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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
 
  

а општине Врњачка Бања , на 
 одржаној дана  11.6.2007.г., на 
и 30.  Закона о локалној само-
ласник РС", бр. 9/2002, 33/2004, 
2006 - др. закон), чл. 63, 64 и 65 
ском систему ("Сл. гласник РС", 
002, 61/2005 - др. закон, 66/2005, 
акон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 
на, 85/2006 и 86/2006 - испр.) и 
општине Врњачка Бања ("Служ-
тине Краљево" 24/04), на предлог 
а, донела је 

О   Д   Л   У   К   У 
НОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 
РЊАЧКА БАЊА ЗА 2006.ГОД. 

ОПШТИ ДЕО 
 
 
 
 
 

Члан 1. 
 Буџет Општине Врњачка Бања за 2006.г. 
је остварен и извршен према следећим основним 
подацима (у хиљадама динара) и то: 

 
 I Укупна примања (класе конта 7 + 8 + 
321121-суфицит у 2005.г.) у износу од 394.502  
 II Укупни издаци (класе конта 4 + 5) у 
износу од 410.715 
 III Буџетски дефицит (II-I) у износу од 
16.213 
 

Члан 2. 
 Примања и издаци буџета као и 
утврђивање и исказивање финансијског 
резултата приказују се на свим нивоима власти  
на јединствен начин у складу са методологијом 
коју је прописао ММФ (Govrenment Finance 
Statistics-Statistika државних финансија).       
Финансијко пословање за Општину Врњачка 
Бања за 2006.г., применом напред наведене 
методологије даје следеће резултате ( у динари-
ма), и то:  
 

Шифра економске 
Средства 
из буџета 

класификације   
1 2 3 

АЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА     
НЕ     
А ПРИМАЊА   394,502,176

 прихода - суфицит текућих прихода из 
321 28,443,449

НА ПРИМАЊА   366,058,727
 ПРИХОДИ 7 365,945,677
и приходи 71 225,080,886

 доходак, добит и капиталне добитке 711 134,777,127
 фонд зарада 712 680,457
 имовину 713 50,147,058
 добра и услуге 714 34,551,875
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Други порези 716 4,924,369
2. Непорески приходи, од чега 74 98,718,892
- Приходи од имовине 741 16,121,220
* Камате  7411 2,269,021
- Приходи од продаје добара и услуга 742 80,078,534
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 185,500
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. 
Лица 744 500,000
- Мешовити и неодређени приходи 745 1,833,639
3. Меморандумске ставке за рефундацију 771   
Расхода     
4. Капитални приходи - примања од продаје 8 113,050
нефинансијске имовине     
5. Донације 731+732   
6. Трансфери 733 42,145,899
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   410,715,427
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 349,487,324
1. Расходи за запослене 41 109,771,714
2. Коришћење роба и услуга 42 117,741,175
3. Отплата камата 44 1,447,385
4. Субвенције 45 61,088,777
5. Издаци за социјалну заштиту 47 12,018,584
6. Остали расходи 48+49 17,201,613
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 30,218,077
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 61,228,103
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642   
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ     
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 92-62 20,389,118
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ     
ИМОВИНЕ (IV-V)     
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ     
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (321+7+8)-(4+5) -16,213,251
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)     

(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ 
(321+7-7411+8)-(4-
44+5) -17,034,887

КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ     
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)     
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)   4,175,867
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ     
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ     
КРЕДИТА       
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 92 20,389,118
ДАТИХ КРЕДИТА       
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И     
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 0
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VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОПЛАТЕ КРЕДИТА     
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА 
И 92-62 20,389,118
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

V . ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА     
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 27,518,196
1. Примања од домаћих задуживања 911 27,518,196
    1.1. Задуживање код јавних финансијских 9113+9114 27,518,196
          институција и пословних банака     
    1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+   
  9116+9117+9118+9119   
2. Примања од иностраног задуживања 912   
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611   
    1.1 Отплата главнице јавним финансијским 6113+6114   
          институцијама и пословним банкама     
    1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+   
  6116+6117+6118+6119   
2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-
VIII)   31,694,063
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = - III)   16,213,251

 
 

Члан 3. 
 Примања од продаје капитала (прива-
тизациони приходи) у поступку приватизације 
остварена су у износу од 20.062.773 динара са 
стањем на дан 31.12.2006.г. 
 Ова средства су наменске природе и 
утрошена су за капиталне инвестиционе расходе 
који су утврђени Одлуком о буџету за 2006.г. и 
програмима из ове области, а у складу са чл. 60. 
Закона о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 
38/2001, 18/2003 и 45/2005) и чл.4. Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2006.г. 
(“Службени лист општине Врњачка Бања” бр. 
2/05 и 9/06). 
 

