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А II – БРОЈ 5 – ВРЊАЧКА БАЊА – 5. МАЈ  2006. ГОДИНЕ 

ову чл. 85. Закона о 
и осигурању за случај 
 (''Сл.гласник РС'' бр. 

41. Статута општине Вр-
л.лист општине Краљево'' 
седник Општине Врњачка 

 Е Ш Е Њ Е 
у Локалног савета за 
апошљавање 

 
Члан 1. 

ењем оснива се Локални 
љавање општине Врњачка 
 тексту: Локални савет). 

Члан 2. 
 савет је саветодавни 
а се са циљем да прати 
друштвену ситуацију на 
оу и иницира мере, даје 
епоруке у погледу интер-
грама  органа локалне са-
циљу смањења незапос-
ћи потенцијалним вишко-
их, организовања јавних 
ом ангажовању незапосле-
у јавних радова, развоју 
са, у смислу образовања и 
дршци развоју малих и 
узећа и другим питањима 
запошљавање. 
 савет пружа помоћ 
прави у креирању полити-
ња, припремању и спро-
ије запошљавања, припре-
ментацији програма за за-

 савет даје мишљење о 
ну запошљавања, као и о 

програму активних мера запошљавања на 
локалном нивоу. 
 

Члан 3. 
 Локални савет има председника и 
шест чланова, које именује председник 
Општине Врњачка Бања, од којих су 
председник и један члан преставници 
локалне самоуправе, а по један члан је из 
редова:  

- Националне службе за запошља-
вање, 

- Већа самосталних синдиката опш-
тине, 

- Општег удружења предузетника, 
- Угоститељско-туристичке школе, 
- Центра за социјални рад. 

          У раду Локалног савета могу да 
учествују, без права одлучивања, предс-
тавници удружења која се баве заштитом 
интереса одређених категорија  незапо-
слености (инвалида, удружења бораца 
најновијих ратова, жена, омладине, стру-
чна и друга заинтересована лица). 
 

Члан 4. 
 Чланови Локалног савета именују 
се на 4 године и по истеку мандата исто 
лице може бити поново именовано. 
 Члану Локалног савета престаје 
мандат: оставком, истеком рока на који је 
именован, пресудом на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање 6 месеци, 
разрешењем и смрћу. 
 

Члан 5. 
 Локални савет предлаже мере за 
подстицање новог запошљавања и раз-
матрања питања: 

- запошљавања незапослених по ут-
врђеним категоријама, 
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- запошљавања избеглих и расеље-
них лица, 

- запошљавања и професионалне 
рехабилитације инвалида и лица 
са смањеном радном способношћу, 
у складу са законом, 

- запошљавања социјално 
удружених категорија лица, 

- запошљавања вишкова запослених, 
- самозапошљавања, 
- остала питања од интереса за 

запошљавање. 
 

                                 Члан 6. 
 Локални савет даје мишљење и 
препоруке органима локалне самоуправе 
о организовању јавних радова и анга-
жовању незапослених у извођењу јавних 
радова. 
 Локални савет усмерава развој 
стратешких сфера локалне заједнице 
преко јавних радова. 
 Локални савет иницира спрово-
ђење и учествовање у пројектима развоја 
и реконструкције од економског и 
друштвеног значаја за локалну заједницу. 
 

Члан 7. 
 Локални савет даје мишљење и 
препоруке органима локалне самоуправе 
о потреби и начину организовања и 
спровођења додатног образовања и обуке 
незапослених лица. 
 Локални савет предлаже страте-
гију локалног развоја привреде путем 
развоја предузетништва у структури 
незапослених лица и вишкова запослених. 
 Локални савет посебно иницира 
развој предузетништва на локалном 
нивоу у популацији младих лица, у 
сарадњи са образовним и другим 
институцијама. 
 

Члан 8. 
 Локални савет разматра нацрте 
одлука и других прописа које доносе 
органи локалне самоуправе, а које су од 
значаја за економски и социјални положај 
незапослених и дугорочно решавање 

проблема незапослености и о њима даје 
мишљење органима општине Врњачка 
Бања. 

                                  
Члан 9. 

