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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
пштине Врњачка Бања  на 16-ој 
ци одржаној дана 30.3.2007. 
ву члана 18. Став 1. тачка 9. 
ој самоуправи („Сл. гласник РС“ 
 23. Статута општине Врњачка 
 општине Краљево“, бр. 24/04) и 
ларације о одрживом развоју у 
тинама Србије, доноси 

ОДЛУКУ 
у стратешког планирања и  

изради  
гије одрживог развоја 
тине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

тпочињању процеса стратешког 
ади Стратегије одрживог развоја 
чка Бања (у даљем тексту 
ивог развоја општине Врњачка 

Члан 2. 
Стратегије одрживог развоја 

чка Бања је имплементација 
алног одрживог развоја, као 
кумента за развој локалних 
бији, а према Декларацији о 
ју у градовима и општинама 
усвојена на Конференцији о 
ивом развоју при  Сталној 
радова и општина дана 26.маја 

Члан 3.  
аде Стратегије одрживог развоја 
ка Бања, je Oпштински форум 
 учесника. 
пштине ће посебним решењем 

Oпштинског форума  заинте- 
сника за израду Стратегије 
а општине Врњачка Бања. 

Члан 4. 
а ступа на снагу даном 
„Сл. листу општине Врњачка 

 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 9-207/07 од 30.3.2007.године 
   

          ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА             
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
4. 
     Скупштина општине Врњачка Бања, на 16-ој 
редовној седници одржаној  30.3.2007.г., а на 
основу члана 38. Закона о водама («Сл. гласник 
РС», број 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96), 
члана 73. Закона о шумама («Сл. гласник РС», 
број 46/91), члана 18. и 19. Закона о 
пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС» 
број 62/06), члана 9. тачка 17. и члана 23. Статута 
општине Врњачка Бања («Сл. лист општине 
Краљево, бр. 24/04), и Мишљења  ЈВП 
«Србијаводе бр. 1580 од 07.04.2006. године. 
донела је  
 

ОДЛУКУ  
О  ПРОГЛАШЕЊУ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА И 

ПРОПИСИВАЊУ  
ПРОТИВЕРОЗИОНИХ МЕРА 

 
Члан 1. 

     Овом одлуком утврђују се противерозивне 
мере за доношење плана ерозионих подручја, у 
циљу заштите пољопривредног земљишта 
угроженог ерозијом и спречавања штета на 
објектима, заштите од даље деградације и 
ерозије деградираних шума, шикара и шумског 
земљишта, спречавања штетног дејства вода и 
наноса и стварање услова за рационалну и 
економичну употребу и заштиту вода. 

 
Члан 2. 

     Под ерозивним подручјем у смислу ове 
одлуке подразумевају се катастарске парцеле 
чије је земљиште угрожено односно нападнуто 
ерозијом I, II, и III степена у бујичним токовима, 
односно скелетна земљишта VI, VII и VIII класе 
и земљишта на којим услед дeјства воде настају 
појаве спирања, браздања, подривања и клизања 
као и земљишта подложна овим утицајима, а 
налазе се у сливовима река: 
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• Западне Мораве, 
• Подунавачке реке, 
• Грачачке реке,  
• Новоселске реке, 
• Врњачке реке, 
• Каменичке реке, 
• Липовачке реке и 
• њихових притока. 

 
                      Члан 3. 

     На ерозивним подручјима I, II и III степена 
интезитета и бујичним токовима примењиваће се 
биотехничке мере и то: пошумљавање, затрављи-
вање, изградња ретенционих објеката ( терасице, 
рустикални зидићи, плетаре и остали ретенциони 
објекти), као и изградња депонско-консолида-
ционих објеката у речном кориту водотока, 
преграде, каскаде и остале попречне и уздужне 
грађевине. 

 
        Члан 4. 

     Противерозивним мерама на ерозивном 
подручју у смислу одлуке сматрају се и: 

1. привремена или трајна забрана прео-
равања ливада и пашњака и других 
површина ради њиховог претварања у 
њиве са једногодишњим усевом, 

2. подизање вишегодишњих засада 
(шумских и воћарских), 

3. начин обраде земљишта којим се 
обезбеђује спречавање ерозије на 
земљишту (обрада на изохипсама), 

4. подизање и гајење пољозаштитних 
појасева, 

5. забрана вађења корења и инду-
стријског и лековитог биља, 

6. забрана кршења вишегодишњих за-
сада, 

7. забрана вађења земље, песка и 
камена, 

8. мелиорације деградираних шума и 
пашњака, 

9. уређење бујичних водотока, 
10. забрана напасања стоке на одређено 

време или ограничење броја грла 
стоке која се могу пуштати на 
одређеним површинама. 

 
    Члан 5. 

     За изградњу инвестиционих објеката и 
извођење биотехничких радова на ерозивним 
подручјима, инвеститор је у обавези да на основу 
издатих водопривредних услова од стране 
надлежног органа уради инвестиционо-техничку 
документацију и за њу прибави водопривредну 
сагласност. 

     Надлежни орган из става 1. овог члана издаће 
водопривредне услове у складу са водо-
привредном основом за одређено подручје. 

 
  Члан 6. 

     На основу одобрене инвестиционо-техничке 
документације из члана 5. ове одлуке у 
зависности од расположивих средстава, инвести-
тор доноси годишње извођачке планове. 

 
   Члан 7. 

     Средства за финансирање радова из члана 3. и 
4. обезбеђује фонд за воде Републике Србије као 
и друга правна и физичка лица у складу са 
годишњим планом прописаним Законом о 
водама Републике Србије и другим прописима. 
 

     Члан 8. 
     Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
инспекција за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Републике Србије и Општинска инс-
пекција надлежна за заштиту животне средине и 
комунална инспекција. 

 
          Члан 9. 

     Предузеће или друго правно лице које 
поступи супротно члану 4. ове одлуке казниће се 
новчаном казном од 10.000,оо до 500.000,оо 
динара. 

 
          Члан 10. 

     Новчаном казном од 500,оо до 25.000,оо 
динара, казниће се за прекршај грађанин који 
поступи супротно одредбама члана 4. ове одлуке. 

 
        Члан 11. 

     До доношења Основе заштите, коришћења и 
уређења пољопривредног земљишта из члана 6. 
Закона о пољопривредном земљишту 
(«Сл.гласник РС», број 62/06) примењиваће се 
постојећи прописи којима се уређује ова област. 
 
                                  Члан 12. 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Сл. листу општине Врњачка 
Бања». 
 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
                 Број: 217-2/07 од 30.3.2007.године 
   

                                       ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Поповић Радован 
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5. 
     Скупштина општине Врњачка Бања, на 16-ој 
редовној седници одржаној 30.3.2007.године, на 
основу члана 4. став 2. Закона о комуналним 
делатностима («Сл. гласник РС» бр. 16/97, 
42/98), члана 68. Закона о заштити животне 
средине («Сл. гласник РС», бр. 135/04), члана 18. 
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 
РС», бр. 9/02, 33/04 и 135/04), чл. 1. и 2. Уредбе о 
мерама за сузбијање и уништавање коровске 
биљке амброзија (Сл.гласник РС бр.69/06) и 
члана  23. Статута општине Врњачка Бања («Сл. 
лист општине Краљево», бр. 24/04), донела је 

 
   ОДЛУКУ 

О МЕРАМА, НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ТРАЈНОГ УНИШТАВАЊА 

                    КОРОВСКЕ   БИЉКЕ 
                 АМБРОЗИЈЕ 

             (Ambrosia Artemsiifolia) 
 

Члан 1. 
     Овом Одлуком одређују се мере, услови, 
начин и поступак сузбијања и трајног 
уништавања алергене биљке амброзије, као 
делатност од општег интереса. 

 
Члан 2. 

     Трајно уништавање биљке амброзије обу-
хвата уништавање ове биљке хемијски 
дозвољеним препаратима и на механички начин 
– кошењем и чупањем стабала биљке заједно са 
кореном. 
 

Члан 3. 
     Обавезне мере за заштиту ваздуха од полена 
амброзије су: 

1. Редовна примена агротехничких мера на 
пољопривредном земљишту и третирање 
корова дозвољеним хемијским препара-
тима или на механички начин, 

2. Одржавање јавних, зелених површина 
редовним кошењем траве, 

3. Кошење или третман хемијским средст-
вима површина дуж путног појаса, желе-
зничких пруга као и на обалама 
водотокова и канала, 

4. Окопавање, кошење или третман 
хемијским средствима ( употреба херби-
цида са контактним и тоталним дело-
вањем) површина уз пољске путеве на 
пољопривредном земљишту, 

 
Члан 4. 

     На јавним површинама у границама 
грађевинског подручја насељених места, сузби-
јање и уништавање биљке амброзије обавља 
комунално предузеће које врши  одржавање 

наведених површина , односно МЗ-а за подручја 
места које није у надлежности комуналног 
предузећа. 
 