Члан 4. 
 Коришћењем средстава из чл. 3, као и 
средстава по основу примања од продаје домаће 
финансијске имовине у износу од 326 хиљада 
динара, ове одлуке покривен је исказани 
дефицит из члана 1. ове одлуке у износу од 
16.213 хиљада динара тако да се након тога 
исказује укупни фискални резултат у износу од 
4.176 хиљада динара (20.063 хиљада динара 
+326 хиљада динара – 16.213 хиљада динара).  

 

Члан 5. 
Завршни рачун садржи: 
1) биланс стања; 
2) биланс прихода и расхода; 
3) извештај о капиталним расходима и 
финансирању; 
4) извештај о новчаним токовима; 
5) извештај о извршењу буџета, сачињен тако да 
приказује разлику између одобрених средстава 
и извршења; 
6) објашњење великих одступања између 
одобрених средстава и извршења; 
7) извештај о примљеним донацијама и креди-
тима, домаћим и иностраним, и  извршеним отп-
латама дугова; 
8) извештај о коришћењу средстава из текуће и 
сталне буџетске резерве; 
9) извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године; 
10) извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима из тач. 1)-9) 
 Сви наведени елементи чине саставни 
део завршног рачуна. 
 

Члан 6. 
 У Завршном рачуну буџета Општине 
Врњачка Бања ( у даљем тексту: Завршни рачун) 
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у Билансу стања на дан 31.12.2006.г. утврђена је 
укупна актива у износу од 156.840 хиљада 
динара, као и пасива у износу од 156.840 хиљада 
динара. 

 

 
 
 

 

Биланс стања - Образац 1 
(глобална структура) 

према економској класификацији 
  Актива     Пасива   
Конто Назив конта Износ Конто Назив конта Износ 

1100 Основна средства 111,986 211400
Обавезе по основу 
кредита 27,518

  
(зграде, опрема) 

    
од домаћих пословних 
банака   

14100 Земљиште 3,082 254900 Остале обавезе 20,389

15100 
Нефинансијска имовина у припреми 
(спортска хала) 10,078 311000

Извори капитала 
нефинансијске 108,933

121100 Текући рачун 31,694   имовине   
           
  Укупно: 156,840   Укупно: 156,840

      

 
Члан 7. 

 У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2006.г. (образац 2) утврђено је следеће 
стање: 

 
Ред. О п и с Износ 
бр.   - у хиљадама  

1. 
Текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске 
имовине (класа 7 + 8) 366,059

2. 
Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 
+5) 410,715

3. Буџетски дефицит (ред.бр. 2 - ред.бр. 1) 44,656
  Кориговани вишак односно мањак прихода и примања   

4 
Део нераспоређеног вишка прихода из предходне године који се 
користи за 28,443

  покриће расхода текуће године   
5 Кориговани суфицит (ред.бр. 4 - ред.бр.3) -16,213

 
 

Члан 8. 
 У извештају о капиталним издацима и 
финансирању у периоду од 01.01. до 
31.12.2006.г. утврђени су укупни издаци (класа 
5 + класа 6) у износу од 61.228 хиљаде динара, а 
са друге стране укупни извори финансирања 
(класа 8 + класа 9) у износу од 48.020 хиљада 
 

 
динара, за те капиталне издатке. Разлика од 
13.208 хиљада динара представља текуће 
приходе који су употребљени за финансирање 
капиталних издатака. 
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Глобална структура капиталних издатака и извора финансирања – образац 3 
 

      О п и с   Износ 
Конто           

  
а) Извори 
финансирања    

        
810 Примања од продаје нефинансијске имовине (основна средства)  113
9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 27,518

9116 
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима 326

  
у земљи (повраћај 
пољоп.кредита)   

9219 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (приходи 
од приватизације) 20,063

  Укупно:       48,020
  б) Издаци за нефинансијску имовину  
        

511 Зграде и грађевински објекати 47,013
541 Земљиште   5,491

512 
Машине и 
опрема   8,530

513 Остала основна средства  194
  Укупно:       61,228
  ц) Мањак примања (б - а) 13,208

 
Члан 9. 

