возила за
изношење смећа, предузеће, привредно друштво
односно предузетник, којем је поверено вршење
тих послова, може организовати изношење смећа
преко сабирних места на локацијама које ће
одредити предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
пословa у сагласности са општинским органом
надлежним за послове комуналне инспекције.
Члан 39.
Предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова, је дужно да приликом изношења кућног
смећа води рачуна да се исто не растура око
контејнера, не подиже прашина, не шири смрад и
не прљају и оптерећују просторије и површине у
којима се налазе судови за смеће.
Члан 40.
Предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова, је дужно да у периоду од 1.октобра до
31.марта, најмање једном у три месеца, а у осталим
периодима месечно дезинфикује судове за смеће и
простор око њих, а обавезно је да то чини и на
захтев комуналне и санитарне инспекције.
Члан 41.
На јавним местима (улицама, парковима,
железничкој и аутобуској станици и сл.), сви
отпаци се морају стављати у посебно одређене и на
тим местима постављене корпе или друге посуде.
Корпе или друге посуде за сакупљање
отпадака на јавним местима, морају бити израђене
тако да одговарају хигијенским условима
сакупљања смећа, да су по изгледу уклопљене у
амбијент где су постављене и да се одржавају у
потребној чистоћи.
Корпе или друге посуде за сакупљање
oтпадака на јавним местима, поставља, одржава
замењује предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова.
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Број таквих корпи, односно посуда
одређује надлежни орган за комуналне послове.
Члан 42.
Забрањено је на јавним местима:

пљувати по тлу,

бацати отпатке од воћа, отпад од
семенки, амбалаже од жвакаћих гума,
бомбона и кокица, кутија од цигарета и
шибица и остатке хране, папир и
сл.,ван корпи за отпатке,