    Члан 5. 
     Физичка и правна лица су дужна да испред 
стамбеног, односно пословног објекта 
уништавају биљку амброзију, као и унутар 
грађевинске, односно катастарске парцеле чији 
су власник, односно корисник. 
 

             Члан 6. 
     Сузбијање и стално уништавање биљке 
амброзије у путном појасу, пружном појасу и 
обалама водотокова врше правна лица која 
управљају путним правцем, железничком пругом 
односно водотоковима. 
 

                 Члан 7. 
     Власници и корисници пољопривредног и 
шумског земљишта, ловишта, пашњака и ливада, 
као и носиоци права коришћења дуж пољских 
путева дужни су да стално уништавају биљку 
амброзију. 
     Третиране површине у поступку уништавања 
амброзије имаоци и корисници земљишта дужни 
су да пријаве инспекцији за заштиту животне 
средине. 
 

                      Члан 8. 
     Надзор над применом ове Одлуке врши 
комунална инспекција и инспекција за заштиту 
животне средине. 
 

                         Члан 9. 
     У вршењу инспекцијског надзора инспектор 
има право и дужност да утврђује да ли се биљка 
амброзија уништава на: 

• јавним површинама, 
• у близини комуналних објеката, 
• дуж путних и пружних праваца, као и 

обалама водотокова и канала, 
• на грађевинском земљишту, 
• пољопривредном земљишту, 
• у близини некатегорисаних и земљаних 

путева, као и 
• да контролише да ли се спроводе мере 

заштите ваздуха од полена биљке 
амброзије из члана 3. Одлуке. 

 
                           Члан 10. 

     У вршењу инспекцијског надзора инспектор 
је овлашћен да: 

• нареди примену мера заштите ваздуха од 
полена биљке амброзије, 

• нареди у одређеном року уништавање 
биљке амброзије, 
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• путем комуналног предузећа спроведе 
наложено уништавање амброзије о 
трошку  извршиоца, 

• поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка. 

 
Члан 11. 

      По жалби на решење комуналне, односно 
инспекције за заштиту животне средине, решава 
у другом степену Општинско веће. 
     Жалба на решење инспекције не задржава 
извршење решења. 
 

              Члан 12. 
     Новчаном казном за прекршај казниће се лице 
које поступа супротно одредбама члан 3., 4., 5., 
6. и 7. ове Одлуке: 

• правно лице новчаном казном у износу 
од 5.000,00 до 100.000,00 динара, 

• одговорно лице у правном лицу казном у 
износу од 250,00 до 25.000,00 динара, 

• предузетник новчаном казном у износу 
од 2.500,00 до 50.000,оо динара 

• физичко лице новчаном казном у износу 
од 250,00 до 25.000,оо динара. 

 
                          Члан 13. 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Врњачка 
Бања». 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

              Број: 320-13/07 од 30.3.2007.године 
   

                                     ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
6. 
      Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.г., на основу члана  18. став 1 тачка 4. 
Закона о локалној самоуправи («Сл. ГласникРС» 
број  9/02, 33/04 и 135/04),  члана 4. став 2. 
Закона о комуналним делатностима ("Сл. 
Гласник РС» број 16/97 и 42/98)  и чл. 9. став 1. 
тачка 4. и чл. 23.  Статута општине Врњачка 
Бања  ("Сл . лист општине Краљево ", бр 24/04) 
донела је 

 
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
      
   Члан 1. 
     Овом одлуком уређују се услови и начин 
организовања послова у вршењу комуналне 

делатности управљања и одржавања јавних 
паркиралишта, као и услови коришћења јавних 
паркиралишта на подручју општине Врњачка 
Бања.  
 

Члан 2. 
     За вршење послова из чл.1. ове Одлуке, на 
подручју општине, Скупштина општине 
Врњачка Бања ће основати јавно предузеће,  
поверити већ постојећем Јавном предузећу или 
предузетнику (у даљем тексту: Предузеће или 
предузетник ). 
 
                                     Члан 3.  
     Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове 
одлуке су јавне површине одређене за паркирање 
моторних возила.  
     Јавна паркиралишта, у зависности од врсте 
паркиралишта и утврђеног режима  коришћења 
истог, могу се користити за паркирање: 
    1. путничких аутомобила,  
    2. аутобуса,  
    3. теретних моторних возила и прикључних 
возила.  
     Јавна паркиралишта могу бити уређена као 
комбинована за паркирање више врста возила.  
 

Члан 4. 
     Извршни орган доноси акт којим одређују 
јавна паркиралишта на којима се врши наплата 
накнаде за коришћење  паркинг места и утврђује 
режим коришћења истих, на предлог органа 
Општинске управе надлежног за послове 
саобраћаја.  
     Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба 
ове одлуке, не сматрају се посебни простори за 
паркирање возила који припадају одређеном 
објекту (предузећа, хотели, установе и др.) и 
исти се користе као паркиралишта посебне 
намене у складу са одобреном документацијом 
за изградњу и употребу објекта 
     Паркиралишта посебне намене се могу 
уступити Предузећу или предузетнику, које ће те 
просторе уредити и користити као јавна 
паркиралишта.  
 

Члан 5. 
     Јавна паркиралишта обележавају се 
саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о основам безбедности саобраћаја.  
 
 
II.ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА СА НАПЛАТОМ 
(КАТЕГОРИЈЕ,ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, 
ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА) 

 
Члан 6. 

     Јавна паркиралишта, на којима се врши 
наплата накнаде за коришћење паркинг места, 
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могу се користити као стална, привремена и 
повремена паркиралишта.  
     Стална паркиралишта су посебно уређене 
јавне површине намењене за паркирање возила.  
     Привремена паркиралишта су привремено 
уређене површине које се користе за паркирање 
возила.  
     Повремена паркиралишта су јавне површине 
које актом из чл.4. став 1. ове одлуке, могу бити 
одређене за паркирање моторних возила за време 
одржавања јавних скупова, спортских, 
културних, уметничких и других манифестација 
и приредби.  
       

Члан 7. 
     Јавна паркиралишта могу бити општа и 
посебна.  
 

Члан 8. 
     Општа паркиралишта су делови коловоза, 
тротоара, површина између коловоза и тротоара 
и друге површине посебно обележене  за 
паркирање моторних возила.  
     Општа паркиралишта одређује  извршни 
орган актом из члана 4.став 1. ове одлуке. 
 

Члан 9. 
     Посебна паркиралишта су објекти и 
површине уређени и изграђени за паркирање 
моторних возила са контролисаним уласком и 
изласком возила.  
     Контрола уласка и изласка возила и наплата 
паркирања са посебног паркиралишта врши се 
постављањем рампе или изградњом односно 
постављањем објекта за наплату.  
 

Члан 10. 
     На јавним паркиралиштима одређеним за 
паркирање моторних возила  може се увести 
временско ограничење коришћења паркинг 
места и иста се могу категорисати према зонама.  
     Паркинг зона представља подручје у коме је 
дозвољено паркирање у режиму и према 
временском ограничењу и утврђује је Извршни 
орган, актом из чл.4.став 1. ове одлуке.  
 

Члан 11. 
     Јавна паркиралишта имају на видном месту 
истакнуто обавештење које садржи: категорију 
моторних возила која се могу паркирати и  
ознаку паркинг зоне. 
     Јавна паркиралишта у зонираном подручју 
имају ознаку паркинг зоне и временско 
ограничење коришћења јавног паркиралишта.  
     

         Члан 12.  
     Послове уређења, опремања и одржавања 
посебних паркиралишта обавља Предузеће, 
односно предузетник. 

     Послове уређења, опремања и одржавања 
општих паркиралишта обављају се у складу са 
актом којим се уређује коришћење и одржавање 
саобраћајница на којима су уређена општа 
паркиралишта.  
 

Члан 13. 
     Предузеће, односно предузетник нема обавезу 
чувања возила и не сноси одговорност за 
оштећење или крађу возила на јавним 
паркиралиштима.  
 
III. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 14. 
     Јавна паркиралишта се користе за паркирање 
возила правних, физичких лица и предузетника 
(у даљем тексту:корисник).  
     Корисником паркиралишта у смислу одредаба 
ове одлуке сматра се возач или власник возила, 
ако возач није идентификован.  
     Предузеће, односно предузетник је обавезно 
да на јавним паркиралиштима у зависности од 
капацитета, одреди паркинг места за возила лица 
са посебним потребама (инвалид).  
     Категорије лица са посебним потребама, које 
могу користити паркиралишта из става 3. овог 
члана, одредиће својим актом орган Општинске 
управе надлежан за послове социјалне заштите.  
     Категорије лица са посебним потребама могу 
користити јавна паркиралишта у складу са 
условима коришћења јавних паркиралишта које 
предузеће, односно предузетник одређује својим 
актом, уз обавезу издавања налепница или 
исправа за коришћење, на основу акта из 
претходног става овог члана.  