 У извештају о новчаним токовима у 
периоду од 01.01. до 31.12.2006.г., утврђени су 

укупни новчани приливи у износу од 413.966 
хиљада динара, укупни новчани одливи у 
износу од 349.487 хиљада динара. 

 
 
 
 

Глобална структура  
Новчаних прилива и новчаних одлива – Образац 4 

 
  - у 000 - 
Конто О п и с Износ 
     

  а) Новчани приливи  
700 Текући приливи 365,946

  (порези, таксе и остали приливи)   
800 Примања од продаје нефинансијке имовине 113

  (основних средстава)   
911 Примања од домаћих задуживања 27,518
920 Примања од продаје финансијске имовине 20,389

  Укупно: 413,966
  б) Новчани одливи  
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400 Текући расходи 349,487

  
(апропријације корисника буџета по разним 
основама)   

500 Издаци за нефинансијску и финансијску имовину 61,228
  Укупно: 410,715
  Салдо готовине на почетку године 28,443
  Салдо готовине на крају текуће године 31,694

 
 

Члан 10. 
 У поступку консолидације у извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2006.г. 
(образац 5) утврђени су следећи показатељи и то: 
 

 Укупни приходи и примања (класа 7 + 8 + 9) 463,820 
  1 приходи и примања из буџета општине 413,966 
  2 приходи и  примања из републичког буџета 9,030 
  3 сопствени приходи и приходи из осталих извора 40,824 
II Укупни расходи и издаци (класа 4 +5 + 6) 454,331 
  1 расходи и издаци из буџета општине 410,715 
  2 расходи и издаци из републичког буџета 9,030 
  3 расходи који се финансирају  34,586 
   из сопствених прихода и осталих извора   
III Р а з л и к а  I – II  9,489 

 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 11. 

 Укупно планирани и остварени текући 
приходи и примања као и планирани и остварени 
текући расходи и издаци у Завршном рачуну 
према свим класификацијама (економска, функ-
ционална, организациона) приказани су у билансу 
прихода и расхода Општине Врњачка Бања за 
2006.г. (извештај о извршењу буџета Општине 
Врњачка Бања за 2006.г.) који је саставни део ове 
одлуке (прилог 1). 
 Елементи Завршног рачуна из члана 5, 
става 1, тачке 6., 7., 8., 9. и 10.ове Одлуке дате су 
прилогу ове одлуке и чине њен саставни део 
(прилог 2). 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

 Завршни рачун буџета Општине Врњачка 
Бања за 2006.г. не садржи извештај екстерне 
ревизије, обзиром да се Скупштина општине 
Закључком број 400-343/07 од 30.3.2007.године. 

изјаснила да не ангажује екстерног ревизора за 
Завршни рачун буџета за 2006.г. 
 

Члан 13. 
 Одлуку о завршном рачуну буџета 
Општине Врњачка Бања за 2006.г. заједно са 
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2006.г. доставити 
Министарству финансија Републике Србије, до 
15 јуна 2007.г. 

Члан 14. 
 Ова одлука ће се објавити у Службеном 
листу Општине Врњачка Бања.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-581/07 од 11.6.2007.године 
 

             ПРЕДСЕДНИК  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
        Дане Станојчић ,с.р. 

____________________________________________ 



   7.   Страна    -   Број 3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      9. јул  2007.    
 