оштећивати или уништавати уличне
сабирне корпе и канте за отпатке.
Члан 43.
Сакупљање уличног смећа и чишћење
површина јавне намене врши служба одвоза смећа
сувим чишћењем, чишћењем уз претходно
влажење и прање. Та служба је дужна да при послу
осигура нужне хигијенско-епидемиолошке услове.
Опште чишћење поменутих површина
вршиће се, по правилу, ноћу, односно у време
најмањег промета. Ако се такве радње изузетно
изводе од 6-20 часова, мора се у топлим сушним
данима обавити уз претходно влажење површина
које се чисте.
Поливање улица и простора са већим
прометом вршиће се за време летњих топлих
дана, најмање два до три пута дневно.
Надлежна инспекција одређује које се
улице и простори сматрају да су са густим
прометом и у које време се врши прање тих улица.
Чишћење јако загађених и запрљаних површина
врши се на терет учиниоца, по писменом налогу
комуналне инспекције.
Члан 44.
Гломазно смеће које се стално и
непрекидно производи (шљака и сл.), или је
подложно трулењу (стајско ђубриво и сл.),
обавезно се сакупља у посебно за ту сврху
грађеним и добро покривеним бетонским
бункерима, глатких унутрашњих зидова, које су
дужни изградити имаоци гломазног смећа.
Локација и план за изградњу бункера за
гломазно смеће одобрава надлежни орган за
урбанистичко-комуналне послове уз сагласност
санитарне инспекције.
Члан 45.
Власници или корисници неизграђених
површина или грађани дужни су да се старају о
чистоћи тих површина.
Ако неко друго лице на те површине
нанесе отпатке и смеће дужни су да обавесте
комуналног инспектора или да те отпатке и
смеће уклоне о свом трошку.
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У случају да корисници не поступе у
смислу претходног става, одстрањивање отпатка
и смећа извршиће предузеће, привредно
друштво односно предузетник, којем је поверено
вршење тих послова на њихов терет.
Члан 46.
Одвоз стајског ђубрива, изузетно, поред
предузећа,
привредног
друштва
односно
предузетника, којем је поверено вршење тих
послова, могу вршити и власници уколико
располажу са возилима која су са свих страна
добро затворена и из којих се ђубриво неће
растурати.
Превоз ђубрива може се вршити једино
ноћу од 23,00 до 03,00 часова.
Члан 47.
(брисан)
Члан 48.
(брисан)
4. Д е п о н и ј а
Члан 49.
Кућно смеће из домаћинстава и
предузећа, као и сакупљено смеће са површина
јавне намене, одвози се на депонију отпаднх
материја.
Накнада за санитарно депоновање смећа
и одржавање депоније плаћа се
према
ценовнику јавног предузећа, који доноси орган
управљања предузећа уз сагласност надлежног
органа Скупштине општине Врњачка Бања.
Површину за депонију, одређује Одељење општинске управе надлежно за послове
урбанизма уз сагласност санитарне инспекције, а
према Правилнику о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних
материја ("Сл.гласник РС", број 54/92).
Члан 50.
Изношење отпадног материјала (шута) и
земље са градилишта, као и отпадног материјала
који настаје у процесу производње може вршити
стално само предузеће и друго друштвено
правно лице и грађани искључиво на депонији
или на другој локацији ако то одреди надлежни
орган Општинске управе за комуналне послове.
Предузећа и друга друштвено-правна
лица могу стално износити смеће и други
отпадни материјал, који настаје у процесу
производње, само на основу претходног
одобрења надлежног органа Општинске управе
за комуналне послове.
Транспортовање отпадног материјала
обавезно је вршити одговарајућим затвореним
возилом.
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Подносилац захтева за добијање одобрења из става 2. овог члана, обавезан је да приложи
и доказ (уговор) о измиреним обавезама према
предузећу, привредном друштву односно
предузетнику, којем је поверено вршење тих
послова, на име накнаде за одржавање депонија.
5. Јавни хигијенски објекти и WC-и
Члан 51.
О чувању, одржавању и коришћењу
јавних WC-а у насељеном месту Врњачка Бања,
стараће се предузеће, привредно друштво
односно предузетник, којем је поверено вршење
тих послова.
Употреба јавних WC-а мора се
прилагодити потребама корисника.
Хигијена WC-а мора се одржавати на
потребном нивоу сходно санитарним условима
и прописима.
Јавни WC-и морају стално бити
обезбеђени потребним прибором и потрошним
материјалом.
За коришћење јавних WC-а може се
увести накнада коју утврђује предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова предузеће,
привредно друштво односно предузетник, којем
је поверено вршење тих послова.
Члан 52.
Сваки угоститељски објекат, објекат за
одржавање приредби и предавања, просторија и
други јавни објекти морају имати најмање један
WC изграђен у складу са хигијенско-техничким
прописима и условима.
Члан 53.
Тоалети у јавним зградама, биоскопима,
позориштима, клубским просторијама, железничким станицама, аутобуској станици и на
спортским теренима и јавни тоалети, морају
бити кречени најмање једном месечно, уколико
нису премазани масном бојом и поплочани
керамичким или сличним материјалом.
Дезинфекција јавних тоалета и тоалета
на аутобуској и железничкој станици мора се
вршити свакодневно.
Трошкове чишћења, прања и одржавања
заједничких WC-а сразмерно сносе сви
корисници стамбено - пословних просторија.
Уколико власник, односно корисник не
поступи по претходним ставовима, надлежна
инспекција ће издати налог предузећу,
привредном друштву односно предузетнику,
којем је поверено вршење тих послова, да ово
учини на терет власника односно корисника.
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Члан 54.
У јавном тоалету, забрањено је:
1. цртање и шарање по зидовима,
2. бацање смећа ван корпи за отпатке,
3. уништење уређаја и прибора.
Члан 55.
Септичке јаме морају да се налазе ван
зграде и да буду удаљене од спољног зида зграде
најмање 5 метара, а од границе парцеле најмање
1 метар.
Клозети који нису подешени за испирање
(пољски) морају бити удаљени од улице најмање
15 м.
Септичке јаме се морају градити од
цемента, камена или цигле, а морају бити
омалтерисане цементним малтером, са глетовањем до црног сјаја.
Отвор на јами мора бити херметички
затворен армирано-бетонско или каменом
плочом, делимично издигнуто од површине тла
тако да би се спречило уливање површинских
вода у септичку јаму.
Септичке јаме се морају редовно
празнити односно чистити на хигијенски начин
преко овлашћеног предузећа или радње.
Одобрење за изградњу септичке јаме даје
надлежна организациона јединица Општинске
управе.
Члан 56.
Фекалије и друге отпадне воде испуштају
се у јавну канализацију или у септичке јаме ако у
улици нема канализације.
У улици и деловима зграда где не
постоји могућност испуштања фекалија и
отпадних вода у канализацију пренос истих од
градске депније врши се цистернама са
посебним утређајем за црпљење.
Члан 57.
Пражњење септичких и клозетских јама
обавља се специјалним цистернама, по правилу,
ноћу у времену од 21 до 5 часова.
Ако се пражњење врши ауто-цистерном
са вакумом, пражњење се може вршити и ван
времена из претходног става.
Септичке јаме и клозетске јаме које нису
приступачне за специјална возила, чисте сами
власници искључиво ноћу, с тим да не
угрожавају суседе.
Члан 58.
Депонија и места излучивања фекалија
одређује организациона јединица Општинске
управе надлежна за комуналне послове општине.
О уређењу депоније, места и услова за изно-
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шење фекалија као и о њиховом одржавању
стара се предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова.
Места на којима се изручују фекалије
морају бити обезбеђена тако да се фекалије не
расипају и не шири непријатан мирис.
Члан 59.
Комунална инспекција може решењем
наложити уклањање клозета и септичке јаме и
изградњу нових ако нису изграђени према
условима предвиђеним прописима и овом
Одлуком и ако због тога представљају
непосредну опасност по околину у здравственом
и хигијенском погледу.
Члан 59а
У улицама и деловима насеља у којима је
изграђена канализација, забрањена је употреба
септичких јама и нужника.
Власници ових објеката дужни су да
санитарне уређаје прикључе на канализацију у
року од 6 месеци од дана пуштања у рад
новоизграђене канализације, да постојеће
нужнике и септичке јаме очисте, дезинфикују и
затрпају одмах, што ће доказати потврдом
Завода за јавно здравље.
6. Јавне чесме, пумпе и бунари
Члан 60.
Постојеће јавне чесме, пумпе и бунари,
из којих се становништво и пролазници
снабдевају водом за пиће морају се уредити на
следећи начин:
 прилаз и непосредна околина јавне
чесме, пумпе или бунара морају бити
поплочани или избетонирани,
 отицање површинске воде мора се
спровести у канализацију односно до
места уређеног заодливање воде,