 
          Члан 15.  

     Јавна паркиралишта се изузетно могу 
привремено користити за друге намене (за 
потребе ауто-школе, и сл) на основу посебног  
уговора који се закључује између општине и 
корисника јавног паркиралишта, а којим се бли-
же уређују услови његовог коришћења у погледу 
начина, времена коришћења , накнаде  и др. 
      
                        Члан 16. 
     Физичка лица (станари,инвалиди), преду-
зетници и правна лица (корисници пословног  
простора) на просторима и под условима које 
предузеће, односно предузетник утврди својим 
актом могу јавна паркиралишта користити као 
повлашћени корисници.  
     Повлашћеним  корисницима из ст.1. овог 
члана, предузеће, односно предузетник издаје 
повлашћену паркинг карту, која омогућава 
коришћење слободног паркинг места на 
одређеном паркиралишту или зони.  
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     Физичком лицу и предузетнику се може 
издати највише једна повлашћена паркинг карта, 
а правном лицу највише три у зависности од 
зоне  којој  паркинг  припада. 
     Повлашћену паркинг карту повлашћени 
корисник може користити искључиво за возило 
за које је карта издата.  
       

    Члан 17. 
     Предузеће, односно предузетник може 
одобрити коришћење паркинг места на јавном 
паркиралишту у виду претплате.  
     Предузеће, односно предузетник може у 
зонама са дужим временским ограничењима, 
одобрити коришћење паркинг места на јавном 
паркиралишту за потребе такси стајалишта уз 
наплату накнаде за коришћење паркинг места.  
       

      Члан 18. 
     За коришћење  јавног паркиралишта корисник 
је дужан да плати одговарајућу накнаду коју 
утврђује предузеће, односно предузетник за 
одређено време коришћења.  
     На акт предузећа, односно предузетника 
којим се утврђује накнада, сагласност даје 
извршни орган.  
     Куповином паркинг карте корисник стиче 
право коришћења паркинг места.  
  

Члан 19. 
     Корисник јавног паркиралишта дужан је да 
паркиралиште користи у складу са утврђеним 
режимом и обавезан је да: 
      а) плати коришћење паркинг места према 
времену задржавања на прописан начин,  
      б) поступа у складу са ограничењем времена 
коришћења паркинг места утврђеним актом из 
чл.4. ове одлуке,  
      в) користи паркинг место у складу са 
саобраћајним знаком, хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом којом је означено 
паркинг место.  
     Заустављањем возила на паркиралишту 
корисник прихвата прописане услове за 
коришћење јавног паркиралишта.  
 
IV. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА  
 

Члан 20. 
     Предузеће, односно предузетник организује и 
врши наплату накнаде за паркирање возила у 
складу са одредбама ове Одлуке.  
     За коришћење услуге паркирања корисник је 
дужан, да у зависности од утврђеног  режима 
паркирања, поседује важећу паркинг карту или 
паркирање плати електронским путем што се 
евидентира од стране Предузећа, односно преду-
зетника.  
     Корисник општег паркиралишта дужан је да: 

      а) истакне купљену паркинг карту на видном 
месту са унутрашње стране предњег 
ветробранског стакла возила или плати 
паркирање путем мобилног телефона,  
      б) користи исправно паркинг карту и уколико 
се иста попуњава у њу  унесе тачне податке.  
   

Члан 21. 
     Наплату накнаде за коришћење паркинг места 
на посебним паркиралиштима обављају 
овлашћена лица Предузећа, односно предузетни- 
ка уз издавање одговарајуће паркинг карте.  
     Контролу паркирања односно исправност 
коришћења општих паркиралишта врше 
овлашћени  контролори предузећа, односно 
предузетника.  
     Овлашћена лица и контролори предузећа 
имају службену легитимацију и носе службена 
одела.  
     Предузеће, односно предузетник издаје леги- 
тимацију и утврђује изглед службеног одела.  
 

Члан 22. 
     Корисник који поступа супротно одредбама 
чланова 20. и 21. став 3. ове одлуке, дужан је да 
плати доплатну карту, чија се висина се утврђује 
актом из чл.19.ове одлуке. 
     Налог за плаћање доплатне паркинг карте 
издаје овлашћени контролор и уручује га 
кориснику. Када контролор није у могућности да 
уручи налог кориснику причвршћује га на 
возило.  
     Достављање налога за плаћање  доплатне 
карте на начин из става 2. овог члана, сматра се 
уредним и доцније оштећење или уништење 
налога нема  утицаја на ваљаност достављања и 
не одлаже плаћање доплатне паркинг карте.  
     Корисник паркирања дужан је поступити по 
примљеном налогу и платити доплатну паркинг 
карту у року 8 (осам) дана на начин назначен у 
налогу.  
 
V. ЗАБРАНЕ 
 

Члан 23. 
     На јавним паркиралиштима забрањено је: 
      а) паркирање возила супротно саобраћајном 
знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализа-
цији (паркирање на претплатном или резервиса-
ном паркинг месту, ометање коришћења парки-
ралишта и др.),  
      б) паркирање нерегистрованог возила,  
      в) остављање неисправног или хаварисаног 
возила, односно прикључног возила без сопст-
веног погона,  
      г) ометање коришћења јавног паркиралишта 
на прописан начин,  
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      д) заузимање паркинг места постављањем 
ограде или постављањем препреке на паркинг 
месту,  
      е) обављање било какве делатности или 
вршење услуга са или из возила паркираног или 
заустављеног на јавном паркиралишту.  
 
VI. НАДЗОР 
 

Члан 24. 
     Надзор над применом одредаба ове одлуке и 
над законитошћу рада Предузећа, односно 
предузетника врши надлежна служба општинске 
управе.  
     Послове инспекцијског надзора над применом 
ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, 
као и над обављањем комуналне делатности 
врши Служба за инспекцијске послове.  
 
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
     Новчаном казном од 5.000,оо до 500.000,оо 
дин. казниће се за прекршај предузеће  или друго 
правно лице ако: 

1. користи јавно паркиралиште супротно 
одредбама чл.17.,  

2. користи јавно паркиралиште супротно 
одредбама чл.18.,  

3. не поступи у складу са одредбама чл. 20. 
и 21. став 3., и 23.став 4. 

4. поступа супротно одредбама чл.24. 
 
     За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 250,оо до 25.000,оо дин.  
     За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 2.500,оо до 
25.000,оо дин.  
     За прекршај из става 1.тачке 1.,3. и 4. овог 
члана казниће се физичко лице новчаном казном 
од 250,оо до 25.000,оо дин.  
 

 
Члан 26. 

     Новчаном казном од 500,оо до 5000,оо дин. 
казниће се за прекршај контролор, уколико не 
носи службено одело или службену легити-
мацију.  
 

Члан 27. 
     Новчану казну из  члана 26. наплаћује на лицу 
места инспектор општинског органа управе 
надлежан за послове саобраћаја.  
 
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

 
 

Члан 28. 
     Извршни орган донеће акт из чл.4. ове одлуке 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
Одлуке о јавним паркиралиштима.  
 
                        Члан 29.   
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

Члан 30. 
     Ступањем на снагу ове одлуке, престају да 
важе одредбе чл.6.,7., 8. и 9. Одлуке о саобраћају 
(Сл.лист општине Краљево бр.9/05). 

    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
           Број: 344-61/07 од 30.3.2007.године 

 
                          ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                          Поповић Радован 

__________________________________________ 

7. 
       Скупштина општине Врњачка Бања, на 16-ој  
редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.године на основу чл.20. Закона  о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.9/02, 
33/04, 135/04, ) и чл.23. тач.5., и чл. 77, 78, и 
79.Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр. 24/04), донела је 
 

ОДЛУКУ О ПРОТОКОЛУ 
 
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 
 

Члан 1. 
      Овом Одлуком утврђује се проткол који се 
примњењује приликом званичних и радних 
посета односно пријема представника других 
Општина, градова, државних органа и 
организација, установа , удружења грађана и 
невладиних организација, других истакнутих 
личности као и приликом одржавања радних и 
свечаних седница органа локалне самоуправе и 
њихових радних тела  и поводом обележавања 
празника и значајних датума и догађаја за 
Општину Врњачка Бања. 
     Овом Одлуком уређују се и друга питања 
протоколног карактера у вези са вршењем 
функције изабраних, именованих и постављених 
лица у органима локалне самоуправе и 
Општинској управи. 
 