 
 
 
 
 

ОБЈАШЊЕЊА
ИЗМЕЂУ ОД

(члан 5. став 1. тачка
 
 
            Буџет за 2006
у том проценту о
примања буџета. Ук
су просечно са 9
корисницима буџета
имају остварење бл
одступања у изв
апропријација. Неш
извршења буџета б
разделу 1 Скупштин
Општинско веће 
извршење расхода 
износи 90,2%. Ап
просечног остварењ
економска класифи
извршена је са 
књиговодственом д
наплату у служб
класификација 4237
87% у складу 
документацијом кој
Трезора; 1.02. еконо
путовања извршена 
књиговодственом д
наплату у служб
класификација 421 
85,4% а разлог мање
чињеници да су прил
пријације узети у об
простора за Одељ
Крагујевца у Врњач
школску 2006/2007 
класификација 482 
наметнуте од једног
са 75,2%, обзиром д
судске спорове које 
могуће извршити пр
једној години; 1.03
машине и опрема из
ном јавних набавки
као последица разл
набавке и остварене
за набавку опреме. Р
странкама економск

 
политичким странкама извршење је 57,9%. Ова 
апропријација је извршавана на основу Одлуке о 
финансирању подносиоца проглашених изборних  
ПРИЛОГ 2
 ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 
ОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И 
ИЗВРШЕЊА 
 6. Одлуке) 

.г. остварио се са 101,8% односно 
стварени су укупни приходи и 
упни расходи и издаци извршени 
4,5%. Већина апропријација по 
 извршена је преко просека а неке 
изу 100%, тако да нема великих 
ршењу буџета од одобрених 
то већа одступања од просечног 
ележе следеће апропријације: у 
а општине, Председник општине, 
и њихова радна тела укупно  
у разделима 1.01., 1.02. и 1.03. 
ропријације које одступају од 
а из поменутих раздела су: 1.01. 
кација 422 трошкови путовања 
37% у складу са валидном 
окументацијом која је стигла на 
у Трезора; 1.01. економска 
 репрезентација извршена је са 
са валидном књиговодственом 
а је стигла на наплату у службу 
мска класификација 422 трошкови 
је са 47,9% у складу са валидном 
окументацијом која је стигла на 
у Трезора; 1.03. економска 
стални трошкови извршени су са 
г извршења од планираног лежи у 
иком планирања ове апро-
зир расходи у вези са закупнином 
ење Економског Факултета из 
кој Бањи који нису уговорени за 
до краја 2006.г.; 1.03. економска 
порези, обавезне таксе и казне 

 нивоа власти другом извршена је 
а се ради о расходима везаним за 
води Општина Врњачка Бања није 
ецизно планирање ових расхода у 
. економска класификација 512 
вршена је са 75% у складу са пла-
 а разлика се појављује углавном 
ике између процењене вредности 
 вредности набавке на тендерима 
аздео 1.06. Дотације политичким 
а класификација 481942 дотације  

листи за избор одборника у Скупштину општине 
Врњачка Бања број 400-301/06 од 14.04.2006.г. и 
одговарајућих аката извршног органа. Листа «Знамо 
како» и «Лига за Врњачку Бању» нису у складу са 
поменутом одлуком доставили рачун за уплату 
средстава по овом основу те у том износу ова 
апропријација није извршена. Раздео 1.19. 
Трансакције везане за јавни дуг економска 
класификација 441 отплате домаћих камата извршена 
је са 63,1% из разлога што је повлачење друге транше 
кредита било у 12 месецу те се трошкови кредита који 
су исплаћивани у 2006.г. односе само на прву траншу 
кредита. Раздео 1.21. Противпожарна заштита 
економска класификација 425 текуће поправке и 
одржавање установљена је Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 
2006.г. а Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
ватрогасном фонду општине Врњачка Бања донета је 
на 16 седници Скупштине општине Врњачка Бања у 
2007.г. није било могуће реализовати ове расходе у 
2006.г. обзиром да је овом одлуком извршено 
усклађивање којим се омогућава употреба средстава 
за ове намене. Раздео 1.22. Здравствена заштита 
економска класификација 512 машине и опрема 
установљена је Одлуком о изменама и допунама 
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2006.г. на 
основу добијених средстава за која је Општина 
Врњачка Бања конкурисала поводом Јавног позива за 
расподелу дела средстава из наменских примања 
буџета републике Србије, која се остварују 
приређивањем игара на срећу, а користе за 
финансирање локалне самоуправе («Службени 
гласник РС» бр. 52/06) за пројекат уградње лифта у 
Дому здравља Врњачка Бања у износу од 4.000.000 
динара и која су пренешена на одговарајући уплатни 
рачун буџета Општине Врњачка Бања. На основу 
напред наведеног Општина Врњачка Бања донела је 
одлуку о покретању поступка јавне набавке за 
уградњу лифта али се тендерске процедуре нису 
окончале до краја 2006.г. а самим тим изостао је и 
основ за извршење ове апропријације. Раздео 8.04. 
Стипендије за ученике и студенте економска 
класификација 47271 накнаде из буџета за образовање 
извршена је са 85,5% а извршење се односи на 
извршење решења председника општине број 400-
169/06 од 01.03.2006.г. које се односи на 
стипендирање деце рањених и погинулих припадника 
резервног састава Војске Југославије који су страдали 
при агресији НАТ-о на СРЈ које је у потпуности 
извршено.
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Раздео 11.03. Зимско одржавање путева и 