 Седнице Локалног савета заказује 
и води председник Локалног савета. 
 Ближе одредбе о начину рада 
Локалног савета уређују се пословником 
који доноси Локални савет. 

 
 Члан 10. 

 Рад Локалног савета је јаван. 
 Локални савет о свом раду и 
заузетим ставовима може да обавештава 
јавност путем средстава јавног инфор-
мисања. 
 

 Члан 11. 
 Локални савет доноси програм 
рада за текућу годину, на који сагласност 
даје председник Општине. 

    
      Члан 12. 

 Средства за програмске актив-
ности  Локалног савета могу се обезбе-
дити из донација, прилога и спонзорства 
домаћих и страних правних и физичких 
лица и из других извора. 

              
Члан 13. 

 Именовање чланова Локалног са-
вета извршиће се у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу овог решења. 
 
  Члан 14. 
 Ово решење ступа на снагу наред-
ног  дана од дана објављивања у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 020-29/06 од  25.4.2006.године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                    
Родољуб Џамић, дипл.правник 
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Председник општине Врњачка 

Бања, на основу чл 42. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Краљево”, бр. 24/04), Одлуке о 
монтажним објектима-пречишћен текст 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
4/о6) која је ступила на снагу дана 
25.о4.2оо6.године,  чл.135.а. Одлуке о 
општем уређењу Врњачке Бање и 
одржавању јавне чистоће паркова, зеле-
них и рекреационих површина (''Сл.лист 
општине Краљево'' бр. 12/94, 8/95, 4/99, 
15/о1, 9/о5) и Одлуке о уклањању мањих 
монтажних објеката и других предмета и 
ствари постављених на јавним површи-
нама без одобрења надлежног органа, 
који је донео Управни одбор ЈП ''Бели 
Извор'' под бројем о1-2153-о8 од 
26.о5.2оо4. године, на коју Одлуку је 
Извршни одбор СО Врњачка Бања дао 
сагласност закључком бр. 356-3о/о4 од 
1.о6.2оо4.године,  донео је  
 

       З А К Љ У Ч А К 
 

О начину утврђивања висине накнаде 
коју у поступку издавања одобрења 
обрачунава надлежна служба Општинске 
управе Општине Врњачка Бања, и која се 
полаже у сврху депозита за уклањање 
мањих монтажних објеката са јавних 
површина, сходно Одлуци о монтажним 
објектима –пречишћен текст (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 4/о6) 
     
   I. 
 Овим Закључком се регулише 
висинa накнаде коју у поступку издавања 
одобрења обрачунава надлежна служба 
Општинске управе Општине Врњачка 
Бања  и која се полаже у сврху депозита 
за уклањање мањих монтажних објеката 
са јавних површина у поступку при-
нудног извршења . 
 Закупци јавних површина за 
постављање мањих монтажних објеката 
на јавним површинама на територији 
општине Врњачка Бања, у складу са 
Одлуком о монтажним објектима-пре-
чишћен текст, пре закључења уговора са 
општинским органом општине Врњачка 
Бања о закупу јавне површине за 
постављање монтажних објеката, упла-

ћују  депозит на уплатни рачун 840-
741531843-77 комунална такса за кориш-
ћење простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у 
пословне сврхе. 

 Депозит се плаћа пре потписи-
вања уговора са Општином Врњачка 
Бања и употребиће се у сврхе уклањања 
монтажног објекта,  уколико се по налогу 
надлежне општинске инспекције или по 
истеку уговора  исти не уклоне. 

Уколико закупац поступи по 
налогу општинске инспекције у остав-
љеном року или сам уклони монтажни 
објекат након истека уговореног рока,  
депозит се   може : 

-вратити на рачун власника мон-
тажног објекта у року од 3 дана по  
истеку уговора, ревалоризован стопом 
раста цена на мало а према званично 
објављеним подацима Републичког заво-
да за статистику, од момента уплате до 
момента повраћаја, 

 -у случају да је закупац сагласан  
депозит се неће вратити закупцу већ ће се 
рачунати као аконтативна уплата прве 
рате за закуп јавне површине за поста-
вљање монтажног објекта у наредној 
календарској години, ревалоризован од 
момента уплате депозита до рока за 
уплату прве рате у наредној години, 
према расту цена на мало а према зва-
нично објављеним подацима Републич-
ког завода за статистику. 
 Уклањање монтажних објеката са 
јавних површина вршиће ЈП ''Бели 
Извор'' по писменом налогу надлежног 
општинског органа за инспекцијске пос-
лове, сагласно Одлуци о уклањању ма-
њих монтажних објеката (''Сл.лист опш-
тине Краљево'', бр.11/о4). 