II. ПРИЈЕМ И ДЕЛЕГИРАЊЕ ЗВАНИЧНИХ И 
РАДНИХ ПОСЕТА    
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Члан 2. 
     Председник Општине упућује позив и прима 
у званичну и радну посету Општини Врњачка 
Бања представнике Општина и градова, 
државних органа и организација, делегације из 
земље и иностранства, истакнуте културне, 
привредне, политичке и друге јавне личности. 
     Председник Скупштине општине позива и 
прима у званичну и радну посету делегацију 
скупштине општина и градова, скупштина 
асоцијација градова и општина и истакнутих 
личности из јавног живота. 
     Секретар Скупштине општине  позива и 
прима у званичну и радну посету Секретаре 
других скупштина општина и градова њихових 
радних тела, скупштина асоцијација градова и 
општина из земље и иностранства 
      Начелник Општинске управе и руководиоци 
основних  организационих јединица позива и 
прима у званичну и радну посету овлашћена 
лица државних органа, у вршењу надзора над 
радом Општинске управе, начелнике 
Општинских управа и руководиоце 
организационих јединица  из  општинских 
управа из других  општина и градова. 
     Лицу које  је у радној посети Општини 
Врњачка Бања може бити организован пријем 
код више лица из ст. 1. до 4. овог члана . 

 
                  Члан 3. 

      Пријем лица у званичну и радну посету 
организује се у просторијама зграде Општине 
Врњачка Бања. 
     Пријем лица у званичну и радну посету 
председнику Општине врши се по посебном 
програму који утврђује председник Општине на 
предлог канцеларије председника, односно 
председник Скупштине на предлог службе за 
скупштинске и нормативне послове. 
     Председник Општине и председник 
Скупштине могу у част лица која се налазе у 
званичној посети Општини Врњачка Бања 
приредити свечани ручак, односно коктел уз 
обилазак знаменитих места привредних 
организација и установа Врњачке Бање. 
     

  Члан 4. 
     Председник Општине одлучује о прихватању 
позива представника других Општина, градова, 
државних органа и организација и образује 
делегацију за звничну посету на предлог 
канцеларије председника, а председник 
Скупштине општине на предлог Секретара 
скупштине и о значају и резултатима  посете 
извештавају Скупштину општине. 
     Начелник Општинске управе и руководиоци 
основних организационих јединица извештавају 
председника Општине о резултатима посете 

овлашћених представника државних органа у 
вршењу надзора над радом Општинске управе. 

 
III. СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА 
И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И  
ДОГАЂАЈА 
 

                       Члан 5. 
     Свечано обележавање празника односно 
значајних датума и догађаја за Општину одвија 
се по посебном програму који утврђује 
Скупштина општине. 
     Поводом значајних датума и догађаја за 
Општину Врњачка Бања председник Општине 
може приредити свечани пријем за званице и 
уприличити полагање венаца на спомен обележје 
и слично. Списак званица утврђује  председник 
Општине на предлог канцеларије председника.  
     Свечану седницу Скупштине општине сазива 
председник Скупштине општине, а списак 
званица утврђује председник Скупштине на 
предлог Секретара. 
     Свечана седница Скупштине општине 
одржава се у Замку културе или на другом 
одговарајућем месту које одређује председник 
Скупштине општине. На свечаној седници 
редослед седења у сали одређује се од првог до 
последњег реда према значају функције званица. 
 

                  Члан 6. 
     Народна застава се стално вије на главном 
улазу у зграду Општинске управе и другим 
јавним службама.  
     За време државних празника Републике 
Србије истиче се државна застава на згради 
Општине и другим јавним службама. 
     Кад се прогласи дан жалости истиче се 
државна застава на пола копља на згради 
Општине и јавним службама. 
     Застава општине Врњачка Бања истиче се у 
складу са Одлуком о употреби и заштити грба и 
стега општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево бр.13/02) и Упутством за примену грба 
и стега општине Врњачка Бања.  

 
IV. ПОСЕБНА ПРАВА И ДУЖНОСТИ У 
ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ  ФУНКЦИЈЕ, ИЗА- 
БРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕ- 
НИХ ЛИЦА 
 

                  Члан 7. 
     Председник Општине и председник 
Скупштине поводом одређених празника, 
јубилеја и других значајних датума упућују 
честитке представницима других Општина, 
градова, државних органа и организација, 
правним и физичким лицима. 
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     Одлуку о проглашењу дана жалости за 
територију општине Врњачка Бања доноси 
извршни орган, а поводом трагичног догађаја од 
локалног значаја. 
     Овом одлуком се проглашава дан жалости, 
утврђује његово трајање, а може се образовати 
орган за организовано обележавање дана 
жалости. 
     Председник општине сазива комеморације и 
упућује телеграме саучешћа у име Општине 
поводом смрти истакнутих јавних личности и 
личности који су својим радом и залагањем дали 
допринос афирмацији Општине. 

 
  Члан 8. 

     Председник Општине, председник 
Скупштине, секретар Скупштине општине и 
начелник Општинске управе  могу на име 
репрезентације примати и давати поклон. 
     Средства на име репрезентације обезбеђују се 
у буџету Општине и из ових средстава могу се 
давати прикладни поклони мање вредности 
(препознатљив сувенир Врњачке Бање, књиге, 
друга едиција везана за Врњачку Бању, 
роковници, каленедари, уметничке слике  и сл.). 
     О примљеним поклонима као и о поклонима 
обезбеђеним за потребе репрезентације секретар 
Скупштине општине води  посебну евиденцију. 
     Примљени поклони у зависности од врсте 
чувају се и истичу у радним просторијама 
председника Општине, председника Скупштине, 
Секретара и начелника Општинске управе,  
објектима културе – библиотеци ''Др.Душан 
Радић'' и Замку културе. 

 
                Члан 9. 

     Председник Општине, председник 
Скупштине, секретар СО и начелник Општинске 
управе, имају право да за потребе вршења 
функције користе службено возило са возачем. 
     Службено возило ради извршавања послова и 
задатака могу користити постављена лица у 
Општинској управи и за потребе рада 
инспекције. 
     Начин и услови коришћења службених 
возила, уредиће се Правилником који доноси  
извршни орган.  

 
V. ПРИЈЕМ СТРАНКА И ОДРЖАВАЊЕ  
КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ 

 
                 Члан 10. 

      Пријем странака код председника Општине и 
председника Скупштине општине врши се 
одређеним данима и у одређеним временским 
терминима које утврђују канцеларија 
председника Општине и секретар скупштине уз 
сагласност председника према евиденцији 

достављеној из канцеларије председника 
општине, односно секретара СО.  
     Странке се примају по редоследу доласка у 
време одређено за пријем.  Евиденција 
достављена из канцеларије председника 
општине, односно секретара СО, садржи основне 
податке о странкама ( име, презиме, адреса 
становања, односно седиште правног лица када 
је странка овлашћени представник  том правном 
лицу) као и сажет приказ разлога за пријем. 
     О вођењу разговора са странкама  приликом 
њиховог пријема код председника Општине  и 
председника скупштине воде се белешке, када то 
захтевају председник општине и председник 
Скупштине општине, а њихов препис по потреби    
канцеларија председника Општине односно 
Служба за скупштинске и нормативно правне 
послове доставља надлежним службама у 
Општинској управи ради даљег поступка и 
предузимања одређених мера из делокруга 
надлежности локалне самоуправе.  

     
             Члан 11. 

     Председник Општине или лице које он 
овласти  одржава конференцију за новинаре ради 
обавештавања јавности о стању и актуелним 
догађајима у Општини и питањима од значаја за 
интерес грађана. 
     Начелник Општинске управе или лице које он 
овласти у складу са актом о систематизацији 
запослених у Општинској управи даје 
саопштења, обавештења, и информације из 
делокруга рада Општинске управе. 
 

                       Члан 12. 
     Председник општине и председник 
Скупштине општине или лица које они овласте, 
могу у име општине Врњачка Бања исказати 
добродошлицу и одржати поздравни говор 
учесницима конгреса, симпозијума, културних, 
привредних и осталих манифестација чији је 
општина покровитељ или суоорганизатор, као и 
манифестација на које се представници општине 
позивају од стране њихових организатора, под 
условом да позив буде благовремено уручен. 