одржавање атмосферске канализације економска 
класификација 425 текуће поправке и одржавање 
извршена је са 84,1% а неизвршена планирана 
средства односе се на зимско одржавање путева које је 
изостало због временских прилика. Раздео 12.02. 
Послови одржавања и инвестиција у комуналној 
делатности – јавна расвета економска класификација 
5112 Изградња зграда и објеката извршена је према 
приспелим захтевима. Раздео 12.03. Послови 
одржавања и инвестиција у комуналној делатности –
путеви економска класификација 5113 Изградња 
саобраћајних објеката извршена је према приспелим 
захтевима. Напомињемо да је надлежни орган за 
финансије упутио Обавештење број 400-992/06 од 
09.11.2006.г. свим корисницима буџета у коме их је 
између осталог обавестио да ће Трезор Општине 
Врњачка Бања примати захтеве за плаћање и трансфер 
за реализацију буџета за 2006.г. до 15.12.2006.г. како 
би се коректно припремиле исплате из буџета (буџет 
РС примао је захтеве у 2006.г. до 01.12.2006.г.). 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

          У складу са чланом 41. Закона о буџетском  

 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002,  
61/2005 - др. закон, 66/2005, 101/2005 - др. закон, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 85/2006 
и 86/2006 - испр.) и члана 26 Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2006.г. («Службени 
гласник РС» бр. 2/05 и 9/06) у току 2006.г. донети су 
акти од стране извршног органа и од стране директног 
корисника Општинске управе о промени појединих 
апропријација које су вршене на захтев дирек-
тног/индиректних буџетских корисника у случа-
јевима када се, у току године, обим пословања 
директног корисника буџетских средстава мењао. 
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
локалног органа управе надлежног за финансије може, 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на 
име одређеног расхода у износу до 5% вредности 
апропријације за расход чији се износ умањује. У 
наставку дајемо извештај о променама апропријације  
у току године по оба основа и то по основу Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2006.г. (“Службени 
лист општине Врњачка Бања” бр. 2/05– Известај I, и 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2006.г. (“Службени лист 
општине Врњачка Бања” бр.9/06)  – Извештај II. 

 
 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ЗА 2006.Г. – I  
     
ИИ ПОСЕБАН ДЕО   
  Функц. Економска и организациона   
  клас. Класификација   
    Промена  
Број  Конто       Врста издатака апропријација
позиц.     

1 2 3 4 5 
     

 820 РАЗДЕО 7. - Библиотека "Др. Душан Радић"  
81  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 11,900
88  512 Машине и опрема -11,900
      Укупно раздео 7.: 0

     
  РАЗДЕО 10.- Подстицање развоја туризма  
 473   10.01. - Туристичко спортски центар  

120  421 Стални трошкови -40,000
121  422 Трошкови путовања -20,000
124  425 Текуће поправке и одржавање -90,000
125  426 Материјал 150,000

      Укупно 10.01.: 0
      Укупно раздео 10 (10.01.+10.02.): 0

          
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 0
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 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ЗА 2006.г. – II  
     