 бунари морају бити ограђени и
снабдевени хигијенски исправном
кофом са ланцем и поклопцем.
За спровођење одредби из претходног
става у сеоским насељима на територији
општине одговорне су месне заједнице а за
спровођење истих у Врњачкој Бањи одговорно је
јавно предузеће за јавне чесме које се напајају
водом из градског водовода.
Члан 61.
У циљу заштите јавних чесама, пумпи и
бунара као и најнеопходнијих
хигијенскосанитарних услова за њихову употребу,
забрањено је:
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1. напајање стоке на јавним чесмама,
пумпама и бунарима, уколико за ову сврху нису
изграђена посебна корита од тврдог материјала,
2. умивање, купање, прање рубља и
других ствари на јавним чесмама, пумпама и
бунарима, као и свака друга радња којом се
загађује њихова вода и околина.
3. остављање отворених славина на
чесмама и остављање отворених поклопаца на
јавним бунарима.
4. испуштање отпадних вода и канализација на локалне путеве и некатегорисане путеве,
улице и друге јавне објекте.
5. свако оштећење јавних чесама, пумпи
и бунара и њихових уређаја,
6. претварање бунара у септичке јаме и
свако испуштање отпадних вода и других
отпадних материја у бунаре.
Члан 62.
Јавни споменици су под посебном
заштитом општине и у том циљу, забрањује се:
 свака радња којом се јавни споменик
оштећује, скрнави или уништава,
 радња којом се оштећује или уништава дрвеће, трава, украсно шибље и
цвеће засађено око споменика,
 свака радња којом се оштећује или
уништавају клупе или остали
инвентар који представљају саставни
део споменика,
О одржавању јавних споменика и
обележја стара се правно лице или предузетник
којем је поверено вршење послова одржавања
зелених и површина јавне намене.
7. Јавне плаже и излетишта
Члан 63.
Места и услове за уређење јавних плажа
и излетишта одређује општински орган управе
надлежан за послове урбанизма уз сагласност
санитарне инспекције а о њиховом уређивању и
коришћењу стара се општински орган управе
надлежан за инспекцијске послове у заједници са
месним заједницама и осталим заинтересованим
субјектима.
Уређење и текуће одржавање јавних
плажа и излетишта може се посебним уговором
поверити правном или физичком лицу.
Члан 64.
У циљу заштите јавних плажа и излетишта, као најнепоходнијих хигијенско санитарних
услова за њихову употребу забрањује се:
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 свака повреда утврђеног реда и
режима коришћења јавних плажа и
излетишта,
 паркирање возила на плажама и
излетиштима, изван за то одређених
места,
 испуштање уља из моторних возила и
прање моторних возила на плажама и
излетиштима,
 напасање стоке на просторима јавних
плажа и излетиштима и појење и
купање стоке на јавним плажама,
 свака друга радња којом се загађује
вода плаже или се оштећују уређаји и
опрема јавне плаже и излетишта.
8.Одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
Члан 65.
Под јавним зеленилом у смислу ове
одлуке сматрају се зелене површине на подручју
општине, а нарочито:
1. Улично зеленило (зелене површине
дуж саобраћајница смештене између коловоза и
регулационе линије или коловозних трака,
дрвореди и травњаци),
2. Скверови, паркови, парк шуме и
пошумљени терени у зеленом појасу,
3. Јавне и зелене површине око
стамбених зграда,
4. Зелене површине око школских зграда,
објеката, предузећа и других институција, спортских терена, игралишта, базена за купање,
дечјих обданишта и сл.,
5. Зелене површине око језера, уз обале
река и потока,
6. Површине које су урбанистичким
планом предвиђене за јавно зеленило,
7. Цветни засади,
8. И остале неуређене површине.
Члан 66.
Озелењавање површина око новоизграђених објеката врши се према пројекту партерног уређења на који је дата сагласност
надлежног Одељења за урбанизам.
Проширење и подизање нових зелених
површина, врши се према пројекту о изградњи и
уређењу зелених површина у складу са
урбанистичким планом.
У трошкове за уређење грађевинског
земљишта урачунавају се и трошкови озелењавања површина јавне намене.
Члан 67.
Пројекти објеката који не буду садржали
и планове озелењавања земљишта, сматрају се
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непотпуним и не може се одобрити изградња тих
објеката.
Сви планови озелењавања морају бити
усклађени са Планом озелењавања насељеног
места Врњачка Бања и насељеним местима на
територији општине Врњачка Бања, концепцијама урбанистичког плана о чему је дужан да
води рачуна пројектант односно инвеститор.
Члан 68.
Радове на потпуном озелењавању
површина око објеката инвеститори су дужни да
заврше пре подношења захтева за технички
преглед објекта, сходно Закону о планирању и
изградњи.
Комисија за технички преглед објекта
дужна је да истовремено изврши и преглед
послова на озелењавању.
Члан 69.
Послове
озелењавања,
засађивања
дрвећа, одржавања и заштите и осталих
површина, сагласно одредбама ове Одлуке врши
предузеће,
привредно
друштво
односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова, као и субјекти који имају право
коришћења земљишта у чији састав улазе зелене
површине.
Зелене површине у својини грађана
уређују и одржавају њихови сопственици,
односно корисници.
Корисници
зелених
површина
у
друштвеном сектору могу одржавање ових
површина поверити предузећу, привредном
друштву односно предузетнику, којем је
поверено вршење тих послова.
Члан 70.
Предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова утврђује предлог годишњег програма
радова на уређењу и одржавању бањског
зеленила, комуналне хигијене и добара у општој
употреби, с предрачуном потребних средстава за
извршење програма.
Сагласност на годишњи програм из
претходног става даје Извршни орган општине.
Члан 71.
Уколико корисници земљишта не
изврши озелењавање земљишта у року који
пропише надлежни општински орган за послове
урбанизма, комунална инспекција ће наложити
предузећу, привредном друштву односно
предузетнику, којем је поверено вршење тих
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послова да изврши озелењавање површина о
трошку корисника земљишта.
Члан 72.
Предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова је дужно да у парковима, на тротоарима
и скверовима постави и одржава потребан број
корпи за ситан отпад и довољан број клупи за
одмор.
Средства за ову намену обезбеђују се у
буџету општине.
Члан 73.
На јавним природним добрима на
подручју општине Врњачка Бања: парковима,
јавним зеленим и рекреационим површинама,
природним добрима, која су актом надлежног
органа стављена под заштиту, заштитним
шумама, извориштима за водоснабдевање,
извориштима термоминералних и минералних
вода, као добрима у општој употреби могу се
подизати и постављати објекти и уређаји и
изводити радови који су у складу са важећим
законским прописима, планским документима и
другим прописима које доносе надлежни органи.
За радове који се изводе у у непосредноj
близини објеката који уживају претходну
заштиту или су проглашени за културно добро,
морају бити испуњени услови који су прописани
ставом 1. ове Одлуке.
Постављање подземних инсталација, које
пролазе преко јавних природних добара из става
1. овог члана, врши се према условима
управљача и надлежних организација и
предузећа.
На јавним природним добрима не могу се
изводити
радови
на
експлоатацији
и
истраживању
минералних
сировина
(хидрогеолошки, геолошки и други радови), без
одобрења и свих потребних сагласности
надлежних органа.
Корисници експлоатационог и истражног
права и природног лековитог фактора на
подручју општине Врњачка Бања, у поступку
прибављања одобрења за извођење радова
којима се ставља у функцију истражна
бушотина, дужни су да у зависности од локације,
а сагласно важећим планским документима
прибаве услове јавних предузећа и привредних
друштава, као и Завода за заштиту природе и
Завода за заштиту споменика културе.
Члан 74.
Предузеће, привредно друштво односно
предузетник, којем је поверено вршење тих
послова је дужно :
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 да одмах уклони оштећена стабла с
јавних зелених површина,
 да одмах уклони покошену траву с
јавних зелених површина, и отпадни
зелени материјал,
 да уклања папире и други отпадни
материјал
са
јавних
зелених
површина.
Члан 75.
Израсле гране јавног зеленила које
сметају ваздушним водовима и саобраћају
морају се обрезивати и уклонити од стране
предузећa, привредног друштва, односно
предузетника, којем је поверено вршење тих
послова -надлежне службе на захтев власника
тих водова-инсталација.
Члан 76.
Сеча стабала на површинама из чл.65.
ове одлуке и осталим површинама у
корисништву других правних и физичких лица,
може се вршити у следећим случајевима:

ако су стабла знатно оштећена
елементарним непогодама,

ако су стабла нападнута биљним
болестима, инсектима и другим
биљним штеточинама,

ако стабла сметају градњи и
доградњи грађевинских објеката,

ако стабла својим постојањем и
деловањем кореновог система наносе
штету грађевинским објектима или
очигледно спречавају прилив сунчеве
светлости у стамбеним просторијама
у већем делу дана,

ако су стабла по старости или из
других разлога изгубила декоративну
вредност, па их треба уклонити у
циљу реконструкције зеленила.
Организациона јединица Општинске
управе надлежана за комуналне послове
одобриће власнику сечу стабла уколико оцени да
за то постоји потреба због тога што су испуњени
услови из става 1. алинеје 1-5 овог члана. Уз
захтев странка обавезно прилаже сагласност
свих власника парцеле у обухвату крошње
стабла на коме је неопходно извршити сечу а
уколико исте нема странка се упућује да се
захтевом обрати надлежном суду у складу са
чл.156.Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ
и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист
СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).
Одобрење, за сечу, орган надлежан за
комуналне
послове
може
дати
након
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прибављеног мишљења сталне стручне комисије
коју образује извршни орган општине.
У случајевима из става 1. алинеје: 1, 2 и 5
овог члана, општински орган надлежан за
комуналне послове може утврдити обавезу
подносиоцу захтева за сечу, да на место
уклоњеног стабла засади друге одговарајуће
врсте дрвећа и шибља, које имају декоративну и
естетску улогу.
За стабла која угрожавају безбедност
људи, објеката и других материјалних добара а
налазе се на парцелама у власништву физичких и
правних лица
које парцеле се граниче са
површинама јавне намене или осталим
површинама у општој употреби сеча се врши по
основу налога општинске комуналне инспекције
која је у обавези да прибави мишљења сталне
стручне комисије коју образује извршни орган
општине.
Члан 77.
На зеленим површинама из члана 65. ове
одлуке, у циљу заштите истих, забрањено је :
1. Кретање ван одређених
стаза и
путева.
2. Обарање и уклањање дрвећа и
њихово уништавање на било који
начин.
3. Оштећење дрвећа, шибља и живица
љушћењем коре стабла, савијање
грана, побијање ексера, бушење и др.
4. Лепљење или причвешћивање плаката по стаблима, стављање огласних
пано табли.
5. Седење, лежање, ходање по травњацима, ливадама и парковима.
6. Клизање, смучање и санкање, играње
ногомета на местима која нису за то
одређена.
7. Стајање или лежање на клупама,
премештање корпи за отпатке,
8. Вожња бициклом, мотором, аутом,
гурање колица и направа за изношење терета, осим ако се та возила
крећу у сврху одржавања зелених
површина и одржавање комуналних
објеката,
9. Паркирање возила на зеленим
површинама, стазама и путевима,
10. Ложење ватре, или палење лишћа,
11. Скидање, уништавање или оштећење путоказа, знакова или слично,
12. Уништење, оштећење или прљање
клупа, јавне расвете, споменика и
слично,
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13. Кидање цвећа или лишћа, чупање
цвећа и уништавање траве,
14. Копање и наношење земље, хумуса
или песка и других отпадака,
15. Вађење или уништавање уграђеног
грађевинског материјала и елемената,
који су намењени за коришћење
површина јавне намене,
16. Истовар грађевинског и другог
материјала на травњацима, стазама,
путевима, парковима и другим
зеленим површинама,
17. Камповање на зеленим површинама,
18. Прање возила или загађивање
зелених површина уљима и другим
отпадним материјалима,
19. Скидање заштитних направа или
материјала, који се омотава цвеће
или дрвеће,
20. Гађање птица или гађање у мету
ватреним оружјем, ваздушном пушком, праћком, као и хватање птица,
21. Употреба јавних зелених површина
за дечју игру,
22. Напасање крупне или ситне стоке,
23. Бацање снега на живице,
24. Пуштање паса или живине,
25. Бацање папира или другог отпада.
Члан 78.
У
случају
настале
штете
због
неизвршења или неуредног вршења послова који
су поверени јавном предузећу, исто је дужно да
надокнади штету.
Насталу штету на јавним зеленим површинама проузроковану од правних ил физичких
лица дужан је да надокнади учинилац штете.
Насталу штету из претходног става
процењује Комисија, коју по потреби формира
јавно предузеће.
III. УРЕђЕЊЕ НАСЕЉА
1.Улице, тротоари и друге
намене