 
VI. ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,   
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЊИХОВИХ  
РАДНИХ ТЕЛА 
 

Члан.13. 
     Радне седнице Скупштине и Општинског већа 
одржавају се у великој сали, а седнице радних 
тела одржавају се у  малој сали у згради 
Општине. 
     Велика сала се користи за одржавање 
седница, састанака и других скупова органа 
локалне самоуправе, других државних органа и 
корисника буџета, без накнаде. 
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     Велика сала се, по претходно поднетом 
писменом захтеву, може одобрити и другим 
организацијама, привредним субјектима за 
организацију скупова, седница, манифестације, 
промоција и др., уз плаћање накнаде, која се 
плаћа у износу који је утврђен  одлуком којом се 
утврђују накнаде за рад Општинске управе. 
     Захтев из претходног става овог члана се 
подноси служби надлежној за заједничке 
послове, најкасније 3 дана пре одржавања скупа, 
са назнаком лица овлашћеног за његову 
организацију, а на одобрење за коришћење 
сагласност даје секретара СО. 
     Поступак, начин и услови  за коришћење 
велике сале који је  предвиђен овом Одлуком, 
примењује се и за коришћење мале сале.  
     На радним седницама Скупштине распоред 
седења у сали одређује се тако да у првим 
редовима буде довољно места за председника 
Општине, чланове Општинског већа, посланика 
народне Скупштине, председника одборничких 
група у Скупштини општине.У следећим 
редовима су места за одборнике Скупштине 
општине, стручне службе Општинске управе и 
представнике средстава јавног информисања. 
 

Члан 14. 
     На седницама Скупштине, Општинског већа и 
њихових радних тела за све учеснике обезбеђује 
се служење освежавајућих безалкохолних пића и 
топлих напитака. 
     Председнику општине у вези са вршењем 
његове  функције, као и приликом одржавања 
седница Општинског већа и радних тела које 
образује председник општине, обезбеђује се на 
име репрезентације служење освежавајућих 
безалкохолних пића и топлих напитака, на терет 
одобрене апропријације у буџету за 
репрезентацију. 
     Председнику и секретару Скупштине, у вези 
са вршењем њихове функције, као и приликом 
одржавања седница Скупштине општине и  
радних тела  које образује Скупштина општине, 
обезбеђује се на име репрезентације служење 
освежавајућих безалкохолних пића и топлих 
напитака на терет одобрене апропријације у 
буџету за репрезентацију. 
     Право из претходног става обезбеђује се у 
вези са вршењем службене дужности 
Општинском јавном правобраниоцу и начелнику 
Општинске управе  у износу од 10% од просечне 
зараде у Републици, a руководиоцима основних 
организационих једница у износу од 5% од 
просечне зараде у Републици. Наведени износи 
се утврђују на месечном нивоу. 
     Укупни трошкови у ставовима  1., 2.,3. и 4. 
овог члана на годишњем нивоу не могу прећи 
планирани износ из Одлуке о буџету.  

     Употреба  службених мобилних телефона и 
висина допуне за сопствене мобилне телефоне, у 
погледу лица која их користе, а у  вези са 
вршењем њихове функције или послова које 
обављају  и месечног износа, уређује се 
посебном одлуком коју доноси извршни орган. 
  
VII. ПОСТУПАК ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНО- 
СТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА 
 

Члан 15. 
     Поступак примопредаје дужности и 
службених аката врши се између изабраних, 
именованих и постављених лица у органима 
локалне самоуправе и Општинске управе, који 
предају дужност ( У даљем текату: предавалац 
дужности) и новоизабраних, новоименованих и 
новопостављених лица (У даљем тексту: 
прималац дужности). 
 

Члан 16. 
     Примопредаја дужности подразумева: 

- подношење Извештаја о раду,  
- финансијског извештаја, 
- извештаја о предметима и пројектима у 

току, 
- предају затечених службених аката и 

других списа, 
- других извештаја од значаја. 
 

Члан 17. 
     Примопредаја дужности врши се у службеним 
просторијама лица које предаје дужност. 
     Секретар Скупштине општине присуствује 
примопредаји и за потребе Комисије за 
примопредају дужности коју именује извршни 
орган (У даљем тексту: Комисија), сачињава 
записник. 
     Примопредаја дужности обавиће се најкасније 
у року од 8 дана од дана издавања уверења о 
избору, односно решења о именовању и 
постављењу. 
 

Члан 18. 
     Записник о примопредаји дужности и 
службених аката, нарочито садржи: 

- место и датум и правни основ 
примопредаје 

- име и презиме и функцију предаваоца, 
односно примаоца дужности, 

- имена и презимена лица која присуствују 
примопредају дужности, 

- правни акт (број и датум када је 
формирана Комисија), 

- попис и опште податке о службеним 
актима који су предмет примопредаје по 
годинама, врсти, количини и стању тих 
аката, 
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- имена и презимена чланова Комисије 
која потписују записник, 

- напомене у вези предмета примопредаје, 
- потписе чланова Комисије и потписе 

свих овлашћених присутних лица. 
Записник о примопредаји се сачињава у 3 

истоветна примерка, од којих се по један уручују 
лицима која су извршила примопредају, а 1 
примерак остаје у архиви. 

 
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
     Права и обавезе из ове одлуке која се односе 
на председнка општине и председника СО, 
примењују се и на заменика председника 
општине и заменика председника Скупштине 
општине, у случају одсутности председника 
општине, односно председника Скупштине 
општине, њихове  спречености да обављају 
дужност или на основу посебног овлашћења. 
     Права и обавезе из ове одлуке која се односе 
на секретара СО и начелника општинске управе 
примењују се и на њихове заменике, у случају 
њихове одсутности  њихове  спречености да 
обављају дужност или на друга лица по основу 
посебног овлашћења. 

      
    Члан 20. 

     Председник Општине доноси посебна акта за 
спровођење ове Одлуке. 
     Извршавање стручних административно-
техничких и других послова ради спровођења 
ове Одлуке обезбеђују надлежне службе 
Општинске управе.  

  
  Члан 21. 

     Средства за реализацију протокола по овој 
одлуци обезбеђују се у буџету Општине. 
 
                             Члан 22. 
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу општине 
Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 020-35/07 од 30.3.2007.године 
   

                                       ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
8.      
     Скупштина општине Врњачка Бања, на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.год., на основу чл.30.Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' број  9/02, 33/04 и 
135/04), чл. 3. и 79.Закона о заштити од пожара 

(''Сл.гласник СРС', број 37/88 и ''Сл.гласник РС'' 
број 53/93, 67/93 и 48/94) и члана 23.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Краљево'', број 24/04), доноси  
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда 
за противпожарну заштиту општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1. 
     Члан 1.Одлуке о оснивању Фонда за 
противпожарну заштиту општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево бр.11/88) – у даљем 
тексту: Одлука, мења се и гласи: 
     ''Ради обезбеђивања финансирања ватрогасно 
спасилачке  службе, у циљу спровођења 
организације и мера заштите од пожара, односно 
предузимања мера на гашењу пожара или 
спасавању људи и имовине, оснива  се Фонд за 
противпожарну заштиту општине Врњачка Бања 
(у даљем тексту: Фонд)''. 
 

Члан 2. 
     Члан 2.Одлуке, мења се и гласи: 
''Фондом управља Управни  одбор који се 
састоји од председника и четири члана. 
     Управни одбор именује и разрешава 
Скупштина општине Врњачка Бања, с тим да се : 
  - председник и два члана бирају испред локалне 
самоуправе и 
  - два члана бирају на предлог МУП-а Републике      
Србије-Ватрогасно-спасилачког одељења у Врња 
- чкој Бањи». 

  
              Члан 3. 

     После чл.2 Одлуке, додају се чланови 
2.а.,2.б.,2.ц.,и 2.д., који гласе: 

"Члан 2.а. 
     Управни одбор Фонда, врши следеће послове: 
      -доноси Статут Фонда,  
      -доноси програм и финансијски план Фонда, 
      -доноси завршни рачун Фонда, 
      -утврђује  извештаје о раду и стању Фонда, 
      -одлучује о употреби средстава, 
      -врши и друге послове одређене Статутом 
Фонда. 
     Статут, се подноси , ради давања сагласности 
Скупштини општине Врњачка Бања, а програм, 
финансијски план и завршни рачун Фонда 
надлежном органу Општине Врњачка Бања." 

Члан 2.б. 
     Управни одбор Фонда решава на седници  
коју сазива и којом председава председник. 
     За пуноважан рад седнице потребно је 
присуство већине чланова управног одбора, док 
се одлуке доносе већином гласова присутних 
чланова Управног одбора Фонда.    

     Члан 2.ц. 
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     Контролу законитости рада Фонда, као и  
наменског и рационалног коришћења средстава 
Фонда, обавља Надзорни одбор. 
     Надзорни одбор Фонда има председника и два 
члана, које именује и разрешава Скупштина 
општине, с тим да се : 
     - председник и један  члан бирају испред 
локалне самоуправе, а  
      -1 члан се бира на предлог МУП-а- 
Републике Србије-Ватрогасно-спасилачког 
одељења у Врњачкој Бањи.     
                              Члан 2.д. 
     Фонд представља и заступа га  председник  
Управног одбора Фонда. 
     Стручне, административне и друге послове  
Фонда врши Општинска управа Врњачка Бања-
организациона јединица надлежна за послове 
финансија, без накнаде. 
     Наредбодавац за употребу новчаних 
средстава и других средстава Фонда, по 
финансијском плану, је председник Управног 
одбора Фонда.'' 
 