II ПОСЕБАН ДЕО   
  Функц. Економска и организациона   
  клас. Класификација   
Број  Конто       Врста издатака Промена 
позиц.    апропријација

1 2 3 4 5 
     
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,   

   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА  

      
   1.01. Средства за рад СО  

1  411 Плате и додаци запослених -46,000
2  412 Социјални доприноси на терет послодавца -196,000
   1.02. Средства за рад председника општине,   
   општинског већа и њихових рад. тела  

6  411 Плате и додаци запослених -693,000
7  412 Социјални доприноси на терет послодавца -432,000
8  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 292,000
   1.03. Остали трошкови  
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: -1,075,000
  110  1.04. Резерва буџета   

18  49911 Стална резерва  
19  49912 Текућа резерва 1,075,000

     Укупно 1.04.: 1,075,000
  911  1.15. Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег детета  

33  451 Субвенције јавним нефинансиским предуз.и организац. 320,000
     Укупно 1.15.: 320,000
 170  1.19. Трансакције везане за јавни дуг  

37  441 Отплате домаћих камата -120,000
  611 Отплата  главнице домаћим кредиторима  

      Укупно 1.19.: -120,000
 760  1.22. Здравствена заштита  
  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  

41  512 Машине и опрема  -200,000
      Укупно 1.22.: -200,000
         
      Укупно раздео  1. 0
      (1.01.+….+1.20.).:   
     

 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа  
43  411 Плате и додаци запослених -1,895,000
44  412 Социјални доприноси на терет послодавца -346,000
47  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,297,000
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48  421 Стални трошкови  -34,000
53  512 Машине и опрема  -22,000
      Укупно раздео 2.: 0
     
 820 РАЗДЕО 5. - Културни центар  

58  411 Плате и додаци запослених -85,000
59  412 Социјални доприноси на терет послодавца -22,000
63  421 Стални трошкови -66,500
65  423 Услуге по уговору 203,500
66  425 Текуће поправке и одржавање -30,000
      Укупно раздео 5.: 0
     
 830 РАЗДЕО 6. - ЈП"РТВ Врњачка Бања и Врњачке новине"  

66  411 Плате и додаци запослених  
67  412 Социјални доприноси на терет послодавца  
68  413 Накнаде у натури  
69  414 Социјална давања запосленима -56,000
72  422 Трошкови путовања -3,000
73  423 Услуге по уговору 830,000
74  425 Текуће поправке и одржавање -33,000
76  512 Машине и опрема -738,000
      Укупно раздео 6.: 0
     
 820 РАЗДЕО 7. - Библиотека "Др. Душан Радић"  

77  411 Плате и додаци запослених  
78  412 Социјални доприноси на терет послодавца  
79  413 Накнаде у натури   
80  414 Социјална давања запосленима  
82  421 Стални трошкови -17,000
89  513 Остала основна средства 17,000
      Укупно раздео 7.: 0
     
  РАЗДЕО 8. - Социјална заштита  
   Центар за социјални рад (а и б)  
 070  8.01. Општи расх.везани за изврш.општин.одлука  

90  411 Плате и додаци запослених 20,000
94  512 Машине и опрема -20,000
      Укупно 8.01.: 0
      Укупно раздео 8. (8.01.+8.02.+8.03.+8.04.): 0
     
  РАЗДЕО 10.- Подстицање развоја туризма  
 473   10.01. - Туристичко спортски центар  

114  411 Плате и додаци запослених -150,000
115  412 Социјални доприноси на терет послодавца -90,000
123  424 Специјализоване услуге 240,000

      Укупно 10.01.: 0
      Укупно раздео 10 (10.01.+10.02.): 0
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 620 РАЗДЕО 12. - Комунални јавни расходи  
   12.01. ЈП "Дирекција за урбан.и грађ.земљ."  