површине јавне

Члан 79.
На улицама са савременим застором
(асвалтом) забрањено је кретање свих превозних
и других средстава, којима се оштећује
коловозна трака, као што су: гусеничари,
тегљачи, запрежна кола са гвозденим шинама,
грађевинске машине, ваљци и друга слична
средства.
Транспорт машина и других средстава
може се вршити само специјалним возилом.
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Члан 80.
Изузетно, одређена површина јавне
намене, може се, по посебном одобрењу посебно
користити:
 за продају књига, честитки и свих
врста лутрије,
 за постављање фрижидера и разних
сандука за сладолед,
 за истовар робе испред продавница и
других пословних просторија,
 за постављање вага и чишћење обуће,
 за постављање вага и чишћење обуће,
 за
постављање
телефонских
говорница,
 за истовар огревног материјала, под
условом да то не угрожава нормално
кретање пешака по тротоару,
 за паркирање возила према одлукама
којима
је
уређена
комунална
делатност јавног паркирања и за
друге потребе, уколико је регулисано
посебним прописима.
Члан 81.
Истовар робе на тротоаре врши се само
онда када то није могуће у дворишту зграде,
односно пословне просторије.
Истоварена роба се мора одмах уклонити
са тротоара, а најкасније у року док истовар
траје.
Слагање робе на тротоарима се не може
вршити.
Тротоари и друге површине јавне намене
се могу користити за потребе из чл.80 ове
одлуке, само уз претходно одобрење органа
општинске управе за послове урбанизма.
За коришћење тротоара и других
површина јавне намене у смислу чл.80. ове
одлуке, плаћа се комунална такса утврђена
тарифом Одлуке о локалним комуналним
таксама.
Члан 82.
За обављање угоститељске делатности и
за продају робе на мало може се кориснику
пословних просторија одобрити привремено
заузеће дела тротоара испред истих просторија
(отворене баште, пулт за продају и сл.) под
условом да се не омета нормално кретање
пешака.
Привремено заузеће дела тротоара може
се одобрити и кориснику који обавља занатске
услуге, као и продају робе на мало у покретним
објектима (возила, тезге), с тим да лица имају
одобрење за обављање те делатности које се
може добити тек по добијању решења о
привременом заузећу површине јавне намене од
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стране надлежног општинског органа управе за
послове урбанизма.
Члан 83.
Забрањује
се
бацање
земље,
грађевинског шута и другог грађевинског
материјала, гомилање, слагање и истовар
грађевинског материјала на свим слободним
површинама јавне намене, осим по посебном
одобрењу из чл.80. Одлуке.
Члан.83а.
Надлежна грађевинска инспекција врши
контролу и предузима мере у овиру законских
овлашћења по питању поштовања прописа о
обележавању,
организацији
и
уређењу
градилишта.
Допремање и одвожење материјала за
градилишта на којима се изводе радови, се може
вршити свим радним данима и суботом од 05.00
до 09.00 часова, а недељом и у дане који су
законом проглашени за државне и верске
празнике је забрањено свако допремање и
одвожење материјала.
Члан 84.
Забрањено је на улицама и тротоарима и
на другим површинама јавне намене и местима
изван продавница или привремених објеката
продавати робу или вршити друге делатности
осим када је то дозвољено одредбама ове Одлуке
и другим прописима.
Члан 85.
Сва физичка и правна лица дужна су да
тротоаре, коловозе, и друге површине јавне
намене користе на начин описан у овој Одлуци.
Уколико приликом коришћења ових
површина дође до њиховог оштећења,
корисници су дужни да их доведу у првобитно
стање о свом трошку.
Члан 85а
О одржавању чистоће у сеоским
насељима,
уређењу
зелених
површина,
комуналној хигијени и слично, стара се месна
заједница, преко савета месне заједнице.
Јавна предузећа, кад се за то стекну
организационо технички и други услови, могу
преузети комунално одржавање из става 1. овог
члана.
Члан 85б
У циљу одржавања хигијене у селима,
забрањено је:
1) депоновати смеће и други отпадни
материјал и правити дивље депоније;
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2) испуштати отпадне воде у јавне
канале, реке и потоке, на јавне путеве и остале
јавне површине;
3) празнити септичке јаме и нужнике на
јавне површине;
4) оштећивати комуналне објекте;
5) извлачење и растурање течног
стајњака из објеката фарми и инидвидуалних
домаћинстава, осим у зимском периоду,
специјалним возилом – цистерном, 24 сата пре
заоравња;
6) вршити друге радње којима се
нарушава комунални ред.
2.Спољни изглед зграде
Члан 86.
Спољни делови зграде, у смислу
одредаба ове одлуке, су: фасада и сви елементи
фасаде, кров димњак и други елементи крова,
олук и олучне цеви, тераса, балкон, лођа,
прозор, врата, излог и други отвори на згради,
надстрешница и други спољни елементи зграде.
Спољни елементи зграде морају се
држати у уредном и исправном стању.
Под уредним и исправним стањем
спољних делова зграде подразумева се да нису
оштећени, запрљани, исписани, излепљени
плакатима,
да су уредно омалтерисани,
офарбани у складу са постојећом фасадом
зграде, односно да на други начин не нарушавају
естетски и архитектонски изглед зграде.
Члан 86а
Клима уређаји могу да се постављају на
спољним деловима зграда на месту које је за то
одређено
пројектом
изградње
или
реконструкцијом објекта.
Ако места за постављање клима-уређаја
нису одређена пројектом из става 1. овог члана
клима уређаји се могу постављати на местима
која нису видљива са површина јавне намене
(дворишне фасаде, заклоњени делови лођа и
балкони или терасе и сл.)
При постављању клима уређаја обавезно
је да се обезбеди отицање кондензоване воде на
естетски примерени начин, а који онемогућава
њено разливање на друге површине.
Члан 87.
У екстра, I и II урбанистичкој зони ГУПа Врњ,.Бање, спољни зидови и спољна столарија
према улици могу се фарбати само уз претходну
сагласност органа управе надлежног за послове
урбанизма.
У случају да власници зграда, односно
предузећа која зградама управљају, изврше
фарбање без претходног прибављања сагласно-
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сти органа управе надлежног
за послове
урбанизма, исти може донети решење којим ће
власника односно предузеће обавезати да
спољни изглед зграде уреди у складу са
урбанистичким условима.

Члан 92.
Евиденцију кућних бројева, назива улица
и тргова, као део јединствене евиденције
просторних једница, води Служба за катастар
непокретности.

Члан 88.
У управљању, обнови и коришћењу
фасаде и осталих спољних делова стамбених
зграда, старају се предузећа која њима
управљају, односно власници, у складу са
прописима о инвестиционом текућем одржавању
стамбених зграда и станова.
На прозорима према улици и терасама
може се држати цвеће и други украси али тако да
се обезбеди њихова стабилност.

Члан 93.
(брисан)

Члан 89.
Надлежна инспекција може лицима
одговорним
за
одржавање
чистоће
и
исправности спољашњег дела зграде наложити
решењем да ситне недостатке одмах отклоне, а
веће у примереном року који он одреди.
Уколико обвезник не поступи по
решењу, недостатке ће уклонити о трошку
обвезника а преко другог извођача.
Члан 90.
Зграде и други објекти који не могу више
да служе својој намени, а руже изглед града или
због тога што су услед дотрајалости склоне паду
или представљају опасност по живот и здравље
људи, саобраћај, или суседне објекте, морају се
порушити или уклонити.
Решење о рушењу или уклањању доноси
општински орган надлежан за инспекцијске
послове - Грађевинска инспекција.
Ако власник односнодруго овлашћено
лице не изврши рушење зграде, односно другог
објекта, у року одређеном извршним решењем,
рушење ће извршити општински орган за
инспекцијске послове на терет обвезника по
решењу.
3. Обележавање улица и зграда
Члан 91.
Означавање назива улица и тргова, као и
утврђивање кућних бројева и означавање зграда
и грађевинских парцела кућним бројевима врши
се у складу са посебним прописом.
Послове из става 1. овог члана, обавља
Служба за катастар непокретности.
Израда и постављање табли са натписом
улица, пада на терет средстава буџета општине
а кућни бројеви на терет власника стамбених
односно пословних зграда.