Члан 4. 
     Члан 4.Одлуке, мења се и гласи: 
"Фонд се финансира из следећих средстава: 
- буџета Општине за активности предвиђене 

Законом,  
- премија осигурања наплаћених  на 

територији Општине,  
- средстава која дају правна лица, удружења и 

грађани за извршење задатака које 
ватрогасна јединица оствари својом 
делатношћу, 

- камата на орочена средства Фонда, 
- наплаћених новчаних казни за прекршаје 

прописа из облати заштите од пожара, 
- осталих прихода. 
     Средства Фонда воде се на посебном рачуну и 
укључена су  у систем консолидованог рачуна 
трезора општине Врњачка Бања." 

 
                  Члан 5. 

     У члану 5.Одлуке, после алинеје 4., додаје се 
алинеја 5. која гласи: 
"- накнада ватрогасним друштвима са територије 
других општина која су учествовала у гашењу 
пожара, спасавању људи и имовине."               

 
                  Члан 6. 

     После члана 5.Одлуке, додају се чланови 5.а. 
и 5.б., који гласе: 
                              "Члан 5.а. 
     Фонд има резерву која се образује из укупних 
прихода Фонда.  
     Висина резерве износи 5% просечних 
годишњих примања Фонда остварених за 
последње три године. 

     У резервни фонд распоређује се сваке године 
најмање 1% укупног годишњег прихода Фонда.  
     Обавеза издвајања у резерву престаје када 
средства резерве буду остварена у проценту 
утврђеном у ставу 1. овог члана, а поново настаје 
када се иста смање испод овог процента. 

          Члан 5.б. 
     Средства Фонда која нису ангажована и 
средства резерве могу се орочавати. 
     О висини, роковима и осталим условима 
орочавања одлучује Управни одбор Фонда." 

 
                        Члан 7. 

     Чланови 6,7. и 8. Одлуке, престају да важе. 
     
                                     Члан 8. 
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине 
Врњачка Бања." 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-1/07 од 30.3.2007.године 
 

                                          ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА              
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                         Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
9. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16/oj редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.год., на основу члана 9. Закона о 
финсијској подршци породици са децом 
(Сл.гласник РС бр.16/02 и 115/05) и чл. 23. 
Статута општине Врњачка Бања ("Сл. лист 
општине Краљево", бр 24/04) донела је 

 
ОДЛУКУ O  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ 

ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ 
НОВОРОЂЕНЧАДИ  

 
Члан 1. 

     У Одлуци о остваривању права на новчану 
помоћ и помоћ за опрему новорођенчади 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.9/07), мења 
се назив одлуке и гласи: 
     « Одлука о остваривању права на новчану 
помоћ новорођенчади «. 

 
       Члан 2. 

     У чл.1. ставу 1. иза текста:»новчану помоћ», 
брише се текст: «и  помоћ за опрему 
новорођенчета». 

 
                Члан 3. 

     Чл. 5. став 1. алинеја 1. се мења и гласи:»- 
новчаној помоћи у износу од 15.000 динара за 
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прво рођено дете, 20.000 динара за друго рођено 
дете и 25.000 за треће и свако наредно рођено 
дете» 
     У чл. 5. ставу 1. брише се алинеја 2. 

                     
                   Члан 4. 

     У чл. 6. ставу 1. иза текста:»новчане помоћи», 
брише се текст: «и  опрему за новорођенчад». 
 

Члан 5. 
     Брише се чл. 7. 
 

Члан 6. 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу  општине 
Врњачка Бања", а примењиваће се од 1.1.2007.г. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број:400-411/07 од 30.3.2007.године 
   

                             ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИН 

                                               Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
10.    
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој  
16-oj редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.год., на основу члана 30. став 1. тачка 
15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", број 9/02, 33/04 и 135/04) чл. 23. став 1. 
тачка 15. Статута општине Врњачка Бања ("Сл. 
лист општине Краљево", бр 24/04) донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 
РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ТРГОВИНСКИМ, 
ЗАНАТСКИМ И  УГОСТИТЕЉСКИМ 

ОБЈЕКТИМА 
 

Члан 1. 
     У Одлуци о радном времену у трговинским, 
занатским и угоститељским објектима (Сл. лист 
општине Краљево бр. 9/05), у чл.7. став 1 тачка 4 
мења се и гласи: 
     « Летње баште угоститељских објеката имају 
радно време од 08, 00 до 24, 00 часа , а петком и 
суботом до 0,2 часа.  
     Уз претходно прибављено одобрење 
надлежног органа, музички програм (музика, 
музичких оркестара или музика са музичких 
уређаја), може се изводити: у летњим баштама 
до 24 часа и у затвореном простору 
угоститељских објеката до 02,00 часова».  
 

Члан 2. 
     У чл. 12 став 1 мења се гласи:  

  «Извршни орган Врњачка Бања својим актом 
одређује који објекти и радње и у ком времену 
морају бити отворени када наступе околности из 
члана 11.  ове Одлуке, на предлог органа 
Општинске управе надлежног  за послове 
привреде.» 

 
Члан3. 

     Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине 
Врњачка Бања. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
             Број:130-5/07 од 30.3.2007.године 
   

                              ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                          Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
11. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на 
16-ој редовној седници, одржаној дана 
30.3.2007.г. на основу чл.1. Закона о Јавном 
правобранилаштву (Сл.гласник РС бр.43/91), 
чл.16.став 1. Одлуке о Општинској управи 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.10/07) и чл.23. Статута 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево бр. 24/04), донела је   
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 
Члан 1. 

     У Одлуци о јавном правобранилаштву 
(Сл.лист општине Краљево бр.17 /97 и 13/99) у 
чл. 3. додаје се став 2. који гласи: « Јавни 
правобранилац има заменика». 
     Став 2. који постаје став 3. се мења и гласи:» 
Јавног правобраниоца и његовог заменика 
именује Скупштина општине на предлог 
извршног органа на 4 године и може бити 
поново именован.». 
 

Члан 2. 
     Чл. 4. се мења и гласи: «За јавног 
правобраниоца  може бити постављено лице које 
је  држављанин Републике Србије, који 
испуњава опште услове за заснивање радног 
односа у државним органима, који је завршило 
правни факултет, положило правосудни испит и 
има 5 година радног искуства на пословима 
правне струке, а његов  заменик се поставља под 
истим условима, с тим да има 3 године радног 
искуства на пословима правне струке.” 
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                                   Члан 3. 
     У чл. 11. бришу се став 2. и 3. 
Ставови 4. и 5. чл.11., постају ставови: 2. и 3. 
 

        Члан 4. 
     У чл.12. додају се став 2. и 3.  који гласе: 
«Унутрашња организација и систематизација 
радних места уређује се актом који доноси јавни 
правобранилац, а који ће се донети у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
     Извршни орган даје сагласност на акт из 
претходног става овог члана.» 

 
         Члан 5. 

     Обавезује се Одељење за скупштинске 
послове да сачини пречишћен текст ове одлуке. 

 
                                     Члан 6. 
     Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Врњачка 
Бања». 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
           Број: 020-33/07 од 30.3.2007.године 
   

                                        ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
12. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана  
30.3.2007.године, на основу чл. 96.Закона о 
радио дифузији (“Сл.гласник РС”,бр. 42/02, 
97/о4, 76/2005, 79/2005 – др.закон, 62/2006, 
85/2006 i 86/2006 - испр.), и чл.23. Статута 
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Краљево”, бр. 24/2004), донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

     У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Радио 
телевизија Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.1/07-пречишћен текст), чл.11. 
се брише. 
 

Члан 2. 
     У чл. 19. ставу 1. брише се алинеја 10. 

 
Члан 3. 

     Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине 
Врњачка Бања. 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 020-34/07 од 30.3.2007.године 
   

                                       ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
13. 
     Скупштина општине  Врњачка Бања на 16-ој 
редовној седници, одржаној 30.3.2007.године,  на 
основу чл. 23. Статута општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево бр.24/04), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О КРЕДИТИРАЊУ И 
ДРУГИМ ВРСТАМА ПОМОЋИ  УЧЕНИЦИМА  

И   СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

     Чл. 13. Одлуке о кредитирању и другим 
врстама помоћи ученицима и студентима са 
територије општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр. 9/06), се мења и 
гласи: 
             «Члан 13 
     Корисници кредита из става 2., 3., 5., и 6. из 
претходног члана обавезују се на измирење 
утврђеног дуга по основу примљеног кредита без 
обрачуна  и наплате камате. 
     Измирење утврђеног дуга из претходног става 
ученика корисника кредита започиње у року од 
12 месеци по истеку последње године редовне 
наставе школе коју ученик похађа, с тим да 
месечна рата отплате доспелог дуга корисника 
кредита који је запослен не може бити мања од 
износа просечне месечне рате примљеног 
кредита, односно 50% тог износа, ако је 
корисник кредита незапослен. Уколико корисник 
кредита не отпочне са отплатом доспелог дуга у 
року из овог става или има прекид у отплати 
дужи од 6 месеци, целокупни износ дуга доспева 
за наплату одмах. 
     Измирење утврђеног дуга из става 1. овог 
члана студената корисника кредита започиње у 
року од 18 месеци по истеку рока за редовно 
трајање наставе на високошколској установи, 
односно у року од 30 дана од датума запослења, 
уколико се корисник пре наведеног рока 
запосли,  с тим да месечна рата отплате доспелог 
дуга корисника кредита који је запослен не може 
бити мања од износа просечне месечне рате 
примљеног кредита, односно 50% тог износа, ако 
је корисник кредита незапослен.  Уколико 
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корисник кредита не отпочне са отплатом 
доспелог дуга у року из овог става или има 
прекид у отплати дужи од 6 месеци, целокупни 
износ дуга доспева за наплату одмах. 
     Измирење дуга врши се месечно и не може да 
буде дуже од двоструког времена примања 
кредита. У случају заснивања радног односа на 
одређено време измирење утврђеног дуга врши 
се у месецима рада на одређено време. 
     Корисници кредита из става 7. претходног 
члана, измирење утврђеног дуга започиње одмах 
након стицања тих околности, које не може да 
буде дуже од броја месеци примања кредита.» 

Члан 2. 
     Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у «Сл.листу 
општине Врњачка Бања.» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-410/07  од  30.3.2007. год. 
 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
14. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на 
седници одржаној дана 30.3.2007.године, на 
основу чл.43. ст.2. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”, 9/02, 33/04 и 135/04) и чл.48. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, бр. 24/04), донела је  
 

            Р Е Ш Е Њ Е  
 

                       I. 
     Констатује се да је пок. Живанић Зорану, 
члану Општинског већа престао мандат дана 
11.11.2006.г., због смрти. 

    
            II. 
      Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења и објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 
          Број: 020-29/07 од 30.3.2007.године 
  

                            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
15.    
     Скупштина општине Врњачка Бања на 
седници одржаној дана 30.3.2007.године, на 
основу чл.43. ст.2. Закона о локалној самоуправи 

(“Сл.гласник РС”, 9/02, 33/04 и 135/04) и чл.48. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, бр. 24/04), донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

                           I. 
За члана Општинског већа Општине 

Врњачка Бања, бира  се Којић Ружа, 
дипл.правник из Врњачке Бање. 

 
                           II. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења и објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
          Број: 020-30/07 од 30.3.2007.године 
  

                             ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
16. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.г., а  на основу чл.53. и 54. Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 
62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, број 24/04), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ 

"ПОПИНСКИ БОРЦИ "  ВРЊАЧКА БАЊА 
I. 

     Разрешава се  Стојковић Мирјана, члан 
Школског одбора «Попински борци» Врњачка 
Бања, испред Наставничког већа, због наступања 
услова из чл.53.став 8. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 
     Именује се Стјепановић Биљана за  члана 
Школског одбора «Попински борци» Врњачка 
Бања, испред Наставничког већа. 

  
II. 

     Разрешавају  се чланови  Школског одбора 
ОШ "Попински борци"  у Врњачкој Бањи, и то: 
     Представници локалне самоуправе: 
      1. Петровић Весна, 
      2. Станковић Оливера и 
     3. Јовановић Зоран-Паза, због наступања 
услова из чл.53.став 8. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 
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     Именују се у Школски одбор ОШ «Попински 
борци» Врњачка Бања: 
Представници локалне самоуправе: 
   1. Станчић Зоран, 
   2. Пјетловић Миленко и 
   3. Јанчић Бобан. 
       

III. 
     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
            Број: 020-11/07  од  30.3.2007. год. 

 
                         ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Поповић Радован 

__________________________________________ 
 
17. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана  
30.3.2007.г., а  на основу чл.53. и 54. Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 
62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, број 24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ 
"МЛАДОСТ "  ВРЊЦИ 

I. 
     Разрешавају  се чланови  Школског одбора 
ОШ "Младост"  у Врњцима, и то: 
     Представници локалне самоуправе: 

1. Драшковић Љубиша 
2. Ердоглија Живота 
3. Прибаковић Зоран, због наступања 

услова из чл.53.став 8. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 

II. 
     Именују   се чланови  Школског одбора ОШ 
"Младост"  у Врњцима, и то: 
  Представници локалне самоуправе: 
   1. Чеперковић Мирко, 
   2. Вељковић Небојша и 
   3. Шеровић Јасминка. 
                          III. 
     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
               Број: 020-6/07  од  30.3.2007. год. 
 

                              ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                Поповић Радован 
__________________________________________ 
 
18. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.г., а  на основу чл.53. и 54. Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 
62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, број 24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ 
"БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ "  НОВО СЕЛО 

 
I. 

     Разрешава  се члан  Школског одбора ОШ 
"Бане Миленковић"  у  Новом Селу, и то: 
     Представници локалне самоуправе: 

1. Ђорђевић Србислав, због наступања 
услова из чл.53.став 8. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 

2. Гочанин Барбара,  због наступања 
услова из чл.53.став 8. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 

  
II. 

     Именују   се чланови  Школског одбора ОШ 
"Бане Миленковић"  у Новом Селу, и то:  
  Представници локалне самоуправе: 
    1. Миловановић Радиша и 
    2. Мијатовић Слађан. 
  

  III. 
     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
                Број: 020-7/07  од 30.3.2007.год. 
 
                                           ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Поповић Радован 

__________________________________________ 
 
19. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.г., а  на основу чл.53. и 54. Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 
62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.23. 
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Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, број 24/04), донела је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  
ОДБОРА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ "  

ВРАНЕШИ  
 

I. 
     Разрешавају   се чланови  Школског одбора 
ОШ "Бранко Радичевић"  у  Вранешима, због 
истека мандата , и то: 
   -Представници Наставничког већа: 
     1.Милан Марковић,  
     2.Биљана Ашанин,  
     3.Снежана Савковић. 
   -Представници Савета родитеља: 
     1. Славко Сеизовић  
     2. Вукомановић Милош, 
     3. Радетић Зорица. 
   -Представници локалне самоуправе: 
     1. Милетић Милош, 
     2.Драгањац Милан, 
     3.Ђорђевић Јово. 
 

  II. 
     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења,  а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
                Број: 020-32/07  од 30.3.2007.год. 

 
                          ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Поповић Радован 

__________________________________________ 
 
20. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана  
30.3.2007.г., а  на основу чл.53. и 54. Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 
62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, број 24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  
ОДБОРА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ "  

ВРАНЕШИ  
 
   I. 
     Именују се чланови  Школског одбора ОШ 
"Бранко Радичевић"  у  Вранешима, и то: 
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

1. Биљана Ашанин, професор разредне 
наставе, 

2. Тодор Мијатовић, наставник математике 
и физике 

3. Срећко Магић, наставник историје и 
географије,  

 
ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА: 

1. Славко Сеизовић, дипл.ецц 
2. Ненад Ђуровић, пензионер  
3. Зорица Радетић, мед.сестра. 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
     1.   Терзић Драгица, 
     2.   Миковић Мирослав и   
     3.   Тошић Александар. 

 
                       II. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења,  а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 020-9/07  од  30.3.2007.год. 

 
                                         ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Поповић Радован 

__________________________________________ 
 
21. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на 16-ој 
седници одржаној дана 30.3.2007.г., на основу 
чл.30. ст.1.тачка 8.Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",број 9/02,33/04 и 135/04), чл.53. 
и 54. Закона о основима система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-
испр., 58/04 и 62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05),  
чл.13.Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхрану 
деце "Радост"Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр. 8/92 и 24/04,) и  чл.23.ст.1.тачка 8. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево", бр.13/02), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ, ВАСПИТАЊЕ И ИСХРАНУ 
ДЕЦЕ "РАДОСТ" ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

     Разрешава се члан Управног одбора Установе 
за предшколско образовање, васпитање и 
исхрану деце  “Радост”  Врњачка Бања, и то: 
    Представник локалне самоуправе: 
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     1. Гочанин Ивана, због наступања услова из 
чл.53.став 8. Закона о основима система 
образовања и васпитања.    
 

 
II. 

       Именује се Николић Василије у  Управни 
одбор Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце  “Радост”  Врњачка 
Бања, испред локалне самоуправе. 

 
III. 

     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
             Број: 020-8/07 од 30.3.2007.год 

 
                          ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Поповић Радован 

__________________________________________
      
22.         
     Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
16-ој редовној седници одржаној дана 
30.3.2007.године, а  на основу чл.53. и 54. Закона 
о основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03) и чл.23. Статута 
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Краљево”, број 24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ  ШКОЛЕ 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА  ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

     Разрешавају се чланови Школског одбора 
Угоститељско-туристичке школе са Домом 
ученика у Врњачкој Бањи, и то: 
 
 Представници  Наставничког већа: 
  1.   Бабић Милијана, на лични захтев и 

2. Стевановић Снежана, на лични захтев. 
  