135  413 Накнаде у натури  70,000
136  414 Социјална давања запосленима -98,000
138  421 Стални трошкови -10,000
139  422 Трошкови путовања -53,000
140  423 Услуге по уговору 785,000
141  425 Текуће поправке и одржавање -54,000
142  426 Материјал 10,000
143  512 Машине и опрема -650,000

      Укупно 12.01.: 0
   12.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета 

144 640 4212 Енергетске услуге   
145 640 425 Текуће поправке и одржавање  700,000
146 640 5112 Изградња зграда и објеката -700,000

      Укупно 12.02.: 0
      Укупно раздео 12 (12.01.+12.02.+12.03.): 0
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 0 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(члан 5. став 1. тачка 7. Одлуке) 
 I СТАЛНА РЕЗЕРВА 
  
        У току 2006.г. средства сталне буџетске резерве 
нису коришћена. Чланом 49. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 
61/2005 - др. закон, 66/2005, 101/2005 - др. закон, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 85/2006 
и 86/2006 - испр.) уређен је начин планирања и 
коришћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска 
резерва користи се за финансирање расхода на име 
учешћа локалне власти у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплава, суша, 
земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге 
елементарне непогоде, односно других ванредних 
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи 
или проузрокују штету већих размера. У сталну 
буџетску резерву опредељује се највише до 1,5% 
укупних прихода за буџетску годину, а у 2006.г. била 
је планирана у висини од 1.750.000 динара. Решење о 
употреби средстава сталне буџетске резерве доноси 
надлежни извршни орган локалне власти, на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије. 
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске 
резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни 
рачун буџета. Средства резерви имају третман 
административних конта и имају функцију трансфера 
односно преноса средстава по одлуци надлежног 
органа, односно не исказују се у извршењу буџета на 

тим контима већ се исказују као расход на контима 
апропријација које су одобрене. То аутоматски 
изазива и помену планираних апропријација за која су 
средства одобрена. 
 
II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 
         Текућа буџетака резерва, у складу са њеном 
законском функцијом, коришћена је за потребе које 
нису планиране и које нису планиране у довољној 
висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2006.г. («Службени гласник РС» бр. 2/05) текућа 
буџетска резерва планирана је у износу од 14.725.000 
динара, у току године дошло је до увећања ове 
апропријације Решењем о промени апропријација број 
400-1173/06 од 19.12.2006.г. које је донето  на основу 
члана 41 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005, 
101/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - 
испр. др. закона, 85/2006 и 86/2006 - испр.), члана 26 
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2006.г. 
(«Службени гласник РС» бр. 2/05) у износу од 
1.075.000 динара (умањивањем апропријација под 
редним бројем 2, функционална класификација 112, 
економска класификација 412- социјални доприноси 
на терет послодавца у износу од 175.000 динара, 
редним бројем 6, функционална класификација 112, 
економска класификација 411- плате и додаци 
запослених у износу од 510.000 динара и редним 
бројем 7, функционална класификација112, економска  
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класификација 412-социјални доприноси на терет 
послодавца у износу од 390.000 динара), као и до 
њеног смањења у износу од 100.000 динара у складу 
са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2006.г. (“Службени лист 
општине Врњачка Бања” бр.9/06).  У току године 
средства текуће буџетске резерве коришћена су у 
износу од 14.974.000 динара. Неутрошена средства 
текуће буџетске резерве на дан 31.12.2006.г. износе 
726.000 динара. У табели која следи дајемо преглед 

коришћења средстава текуће буџетске резерве у 
односу на првобитну Одлуку о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2006.г. (“Службени лист општине 
Врњачка Бања” бр. 2/05), колона 5 – текућа буџетска 
резерва I, и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2006.г. 
(“Службени лист општине Врњачка Бања” бр.9/06) 
колона 6 – текућа буџетска резерва II. 
 
 

 
  ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У БУЏЕТУ ЗА 2006.Г. 

II ПОСЕБАН ДЕО    
  Функц. Економска и организациона     
  клас. класификација     
    Текућа  Текућа  
Број  Конто       Врста издатака буџетска буџетска 
позиц.    резерва И резерва ИИ 

1 2 3 4 5 6 
      
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,    

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И  
     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА   

   1.03. Остали трошкови   
13  423 Услуге по уговору  600,000 
16  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  550,000  
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 550,000 600,000 
  110  1.04. Резерва буџета    