4. Јавна расвета
Члан 94.
Све улице ноћу морају бити осветљене.
Сијалична места за јавну расвету морају бити
распоређена тако да омогућују потпуно осветљење улица према утврђеним нормативима.
Надзорс над спровођењем плана врши
општински
орган
управе
надлежан
за
инспекцијске послове.
Члан 95.
Послове на осветљавању улица, замени
сијалица и одржавању расветне мреже у
исправном стању врши јавно предузеће,
привредно друштво, односно предузетник коме
су поверени ти послови.
Члан 96.
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.17/09- Одлука о јавној
расвети)
5.Осветљење зграде и објеката
Члан 97.
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.17/09- Одлука о јавној
расвети)
Члан 98.
(брисан)
6. Дворишта и ограде
Члан 99.
Дворишта стамбених, и пословних зграда
као и породичних кућа морају се одржавати
уредно и чисто, што подразумева свакодневно
изношење смећа, периодично кошење траве чија
висина несме прећи 10 цм, забрану депоновања
чврстог отпада, као и предмета и ствари које су
ван употребе, а делови дворишта који не служе
за заједничке потребе (пролази) морају се
озелењавати цвећем, травом, украсним шибљем
и дрвећем које не проузрокује оштећење зграда,
не заклања светлост и не мења естетски објекта.
О уређивању дворишта у смислу
претходног става, старају се скупштине станара,
станари, органи управљања пословних зграда,
као и сопственици зграда.
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Формирање летњих башти на земљишту
у корисништву и власништву физичких и
правних лица, у оквиру дворишта стамбених и
пословних зграда, врши се на основу одобрења
органа надлежног за послове урбанизма.
Саставни део одобрења је пројекат партерног
уређења.
Члан 100.
Забрањује се држање животиња и
живине у екстра, I и II грађевинској зони уз
границе проширења II зоне ГУП-а Врњачка
Бања, у погледу забране држања домаћих
животиња која почиње са ул. И.Андрића на
месту укрштања границе национализације и ове
улице. Иде на север до куће Р. Негојевића, па
новопројектованом улицом и постојећим путем
скреће на североисток и иде све до куће
Миланке Тоскић до раскршћа са улицом IV
Краљевачки батаљон, од ове улице границом
проширења креће на исток, излази на улицу В.
Марковића и овом улицом скреће на југ до
укрштања са ул. М. Топлице. Даље границом ул.
М. Топлице иде јужно поред дечјег вртића у
правој линији на исток и јужном границом
дворишта и куће Љубице Радуловић излази на
Авенију Врњачка Бања- Железничка станица где
се завршава.
На територији општине Врњачка Бања,
изузев зона описаних у ставу 1. овог члана
дозвољено је држање животиња на начин
регулисан овом Одлуком.
Забрана из става 1. овог члана не односи
се на држање паса и мачака, који се могу држати
под условом прописаном Одлуком о држању
паса и мачака. Птице (голубови и др.), зечеви
(кунићи) могу се држати под условом да
власници истих обезбеде прописане кавезе који
морају бити удаљени најмање 10 метара од
стамбених објеката.
100а
Објекти у којима се држе копитари,
папкари и живина, у двориштима, морају бити
удаљени од улице или пута и од стамбених
зграда исте и суседних парцела најмање 15
метара, а од објекта за снабдевање водом
најмање 20 метара.
Објекти из става 1. овог члана морају
бити удаљени најмање 3 метра од суседне
парцеле.''
Члан 100б
Живина се може држати у уграђеном
простору, који мора бити удаљен од улице или
пута, од објеката за снабдевање водом, као и од
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улаза, односно прозора стамбених зграда,
најмање 10 метара.
Објекти у којима се држе копитари и
папкари морају бити изграђени као стални
објекти од чврстог материјала, у којима су
подовим изграђени од непропусног материјала
са нагибом према каналу за одвођење отпадних
материја и воде у канализациону јаму,
прихватни базен или ђубриште.
Објекти у којима се врши течно
изђубривање, морају имати канал за одвођење
осоке, изграђен од чврстог или водонепропусног
материјала са заобљеним угловима и са
решетком на улазу у прихватни базен или уз
претходно
примарно пречишћавање
при
одвођењу у канализацију или природне
рецепијенте.
Објекти у којима се држи или узгаја 20 и
више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и
више грла оваца и коза и 350 и више јединки
живине и кунића, морају испуњавати опште
услове прописане Правилником о ветеринарско
санитарним условима за узгој и држање
копитара,
папкара,
живине
и
кунића
("Сл.гласник РС", бр. 81/2006).
Члан 100в
Ђубриште у насељеном месту збијеног
типа, мора бити укопано у земљу и изграђено од
тврдог материјала са цементном кошуљицом и у
мерним односима који важе за објекта из чл.
100а ове Одлуке.
Ђубриште из става 1. овог члана, мора се
редовно празнити и то увек кад садржај достигне
горњу ивицу ђубришта.
Прихватни базен не сме бити понирући и
мора бити од бетона или другог непропусног
материјала са цементном кошуљицом отпорном
на дејство отпадних материја и са поклопцем.
Из прихватног базена се садржај мора
благовремено
одвозити
цистернама
на
пољопривредне површине изван насеља.
Члан 101.
Хумано уништавање паса и мачака
луталица и других штеточина врши се на основу
посебних законских прописа, а на основу
закљученог уговора између јавног предузећа,
привредног друштва, односно предузетника
коме је поверено вршење тих послова и
извршног органа општине Врњачка Бања уз
надзор Ветеринарске инспекције, а по налогу
комуналне инспекције.
Члан 102.
Против држаоца животиња и живине
који не уклоне своје животиње и објекте за
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њихов смештај, примењиваће се прописане мере
укључујући и принудно уклањање животиња и
рушења објекта на терет власника.
Члан 103.
Стамбене и друге зграде, баште, вртови и
други простори могу се ограђивати само живом
оградом од маклуре, шимширом и другим
украсним шибљем, док се ограде према
површинама јавне намене без обзира на својину
могу оградијвати само по претходном одобрењу
органа управе надлежног за послове урбанизма.
Члан 104.
Власници старих и дотрајалих ограда у
насељеном месту Врњачка Бања дуж главних
саобраћајница, дужни су да у року који одреди
орган за послове комуналне инспекције исте
уклоне, а на њихово место посаде ограду одређеног типа према одобрењу надлежног органа.
Ограде од живице морају се уредно
одржавати тако да не прелазе регулациону
линију и сметају јавном саобраћају.
7. Фирме, натписи и рекламе
Члан 105.
Сви корисници пословних просторија
који су законом или другим прописом обавезани
да истакну фирму на пословним просторијама,
дужни су да је поставе на спољној страни
просторије у којој послују.
Истицање фирме, рекламе и сл. на
зидовима зграда, на улазима у град, у парковима
и другим местима, може се вршити по одобрењу
општинског органа управе надлежног за послове
урбанизма.
Члан 106.
Табле, фирме, рекламе и др. могу бити
изграђени од стакла, лима или сличног
материјала.
Облик и величина фирме и др. мора бити
у складу са величином фасаде и улазом у
пословну зграду, односно просторију.
Члан 107.
Власници, односно корисници пословних
зграда и пословних просторија које се налазе у
екстра и I зони, морају имати светлећу фирму.
Светлећа фирма мора бити осветљена
ноћу од момента паљења до момента гашења
уличног светла.
Код рестрикција потрошње електричне
енергије, пале се само нужна сигуроносна
светла.
Члан 108.
Власници, односно корисници пословних
зграда и пословних просторија су дужни да
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светлеће фирме и друге фирме одржавају у
исправном стању.
Неисправним се сматрају фирме на
којима је боја избледела, које не светле у целини
или су делимично склоне паду и сл.
Власници или корисници оваквих фирми
су дужни да их оправе у року од 30 дана од дана
насталог квар.
У случају делимичног квара, фирма се не
сме осветлити док се квар не отклони.
У случају пресељења или трајног
престанка рада, власници односно корисници
пословних просторија су дужни да уклоне
фирме.
Члан 109.
За постављање фирме, натписа, и
реклама у насељеном месту Врњачка Бања и
насељеним местима на територији општине
Врњачка Бања, плаћа се накнада према Одлуци о
локалним комуналним таксама.
Забрањено је постављање фирми, нтписа
и реклама из претходног става овог члана, без
одобрења надлежног органа Општинске управе.
Члан 110.
Уколико надлежна инспекција утврди да
фирма није постављена или није постављена у
складу са одредбама ове одлуке, донеће решење
којим ће обавезати власника, односно корисника
пословних просторија да светлећу фирму
постави на начин како је то Одлуком одређено.
8. Излози рекламе
Члан 111.
Власници новоизграђених пословних
објеката и стамбених пословних објеката дужни
су да спољни део зграде доведу у стање
предвиђено пројектом пре почетка употребе.
Корисник излога или витрине, по захтеву
овлашћених инспекцијских органа, дужан је да
преуреди, адаптира или обоји у одређеном року
излога и витрине.
У случају адаптирања - реконструкције и
сл. излози морају бити заштићени од погледа
пролазника.
Члан 112.
Излози трговинских и других радњи и
осталих пословних просторија, уређују се према
врсти робе и другим предметима који се продају
или постављају ради рекламе.
Предмети који служе за аранжирање
морају бити чисти и неоштећени, а цена исписана
једнобразним бојама и на једнобразном
материјалу.
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За време празника и других пригодних
свечаности, излози се могу уређивати и на други
начин.
Спољни делови излога морају се према
потреби бојити, а стаклени делови излога, морају
увек бити чисти и исправни.
Забрањено је истицање објава и
обавештења на излозима.
Члан 112а.
Забрањено је истицање порнографских
часописа, фотографија и постера на излозима
пословних објеката, на спољним деловима и
испред пословних објеката, као и другим јавним
местима.
Власник односно корисник послолвног
простора, дужан је да по захтеву овлашћених
инспекцијских органа
уклони
часописе,
фотографије и постере из става 1. овог члана.
Члан 113.
За постављање рекламних витрина ван
објекта или на објектима на местима где пројектом
то није предвиђено потребно је одобрење
надлежног органа за послове урбанизма.
Роба и производи који се излажу морају
бити постављени тако да у токи стајања не
промене положај или се оштете.
Члан 114.
Власници односно корисници пословних
просторија и пословних објеката у насељеном
месту Врњачка Бања и насељеним местима на
територији општине Врњачка Бања, дужни су да
адаптирају дотрајале излоге који руже изглед
града.
Орган управе надлежан за урбанизам
утврђује дотрајалност излога и услова за
адаптирање пословних просторија из претходног
става и о томе обавештава власника, односно
корисника пословних просторија.
Обавеза за адаптирање излога настаје од
дана пријема услова за адаптацију и извршиће се у
року од 30 дана од дана пријема.
Одобрење за адаптацију излога издаје
орган управе надлежан за послове урбанизма.
9. Билборди, рекламни панои, видео бимови и
слични објекти
Члан 115.
Истицање огласа, плаката, обавештења,
позива, реклама и сл. може се вршити само на
билобрдима,
рекламним
паноима,
видео
бимовима и сл. објекатима, који су постављени
само за ту сврху.
Одељење општинске управе надлежно за
послове урбанизма, уз сагласност Скупштине
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општине, доноси План распореда места за
постављање билборда и посебних објеката за
оглашавање и рекламирање на површинама јавне
намене, којим се одређују ближе локације за
њихово постављање (улице, тргови, спољни
делови зграде и друге површине јавне намене),
са назначењем врсте објекта који се поставља на
одређеној локацији и дефинишу услови у
погледу безбедног одвијања саобраћаја, заштите
културно-историјских споменика, споменика
природе, добара од општег интереса, очувања и
унапређења изгледа насељеног места.
Одобрење за постављање билборда и
посебних објеката за оглашавање и рекламирање
на површинама јавне намене, издаје орган
општинске управе надлежан за послове
урбанизма, осим за површине на јавном путу,
односно поред тог пута, за које одобрење издаје
управљач путева, под условима прописаним
овом одлуком и Планом распореда места за
њихово постављање.
Одобрење за постављање билборда и
посебних објеката за оглашавање и рекламирање
на површинама које нису јавне, односно које су
у корисништву или власништву физичких и
правних лица, издаје орган општинске управе
надлежан за послове урбанизма, уз претходно
прибављену сагласност власника, односно
корисника те површине.
Власници, односно корисници билборда,
рекламних паноа, видео бимова и сл. објеката су
дужни да исте одржавају у исправном стању.
Одобрење за постављање билборда,
рекламних паноа, видео бимова и сл. објеката,
издаје се на захтев, којим се опредељује и
временски период њиховог постављања, уз који
је подносилац дужан да приложи:
1. доказ да је власник, односно да има
право коришћења пословног објекта или његовог
дела на који се поставља билборд, рекламног
паноа или видео бим и сл.објеката,
2. сагласност власника објекта на који се
поставља билборд, рекламног паноа или видео
бим и сл.објекат,
3. нацрт
површине јавне намене са
техничким описом и дизајном билборда,
рекламног паноа и сл. објекта,
4. урбанистичко-теничке услове и
статистички прорачун сигурности,
5. прорачун и шему инсталација и
сагласност електродистрибуције, ако се захтев
подноси за постављање билборда, рекламног
паноа или видео бима и сл.објекта који су
осветљени, светлећи или просветљени. За
објекте који се прикључују на јавну расвету
потребно је прибавити сагласност од јавног
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предузећа, привредног друштва, односно
предузетника којем је поверено вршење послова
јавне расвете.
Власници, односно корисници билборда,
рекламног паноа или видео бима и сл. објекта су
дужни да исте уклоне у року од 3 дана по истеку
одобреног рока или у том року поднесу захтев за
продужење одобрења.
Забрањено је истицање свих врста
огласа, обавештења или плаката и сл. као и
цртање и писање по зидовима, фасадама,
оградама,
електричним
и
телефонским
стубовима и трансформаторским кућицама, на
саобраћајним раскрсницама, мостовима и др.
За мања обавештења и огласе којима
друштвено-политичке, културне и спортске
организације, обавештавају своје чланство, могу
се поставити мале витрине или огласне табле на
погодним местима у близини пословних
просторија тих предузећа, односно организација.
Витрине или мањи висећи излози не
могу се постављати на фасадама пословних
просторија, на стубовима, стамбеним зградама и
оградама.
Члан 116.
За коришћење рекламних паноа из
претходног члана ове одлуке, плаћа се накнада
прописана Одлуком о локалним комуналним
таксама.
10.Спортски терени
Члан 117.
Спортски терени и спортски објекти не
смеју се користити без претходног одобрења
правних лица која њима управљају.
Члан 118.
Терени за спорт и забаву (стадиони,
спортско-рекреациони центри, игралишта и
сличне просторије и објекти), морају се
одржавати уредно и чисто, о чему се старају
органи правних лица и појединци који те
објекте и терене користе и одржавају.
11. Улични и други отвори
Члан 119.
Ради
безбедности
пролазника
и
сигурности саобраћаја сви отвори (окна, шахте),
на
коловозима,
тротоарима,
трговима,
парковима, ходницима, подрумима и других
просторијама и местима морају се уредити и
одржавати у исправном стању.
Члан 120.
Отворима у смислу ове одлуке, сматрају се:
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a) отвори за убацивање огрева и другог
материјала, подрумски простори и
светларници,
б) отвори за водовод и канализацију,
топлификацију, електричне и телефонске
каблове
и
отвора
за
одвођење
атмосферских вода.
Члан 121.
За одржавање отвора из тачке а)
претходног члана, дужни су да се старају
власници, односно корисници непокретности
којима се служе, а за отворе из тачке б) старају
се предузећа која су обавезна за њихово
постављање.
Члан 122.
Отвори обухваћени овом одлуком морају
се редовно држати затворени сигурним
затварачима.
За време употребе, отвори се морају
оградити преградама и обележити видљивим
знацима, а по потреби морају се прописно
затворити да не угрожавају сигурност пролазника и безбедност саобраћаја.
Члан 123.
Затварачи, односно поклопци отвора који
служе за убацивање огрева или другог
материјала за потребе грађана или предузећа
морају бити изграђени од ребрастог материјала
да би се избегла клизавост.
Затварачи, односно поклопци отвора
морају бити постављени у нивоу површине у
коју се уграђују.
IV. РАСКОПАВАЊЕ
НАМЕНЕ