II. 
     Именују се чланови  Школског одбора 
Угоститељско-туристичке школе са Домом 
ученика у Врњачкој Бањи , и то: 
 
Представници Наставничког већа: 
  1. Емилија Косовац, професор хемије и  
  2. Велимир Страњанац, наставник практичне 
наставе.  

  
                    III. 

     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 

 
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
              Број: 020-19/07 од 30.3.2007.год. 

 
                             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                            Поповић Радован 

__________________________________________ 
 
23. 
      Скупштине општине Врњачка Бања на 16-ој. 
седници одржаној дана 30.3.2007.г.године, на 
основу чл.30. ст.1.тачка 8.Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",број 9/02, 33/04 и 
135/04), чл. 15. ст.2.Одлуке о оснивању Установе 
Народна библиотека "др. Душан Радић" 
Врњ.Бања (Сл.лист општине Краљево", бр. 1/96) 
и чл.23.ст.1.тачка 8. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево", бр.24/04), 
донела је  
  

             Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ 

 "ДР ДУШАН РАДИЋ" ВРЊАЧКА БАЊА 
I. 

     Разрешава се Михајло Томић дужности члана 
Управног одбора Народна библиотека 
"Др.Душан Радић" у Врњачкој Бањи, 
представник установе, због одласка у пензију. 

II. 
     У Управи одбор  Народне библиотеке 
"Др.Душан Радић" у Врњачкој Бањи, именује се 
Весна Лукић, из реда запослених у Установи. 

III. 
     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
           Број: 020-125/06 од  30.3.2007.год. 
 
                                          ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Поповић Радован 
______________________________________
     
24. 
     Скупштине општине Врњачка Бања на 16-ој  
седници одржаној дана 30.3.2007.г., на основу 
чл.30.ст.1.тачка 8.Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",број 9/02,33/04 и 135/05), чл. 
20. Закона о јавним службама (Сл.гласник РС 
бр.42/91 и 71/94), чл. 137. Закона о здравственој 



   19.   Страна    -   Број 2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      2. април  2007.    

заштити (Сл.гласник РС бр.107/05),  чл.17.став 
1.Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Домом здравља Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.8/06) и чл.23.ст.1.тачка 8. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево", бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

     Мења се назив Решења о именовању 
Привременог Управног одбора Дома здравља 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.8/06), тако да гласи: 
«Решење о именовању Управног одбора Дома 
здравља Врњачка Бања»  
 

II. 
     У тачки I. брише се реч: «Привремени». 
 

III 
     Тачка II. се мења и гласи: «Чланови Управног 
одбора се именују на период од 4 године». 

 
IV. 

     Обавезује се Одељење за скупштинске 
послове да сачини пречишћен текст овог 
решења. 

 
V. 

     Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу општине Врњачка Бања". 
     
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
            Број: 020-31/07 од 30.3.2007.год. 

 
                                          ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                       

     У чл. 11. став 1. у тачки 7. додаје се алинеја 3. 
која гласи:» 3 места преко пута Народне 
библиотеке «Др Душан Радић» на стази иза 
ограде у продужетку објекта ТП «Црвене 
заставе». 

                                        Поповић Радован 
 _____________________________________________ 
 25. 
     Oпштинско веће Врњачка Бања на 30-ој  седници, 
одржаној дана 20.3..2007. године, на основу члана 4. 
Одлуке о монтажним објектима објектима ( Сл.лист 
општине Врњачка Бања, бр.   4/06-пречишћен текст) 
и  чл. 50. Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 
општине Краљево", бр.24/04), чл.7. Одлуке о 
Општинском већу Општине Врњ.Бања ("Сл.лист 
општине Краљево", бр. 22/04),  донело је  

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ      

 
Члан 1. 

     У чл.2. Плана распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкој Бањи (Сл. лист 
општине Врњачка Бања бр.1/07),  тачка 7. –
Локација Путник,  алинеја 2., се мења и гласи:» 
Задржавање 5 места за постављање пет киоска , 
од чега место на  ред.бр.1.за припрему и продају 
брзе хране, места на ред.бр.2.3.4.и 5. за продају 
штампе, цигарета и друге разноврсне робе, а 
место на ред. бр.6. –објекат мењачнице-лото, 
који се задржава на локацији код Такси 
станице». 

 
                      Члан 2. 

     У чл.5. додаје се став 2. који гласи:» За 
постављање апарата за кокице, задржавају се 
места: К3, К4, и К6, а за остала места ће се 
уговори закључивати непосредном погодбом, 
под условима из чл.12. овог Плана». 

 
                     Члан 3. 

     У чл.9. додаје се став 3. који гласи: «У 
поступку издавања одобрања за летње баште, 
надлежни орган општинске управе може 
одобрити и веће површине од наведених у овом 
члану, имајући у виду поднету идејну скицу , 
одредбе чл. 15. и 16. Одлуке о монтажним 
објектима (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.4/06-пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу гл.инг. за јавне 
површине. 

 
                     Члан 4. 

     У чл.11. став 1. тачка 1. алинеја 1. се брише. 
    
                    Члан 5. 

 
                      Члан 6. 

     У чл.13. додаје се став 2. који гласи: « 
Приликом утврђивања висине закупа за заузеће 
јавне површине, иста ће се утврђивати у 
зависности  од локације, врсте монтажног 
објекта, површине заузећа, измирења уговорних 
обавеза из претходног периода закупа јавне 
површине и других услова који су од утицаја на 
висину закупа.» 

 
        Члан 7.  

     У чл.14. додаје се став 3. који гласи: » 
Овлашћује се извршни орган општине да у 
оправданим случајевим, на захтев закупаца који 
са општином Врњачка Бања већ имају уговорен 
закупни однос на јавним површинама за 
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постављање привремених монтажних објеката и 
летњих башти који су предмет Плана, односно 
на захтев закупаца који из одређених 
објективних разлога нису благовремено поднели 
захтев за одређену локацију, може у сваком 
појединачном случају, разматрајући оправданост 
разлога, на предлог главног инжењера за јавне 
површине, да одреди већи број места за 
постављање привремених монтажних објеката на 
локацијама које су одређене Планом, као и 
утврди нове локације за постављање 
привремених монтажних објеката и летњих 
башти ван оних утврђених Планом. О броју и 
врсти објеката за које су издата одобрења на 
основу овлашћења које је дато извршном органу 
у овом ставу, надлежни орган Општинске управе 
известиће Општинско веће у писменом облику.» 
   
                     Члан 8.     Члан 8.    1. Гашић др Душан, спец. интерне медицине 
     У чл.17. ставу 2. текст : «предрачуна 
трошкова рушења из одобреног пројекта, при 
закључивању уговора о привременом 
коришћењу земљишта», се мења и гласи:» 
депозита који је одређен Закључком 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 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 5/06)». 

     
           Члан 9. 

     Задужује се Одељење за скупштинске послове 
да сачини пречишћен текст Плана распореда 
места за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи. 

 
                         Члан 10. 

     Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у Сл.листу општине Врњачка Бања. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 353-103/07 од 20.3.2007.године 

 
                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                        Родољуб Џамић 

 
__________________________________________ 
 
 
26.  
     На основу тачке IV. решења Скупштине 
општине Врњачка Бања  бр. 020-31/07 од 
30.3.2007.године, Одељење за скупштинске 
послове сачинило је пречишћен текст решења 
којим је именован Управни одбор Дома здравља 
Врњачка Бања, које гласи: 

 
 
 
 
Р Е Ш Е Њ Е   

О ИМЕНОВАЊУ   УПРАВНОГ ОДБОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

     У  Управни одбор Дома здравља Врњачка 
Бања, именују се: 
 
Представници оснивача 
  1. Бабић Зоран, дипл.маш.инг. 
  2. Бекчић Милија, дипл.ецц. 
  3. Јочић Зоран, дипл. маш. инг. 
 
Представници Дома здравља 

   2. Стевановић др Зоран, спец. медицине рада . 
                        II. 

     Чланови Управног одбора именују се на 
период од 4 године. 

  
                        III. 

     Решење о именовању чланова Управног 
одбора Дома здравља Врњачка Бања ступа на 
снагу наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу општине 
Врњачка Бања". 

    
НАПОМЕНА: Пречишћен текст овог решења 
садржи: 
   - решење бр. 020-83/06 од 26.9.2006.године 
   -решење бр. 020-31/07 од 30.3.2007.године 
    Број: 020-31/07 
    Дана: 2.4.2007.г. 

 
                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

  ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
          Гајшек Олгица 
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