Износ  депозита у сваком поједи-
начном случају за постављање летњих 
башти,  утврђује надлежна  служба  Опш-
тинске управе општине Врњачка Бања – 
Одељење за финансије, буџет и јавне 
приходе. 

Обрачун и доказ о уплати  депо-
зита саставни су део уговора који закупац 
јавне површине закључује са Општином 
Врњачка Бања. 
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ВИСИНА НАКНАДЕ ПРЕМА ВРСТИ 
МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 

 
1.Летње баште   
У сваком појединачном случају 

износ накнаде у виду депозита утврђује  
се као производ заузете површине према 
овереној скици, односно овереном про-
јекту предметног монтажног објекта од 
стране надлежног органа Општинске 
управе и висине локалне комуналне таксе 
из тар.бр.1. Таксене тарифе Одлуке о 
локалним комуналним таксама увећан  за 
30%.  

 
2.Киосци
У сваком појединачном случају 

висина  депозита за уклањање киоска 
утврђује се у износу од 26.7оо,оо дин., са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава рада. 

 
3.Покретна тезга
У сваком појединачном случају 

висина  депозита за уклањање покретне 
тезге утврђује се у износу од 6.815,оо 
дин., са урачунатим ПДВ-ом за 
ангажовање техничких средстава рада. 

 
4. Аутомати и расхладни уређаји 

за продају сладоледа и напитака, 
апарати за кокице,крофнице, палачин-
ке,шећерну вуну и др., телефонске го-
ворнице, покретни контејнери и при-
колице, тенде и други слични мон-
тажноп-демонтажни објекти 

У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање аутомата и 
расхладног уређаја за продају сладоледа 
и напитака, апарата за кокице,крофнице, 
палачинке, шећерну вуну и др., 
телефонске говорнице, покретног 
контејнера и приколице, тенде и другог 
сличног монтажно-демонтажног објекта  
утврђује се у износу од 13.35о,оо дин., са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава рада. 

 
5. Објекти за дечију забаву 

(трамболине, аутићи на батерије, и др.)
У сваком појединачном случају 

висина накнаде у виду депозита за ук-
лањање трамболине утврђује се у износу 

од  6.815,оо дин., са урачунатим ПДВ-ом 
за ангажовање техничких средстава рада. 

Висина депозита за уклањање ау-
тића на батерије, утврђује се у износу од  
6.815,оо дин. по тракторској тури (3 
аутића – једна тракторска тура), са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање тех-
ничких средстава рада. 
     
             II. 
 Накнада за складиштење и чување 
објеката, предмета и ствари није садр-
жана у износу  депозита, већ ће се нак-
надно фактурисати кориснику монтажног 
објекта  према  времену за које се објекти 
и ствари складиште. 
 Накнаду за складиштење напла-
ћује ЈП ''Бели Извор'' од власника мон-
тажног објекта приликом преузимања 
складиштених ствари, према Одлуци о 
уклањању мањих монтажних објеката и 
других предмета и ствари постављених 
на јавним површинама без одобрења 
надлежног органа бр. о1-2153-о8 од 
26.о5.2оо4.године. 
   III. 
 Ако се поступак принудног из-
вршења по налогу овлашћене општинске 
инспекције врши уз асистенцију МУП-а и 
у другим непредвиђеним случајевима 
спречавања и ометања поступка из-
вршења, трошкови принудног извршења 
падају на терет закупца и утврдиће се 
посебним решењем надлежног органа 
који спроводи поступак извршења. 
  

IV. 
 О спровођењу овог Закључка  
стараће се Комунална инспекција Опш-
тинске управе општине Врњачка Бања.  

         V. 
Овај Закључак ступа на снагу  

даном доношења и  објавиће се у ''Сл. 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-354/06 од  5.5.2006.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                    
Родољуб Џамић, дипл.правник 
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