ПОВРШИНА ЈАВНЕ

Члан 124.
Забрањено је свако раскопавање и
оштећење ј површина јавне намене, изузев у
случајевима предвиђеним овом одлуком.
Члан 125.
Површине јавне намене могу се
раскопавати у следећим случајевима:
 ради изградње комуналних објеката,
уређаја
и
инсталација
којима
припадају,
 ради
одржавања
постојећих
комуналних објеката, уређаја и
инсталација,
 ради повезивања зграда и других
објеката на мрежу вововода, канализације, топловода, ПТТ и електромреже,
информатичку мрежу и
дистрибутивну гасоводну мрежу.
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Члан 126.
Површине јавне намене могу се
раскопавати и ради постављања надземних
објеката као што су: стубови, рекламе, табле,
саобраћајна сигнализација и сл.
Члан 127.
За извођење радова који захтевају
прекопавање- раскопавање коловоза
или
тротоара инвеститор мора имати одобрење у
складу са одлуком којом се регулише саобраћај
на територији општине Врњачка Бања.
Одобрење за раскопавање површина
јавне намене изван површина јавне намене
наведених у ставу 1. овог члана, издаје одељење
Општинске управе надлежно за послове
урбанизма.
Одобрење из ст. 2. овог члана мора поред
осталог да садржи грађевинско-техничке услове,
време почетка и завршетка радова, утврђене
износе локалне комуналне таксе и депозита за
враћање наведене површине у првобитно стање
и
друге услове предвиђене законским
прописима, одлукама, упутствима и другим
актима општине Врњачка Бања који се односе на
ову област.
По добијеном одобрењу за извођење
радова који захтевају прекопавање-раскопавање
површине јавне намене инвеститор мора
обележити и обезбедити место извођења радова
видно истакнутим знацима и заштитним
оградама.
Инвеститор радова пре почетка извођења
радова, у поступку прибављања одобрења дужан је
да на одговарајући рачун јавних прихода општине
Врњачка Бања уплати локалну комуналну таксу и
депозит у износу стварних трошкова потребних за
враћање наведене површине у првобитно стање
које ће утврдити надлежни орган у поступку
издавања одобрења у складу са одлуком извршног
органа која регулише питање депозита за те
послове, као и локалну комуналну таксу.
Примерак издатог одобрења доставља се
надлежном органу Општинске управе за послове
инспекцијског надзора општине Врњачка Бања.
По завршеним радовима, инвеститор
мора предати коловоз или тротоар у оном стању
како је било пре извођења радова – првобитно
стање.
Члан 128.
Захтев за одобрење за раскопавање
површине јавне намене мора садржати податке о
врсти и површини подлоге (застора), коју треба
раскопавати, тачан назив места, време почетка и
завршетка радова.
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Уз захтев мора бити приложена скица
терена са урачунатом трасом, површина
раскопавања као и дужином раскопавања на
основу чега ће надлежни орган општине
извршити наплату комуналне таксе на основу
таксене тарифе Одлуке о локалним комуналним
таксама.
Захтев у смислу овог члана, мора да
садржи посебну клаузулу, којом се надлежни
орган општине овлашћује од стране инвеститора
да може извршити довођење раскопане
површине јавне намене у првобитно стање на
терет инвеститора, ако овај то не буде извршио у
року квалитетно и према одредбама ове одлуке.
Раскопана површина јавне намене мора
се одмах попунити и довести у првобитно стање.
Члан 129.
У циљу отклањања изненадних кварава
на комуналним уређајима и инсталацијама,
предузеће које се стара о овим уређајима и
инсталацијама, раскопавање површина јавне
намене
може се вршити и без одобрења
надлежног органа општине, али само у
случајевима када се настали кварови морају
хитно отклонити.
У овом случају, предузеће које је
извршило раскопавање, дужно је да наредног
дана обавести орган за издавање одобрења и да
истовремено затражи одобрење за раскопавање.
Члан 130.
Раскопавање површина јавне намене до
један метар у пречнику, ради постављања
објеката из чл. 122.ове Одлуке, може вршити и
предузеће које их поставља а оправку ће
извршити само преко предузећа за одржавање
комуналних објеката.
Члан 131.
Приликом раскопавања површина јавне
намене, градилиште се мора обезбедити на
погодан начин у складу са прописима о заштити
на раду у грађевинарству.
Извођач радова дужан је да:
 раскопавање изврши према издатом
одобрењу,
 градилиште ноћу осветли,
 градилиште тако уреди да се омогући
несметан пролаз возила или пешака,
 обележи и ноћу осветљава места где
је дозвољен односно забрањен пролаз
возила и пешака,
 изводи радове са свим техничким
условима који се односе на изградњи
и реконструкцију улица и путева,
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 да рад на раскопавању пнеуматских
чекића обустави у периоду од 14-17
часова,
 да сав материјал уклони с места где
се радови изводе,
 по завршеном раду, простор на коме
је вршено раскопавање, доведе у
исправно стање и уклони све трагове
градилишта.
Коловоз може изузетно бити раскопан
по целој ширини ако није могуће да се радови
изводе на други начин и то ноћу у времену од 22
до о4 часова наредног дана, без стварања буке.
Члан 132.
Уколико се раскопавање тротоара
изврши пресецањем, извођач радова је дужан да
погодним средствима обезбеди прилаз у основне
зграде и просторије, стамбене зграде и друге
објекте.
Члан 133.
Довођење раскопане површине јавне
намене у првобитно стање јесте трајна обавеза
инвеститора.
У случају да инвеститор
и после
писмене опомене надлежног општинског органа
не изврши поправку накнадно насталих промена
на месту извршеног раскопавања површине
јавне намене, исту ће на његов терет, извршити
орган управе надлежан за комуналне послове
преко другог извођача.
Члан 134.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
раскопавање
сходно се примењују и на
раскопавање насипа поред река и оштећења
мостова.
Члан 135.
Ако извођач радова не предузме
одређене мере заштите у смислу чл.131.ове
Одлуке,
надлежна
инспекција
забраниће
извођење радова док се те мере не предузму.
Члан 135.а.
(брисан)
Овај члан је брисан (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр.15/10- Одлука о монтажним објектима)
VI. Н А Д З О Р
Члан 136.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши комунална инспекција Општинске управе.
Када комунални инспектор у вршењу
инспекцијског надзора утврди да се поступа
противно одредбама ове одлуке или се на други
начин омета коришћење комуналних објеката,
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решењем ће одредити рок до 3 дана (који може
бити одређен у часовима) за отклањање
неправилности.
Уколико се не поступи по решењу
комуналног инспектора извршење ће се
спровести принудним путем преко другог лица,
а на терет извршеника.
Ствари, односно предмети принудно
уклоњени у случају из претходног става биће
смештене и чуване на месту које обезбеди
правно лице, односно предузетник које врши
принудно уклањање ствари.
Лице које врши принудно уклањање
ствари дужно је да уклоњене ствари и предмете
чува 120 дана од дана уклањања, односно
обавештења у ком року их власник, односно
корисник може преузети.
Уколико се ствари не преузму у року од
120 дана, лице коме су ствари предате на чување
ће их продати ради намирења трошкова
уклањања и чувања.
Члан 136а
Предузећа,
установе
и
друге
организације односно грађани, дужни су да
комуналном инспектору омогуће несметано
вршење послова, ставе на увид потребна
документа и да у року који инспектор одреди
доставе потребне податке.
Члан 137.
Овлашћени
радници
предузећа,
привредног друштва односно предузетника,
којем је поверено вршење тих послова имају
право да на лицу места сачине записник у
случајевима кршења прописа из ове Одлуке, и
исти доставе Оделењу за инспекцијске послове
на даљи поступак.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 138.
Новчаном казном од 150.000,00 дин.
казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице, ако:
1.Не чисти површину јавне намене о
чијој чистоћи је дужно да се стара (чл.5.).
2.Не оступи сходно одредби, чл.6. ст.2.
3. не врши чишћење, прање и уклањање
снега, по чл. 7., 8., 9., и 11.
4. не поступи сходно одредби 12., 13., и 14.
5.Не поступи сходно чл.15. став 2. и 3.
5а. Поступа супротно чл.16.
6.Не очисти возило од блата, снега и друге
нечистоће пре уласка на површину јавног
саобраћаја (чл.17.).
7. Ако поступи супротно одредби члана 18.
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8.Ако извођач грађевинских радова не
поступи сходно чл.19.
9.Не поступи по чл.20., 21., 22., 23. и 24
10. Поступи противно одредбама чл. 25. и
27.
11.Не поступи у складу са чл.28.
12.Не набави судове за смеће (чл.33. и 34.).
12а. Поступа супротно чл.39.
13.Поступи супротно одредби чл.40, 85а,
85б
14. не поступи по чл.43., 44., 45., 46., 47.,
15. Материјал из чл. 50.депонује изван
одређеног места из чл.49.
16.Не поступи по чл. 51., 52., и 53.
17.Не поступи сходно чл.56.,57. и 58.
18.Поступи супротно чл.60.
18а. Поступа супротно чл.64.
19.Ако не поступи сходно члану 69. став 1.
20. Не обезбеди довољан број корпи и
клупа (чл.72.).
21.Поступи супротно одредби чл. 73 и 74.
21а. Поступа супротно чл.76.
22.Поступи супротно забрани из чл. 77.
тачка 1., 2., 3., 8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
18., 19.
23.Не придржава се одредби 75., 79., 81.,
83., 83а, 84.и 85.
24. Поступи супротно одредби чл.86, 86а,
87.
25. Не изврши замену прегорелих сијалица
у остављеном року (члан 94.)
26. брисан (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.17/09- Одлука о јавној расвети)
27.Не поступи у складу са чл.99.
28.Не поступи по одредбама из чл.103. и
104.
29.Истакне фирму без издатог одобрења
или противно издатом одобрењу (чл.105., 106. и
