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238.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
07. 07.2016. године, на основу чл.46. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07
и 83/14-др закон), члана 57. Закона о превозу

путника у друмском саобраћају („Сл. Гласник РС“, бр.68/2015), члана 4. Одлуке о такси превозу на територији општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“,
бр.10/15), члана 53. и члана 59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“ бр. 13/2014-пречишћен текст
и бр.16/14) донело је,
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕТОГОДИШЊИ
ПЛАНСКИ ПЕРИОД (од 2012. године до
2017. године)
1) Овим изменама и допунама, врши се
измена и допуна Програма потреба за ауто-такси
превозом на територији општине Врњачка Бања
за петогодишњи плански период од 2012. године
до 2017. године („Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.11/12, 18/13, 5/15).
2) тачка 1. Програма, мења се и гласи:
„Овим Програмом у складу са Законом о
превозу путника у друмском саобраћају („Сл.
гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуком о такси
превозу на територији општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.10/15)
планирају се потребе за такси превозом за
петогодишњи плански период (од 2012. године
до 2017. године).
Програм се доноси у складу са
саобраћајно-техничким условима којима се
дефинише оптимално организовање такси
превоза, и истим се утврђује број такси возила и
број такси стајалишта на територији општине
Врњачка Бања“.
3) тачка 3. Програма, мења се и гласи:
„У односу на утврђени број такси возила која ће
бити ангажована на територији Општине за
наведени временски период, одређују се такси
стајалишта на следећим локацијама:

3.1. паркинг површина на коловозу крака Улице
кнеза Милоша, према Аутобуској станици
Врњачка Бања, за подужно паркирање – 18 такси
возила;
3.2. паркинг површина у Улици Моше Пијаде
(мало Језеро), за управно паркирање - 15 такси
возила;
3.3. паркинг површина у Улици Пролетерских
бригада, наспрам хотела „Фонтана“ (од уласка у
пешачку зону према хотелу „Железничар“, за
управно паркирање – 10 такси возила;
3.4. паркинг површина на коловозу Краљевачке
улице, зона пијаце и Дома здравља „Др Никола
Џамић“ (од пешачког моста на улазу у пијацу до
пешачког моста испред дома здравља) за
подужно паркирање – 7 такси возила;
3.5. паркинг површина у Улици Велибора
Марковића
(укрштање
Улице
Велибора
Марковића са улицом Боре Васиљевића), за
управно паркирање – 5 такси возила;
3.6. паркинг површина у Олимпијској улици
(поред игралишта „Рај“) за подужно паркирање –
3 такси возила;
3.7.
паркинг површина у Врњачкој улици,
наспрам ресторана „Снежник“ за подужно
паркирање – 2 такси возила;
3.8.паркинг површина на Железничкој станици
„Врњци“, за управно паркирање – 3 такси возила;
4) тачка 4. Програма, мења се и гласи:
„Такси превозник (правно лице или предузетник)
делатност такси превоза може обављати са више
возила, под условом да по сваком такси возилу
има пријављеног такси возача који испуњава
услове утврђене Одлуком о такси превозу на
територији општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр.10/15)“.
5) тачка 5. Програма, мења се и гласи:
„Такси превозник, захтев за издавање продужење акта којим се одобрава обављање
делатности такси превоза са потребним доказима
(документацијом) подноси Служби за привреду,
локално економски развој и друштвене
делатности, надлежној за послове саобраћаја
Општинске управе општине Врњачка Бања 15
дана пре истека акта којим му је одобрено
обављање делатности такси превоза на територији
општине Врњачка Бања“.
6) тачка 8. Програма, мења се и гласи:
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„Такси
превозник
може
обављати
делатност такси превоза са више возила, под
условом да постоји слободно место за такси
возило у складу са овим Програмом.
Ако је број такси возила утврђен
Програмом попуњен, надлежни орган за послове
саобраћаја, по редоследу подношења захтева
формира листу чекања, и након стварања
слободног места, односно смањења броја такси
возила, најкасније у року од 60 дана од дана
подношења захтева предузима даље активности
на решавању захтева такси превозника.
7) Измена и допуна Програма потреба за
ауто-такси превозом на територији општине
Врњачка Бања за петогодишњи плански период
од 2012. године до 2017. године, ступа на снагу
8. дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 344 - 67/15 од 07. 07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
239.
Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл.44. Закона о локалној самоуправи („Сл.
Гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), и чл.
56. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“ бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14) и Уговора о сарадњи Комесаријата и Општине
бр.110-143/16 од 20.5.2016.год. заведен код
Комесаријата бр.9-9/158 од 23.5.2016.год., доноси,
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор корисника
према Уговору о сарадњи Комесаријата и
Општине на реализацији помоћи за стварање и
побољшање услова становања породица
избеглица кроз куповину сеоске куће са
окућницом и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу и/или опреми
Члан 1.
Образује се Комисија за избор корисника
према Уговору о сарадњи Комесаријата и Општине у
циљу пружања помоћи за економско оснаживање
породичних домаћинстава интерно расељених лица
на територији Општине, кроз доходовне активности
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Иван Радовић, зам.Председника СО, председник
Комисије;
2. Александар Миљаковић, повереник за избеглице и
расељена лица, заменик председника;
3. Сузана Црноглавац, Одсек за буџет, финансије и
јавне набавке, члан;
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4. Саша Радисављевић, секретар СО, заменик члана;
5. Наташа Стојадиновић, запослена у ОО Црвеног
крста Врњачка Бања, члан;
6. Александар Костадиновић, архитекта, заменик
члана;
7. Драга Трнинић, представник Комесаријата,
члан;
8. Оливера Николић, представник Комесаријата,
заменик члана.
Члан 2.
Задатак Комисије је да донесе Правилник о
раду који мора бити усклађен са предлогом
правилника о раду комисије објављеном на
интернет страници Комесаријата www.kirs.gov.rs и
да садржи:
- поступак рада Комисије,
- поступак објављивања јавног позива,
- документацију потребну за учешће на
јавном позиву,
- услове и мерила за избор Корисника,
- поступак
израде
и
оглашавања
предлога листе,
- поступак подношења приговора и
одлучивања по истом,
- поступак израде и оглашавања коначне
листе,
- одлуку о додели помоћи при куповини
сеоске куће са окућницом и додатне
помоћи у грађевинском или другом
материјалу и/или опреми за предметну
сеоску кућу,
- друга питања од значаја за рад
Комисије и избор корисника.
Члан 3.
Стручне и административно техничке посл–
ове за потребе Комисије обавља Служба за привре–
ду, локални економски развој и друштвене делатн–
ости Општинске управе општине Врњачка Бања.
Члан 4.
Комисија по обављеном задатку из члана 2.
овог Решења се обавезује да писмени извештај
достави Председнику Општине.
Члан 5.
О накнади за рад Комисије одлучиће се
посебним решењем.
Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-193/16 од 19.7.2016.год
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
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