109)
30. Не постави светлећу фирму (чл.107)
или поступи супротно чл.108.
31. Не поступи по чл. 111., 112., 112а., и
114.
32.Поступи супротно одредби чл.113. и
113а.
33.Поступи супротно одредби чл.115.
34.Терене за спорт и забаву не одржава по
чл.118.
35. Не поступи по одредбама чл.119., 121.,
122., 123., и 124.
36.Врши раскопавање површина јавне
намене без одобрења (чл.127. и 128.).
37.Не поступи сходно одредби чл.129.ст.2.
38.Приликом раскопавања површине јавне
намене не обезбеди градилиште на
прописан начин (чл.131.).
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39. Не обезбеди прилаз (члан 132.)
40. Не придржава се одредби члана 136а .
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 25.000,00 динара и
одговорно лице у предузећу и другом правном
лицу.
Члан 139.
Новчаном казном од 25.000,00 динара
казниће се физичко лице ако:
1.Не поступи сходно чл.5. и 6.ст.2.
1а. Поступа супротно чл.16.
2. не поступи по чл.17, 18., 20.,21, 22., 23.,
24., и 25.
3.Не поступи по одредби чл.26.
4.Поступи супротно забрани чл.27.
5.Не поступи сходно одредби чл.28.
6.Не набави судове за смеће (чл.33. и 34.)
7.Не поступи сходно одредби (чл
36.,44.,45.,46.,53. и 55.)
8. Поступи супротно забрани чл.42 став
алинеја 3
9.Поступи супротно чл.54., 57., 59., 59а,
60.,61., 62., 69, 73., 76., или 79.
10.Поступи супротно забрани из чл.77.
11.Поступи супротно одредби чл.81.
12.Поступи супротно одредбама из чл.83.
и 83а, 84.
13.Оштети површину јавне намене (чл.85,
85а, 85б).
14.Не поступи сходно чл.86., 86а и 87.
15.Поступи супротно одредби чл.88.ст.2.
16. брисан (Сл.лист општине В.Бања
бр.17/09- Одлука о јавној расвети)
17.Не поступи сходно чл.99.
18.Поступи супротно забрани из чл.100.,
100а, 101б, 100в.
19.Не поступи у складу са чл.103.
20.Не поступи по одредби чл.104.
21.Истакне фирму без одобрења или
противно издатом одобрењу. (чл.105. и 106.)
22.Поступи супротно одредби чл.107., 108.
и 109.
23.Не набави потребно одобрење (чл.113. и
113а)
24.Не поступи у складу са чл. 114.
25.Поступи супротно одредби чл.115.
26.Поступи супротно одредби чл.117. и
118.
27.
Не
поступи
по
одредби
чл.119.,121.,122., и 123.
28.Врши раскопавање површина јавне
намене (чл.124.)
29.Не поступи по чл.127.ст.4. и 128.ст.4.
30.Не поступи по чл.131.
31. Не придржава се одредби члана 136 а .
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Члан 140.
Новчаном казном од
150.000 динара
казниће се предузетник који начини било који
прекршај из чл. 138. и 139. ове одлуке.
Члан 141.
За прекршаје прописане из чл.6.ст.1.,
чл.8., чл.11.ст.2.,чл.13., чл.16., чл.18., чл.25.,
чл.36., чл.39., чл.42., чл.54., чл.62., чл.64., чл.77.
тачка
1,4,5,6,7,13,20,21,22,23,24,25.,
чл.83а,
чл.84.и чл.112. и 112а ове одлуке, овлашћени
радници-инспектори за послове комуналне
инспекције, на основу легитимације, коју издаје
надлежни орган општине, у чијем саставу је
комунална инспекција може наплаћивати
новчану казну на лицу места изречену
прекршајним налогом за физичко лице и
одговорно лице у износу од 5.000,00 динара а за
правно лице и предузетника у износу од
20.000,00 динара.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 142.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају
да важе:
 Одлука о општем уређењу Врњачке
Бање (''Сл.лист општине Краљево''
бр.13/85).
 Одлука о заштити паркова и зеленила
на подручју Врњачке Бање (''Сл.лист
општине Краљево'', бр.1/91 и 6/91).
 Одлука о начину и условима
сакупљања, превоза и коначног
депоновања смећа и гломазних
отпадака на подручју општине
Врњачка Бања (“Сл.лист општине
Краљево бр.9/80”).
 Одлука о држању животиња и
живине на подручју ГУП-а Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Краљево
бр.6/88 и 1/91”).
 Одлука о чишћењу и уклањању снега
на подручју Врњачке Бање (“Сл.лист
општине Краљево бр.11/90”).
 Одлука о заштити и уређењу
комуналних и других јавних објеката
на територији општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Краљево
бр.1/77 и 25/91”).
Самосталне одредбе Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 9/05)
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Члaн 8.
У свим oдрeдбaмa oвe oдлукe у кojимa
стojи тeкст:" Хoлдинг "Бeли извoр", JП "Бeли
извoр" или jaвнo прeдузeћe" исти сe мeњa у
тeкст: "прeдузeћe, приврeднo друштвo oднoснo
прeдузeтник, кojeм je пoвeрeнo вршeњe тих
пoслoвa".
Члaн 9.
Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe, прeстaje
дa вaжи Oдлукa o пoвeрaвaњу пoслoвa сeчe
стaбaлa вaн шумa (''Сл.лист oпштинe Крaљeвo'',
бр. 21/94).
Члaн 10.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу 8-oг дaнa oд
дaнa oбjaвqивaњa у Службeнoм листу oпштинe
Крaљeвo.
Самосталне одредбе Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина
(“Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 5/07»).
Овом одлуком у чл.36. до 39. измењени
чланови у поглављу КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
(чл.138. до 141.)
Члан 40.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
Самосталне одредбе Одлуке о јавној
расвети (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.17/09)
Члан 19.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
Члан 20.
Ступањем на снагу Одлуке о јавној
расвети престају да важе одредбе Одлуке о
општем уређењу Врњачке Бање и одржавању
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина (''Сл. лист општине Краљево“ бр.
12/94 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и ''Сл. лист општине
Врњачка Бања'' бр. 5/07 и 13/09) и то: члан 94.
став 2, члан 96. и 97., тачка 26. члана 138. и
тачка 16. члана 139.
Самосталне одредбе Одлуке о
монтжним објектима (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.15/10)
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Члан 45.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о монтажним објектима
- пречишћен текст (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.5/09) и чл.135а Одлуке о општем
уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне
чистоће
паркова,зелених
и
рекреационих
површина (''Сл.лист општине Краљево'', бр.12/94,
8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и ''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.5/07,13/09,1709-др.одлука,
5/10 и 8/10).
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
Самосталне одредбе Одлуке о пијацама
на територији општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/15 ),
Члан 39
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престају да важе одредбе Одлуке о општем
уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне
чистоће паркова, зелених и рекреационих
површина („Сл. лист општине Краљево'',
бр.12/94, 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и „Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 5/07, 13/09, 17/09др.одлука, 5/10, 8/10, 8/13 и 5/15) и то: чланови
10, 11, 12 и 13.
Члан 40
Надзорни одбор Комуналног предузећа
ЈП "Бели извор“ дужан је да у року не дужем од
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
упути предлог Пијачног реда пијаце Скупштини
општине Врњачка Бања на давање сагласности.
Члан 41
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
__________________________________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
101.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на 8. редовној седници, одржаној дана 28.3.2017.
године, на основу чл.46 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14други закон), Закона о буџетском систему ("Сл.
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр.,
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015 и
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања",
бр. 28/16 И 7/17), члана 59 Статута Општине
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Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.23/16-пречишћен текст), члана 33
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.7/09) и Закључка Општинског већа бр.
400-581/17 од 28.3.2017.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2017.г. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 28/16 и 7/17) у
оквиру раздела 4.01.06. Буџетске резерве,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,
функционална класификација 160, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 710.000,00 динара, у корист
апропријације у разделу 4 Општинска управа,
глава
4.01.02.Општинска
јавна
агенција,
функционална класификација 620, програм 1001
Урбанизам и просторно планирање, програмска
активност 1101-0003 Управљање грађевинским
земљиштем, економска класификација 423 назив
економске класификације Услуге по уговору.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће резерве и увећати апропријација
423 Услуге по уговору.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 400581/17 од 28.3.2017.г. а поводом захтева
Општинске стамбене агенције Врњачка Бања бр.
400-581/17 од 7.3.2017.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек
за буџет и финансије и Општинска стамбена
агенција Врњачка Бања.
4. Обавезује се Општинска стамбена агенција
Врњачка Бања да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежном Одсеку за
буџет и финансије достави Извештај о реализацији одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се потврђује трошење одобрених буџетских средстава.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-581/17 од 28.3.2017.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић,с.р.
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99. Одлука о покретању поступка прибављања и отуђења непокретности
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