18  49911 Стална резерва   
19  49912 Текућа резерва -8,983,000 -5,991,000 

     Укупно 1.04.: -8,983,000 -5,991,000 
  133  1.05. Удружења и савези   

20  4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 266,000 290,000 
     Укупно 1.05.: 266,000 290,000 
  110  1.06. Дотације политичким странкама   

21  481942 Дотације политичким странкама   
     Укупно 1.06.: 0 0 

 411  1.08. Трошкови платног промета   
23  4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга  13,000 
      Укупно 1.08.: 0 13,000 

 421  
1.09. Средства за подстицање развоја месних  
заједница и села  

26  425 Текуће поправке и одржавање  336,000 
27  510 Основна средства 300,000  
      Укупно 1.09.: 300,000 336,000 
 820  1.11. Културно уметничка друштва   

29  4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 50,000  
     Укупно 1.11.: 50,000 0 
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  840  1.12. Верске заједнице   

30  4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 75,000 773,000 
      Укупно 1.12.: 75,000 773,000 

  090  1.17. Накнаде за социјалну заштиту из буџета општине  
35  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  3,302,000 534,000 

      Укупно 1.17.: 3,302,000 534,000 
   Укупно раздео  1. -4,440,000 -3,445,000 
      (1.01.+….+1.20.).:     
      

 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа   
50  423 Услуге по уговору   300,000 
      Укупно раздео 2.: 0 300,000 
      
 912 РАЗДЕО 3. - Основно образовање   

54  423 Услуге по уговору    126,000 
55  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 1,100,000 885,000 
      Укупно раздео 3.: 1,100,000 1,011,000 
      
 922 РАЗДЕО 4. - Средње образовање   

56  423 Услуге по уговору  374,000 
57  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 100,000 300,000 
      Укупно раздео 4.: 100,000 674,000 
      
 830 РАЗДЕО 6. - ЈП"РТВ Врњачка Бања и Врњачке новине"   

72  422 Трошкови путовања 20,000  
      Укупно раздео 6.: 20,000 0 
      
 820 РАЗДЕО 7. - Библиотека "Др. Душан Радић"   

77  411 Плате и додаци запослених 167,000  
87  426 Материјал  5,000 
      Укупно раздео 7.: 167,000 5,000 
      
  РАЗДЕО 8. - Социјална заштита   
   Центар за социјални рад (а и б)   
 070  8.01. Општи расх.везани за изврш.општин.одлука   

90  411 Плате и додаци запослених 91,000  
91  412 Социјални доприноси на терет послодавца 17,000  
      Укупно 8.01.: 108,000 0 
 090  8.04. Стипендије за ученике и студенте   

97  47271 Накнаде из буџета за образовање 50,000  
      Укупно 8.04.: 50,000 0 
      Укупно раздео 8. (8.01.+8.02.+8.03.+8.04.): 158,000 0 
  РАЗДЕО 10.- Подстицање развоја туризма   
 473   10.01. - Туристичко спортски центар   

122  423 Услуге по уговору 250,000  
123  424 Специјализоване услуге 2,002,000 30,000 

      Укупно 10.01.: 2,252,000 30,000 
 810  10.02. Физичка култура   
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129  48191 Дотације спортским и омлад.организацијама 290,000 1,425,000 
      Укупно 10.02.: 290,000 1,425,000 
      Укупно раздео 10 (10.01.+10.02.): 2,542,000 1,455,000 

      
 620 РАЗДЕО 12. - Комунални јавни расходи   
   12.01. ЈП "Дирекција за урбан.и грађ.земљ."   

143  512 Машине и опрема 353,000  
      Укупно 12.01.: 353,000 0 
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 0 0 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И 
КРЕДИТИМА 

(члан 5 став 1 тачка 8 Одлуке) 
 Донације 
 
 У извештајном периоду примљена су следеће 
донације: 
 1) “Фриком” А.Д. Београд  у износу од 
500.000 динара (конто 744151) 
 2) “Дел-југ” А.Д. Београд у износу од 
200.000 динара (конто 741531) 
 3) Министарство за капиталне инвестиције - 
донације и трансфери у износу од 1.500.000 динара 
(конто 730) 

Напомена: У вези с тачком 3 подсећамо да је 
Законом о расподели средстава из буџета Републике 
Србије и учешћу општина, градова и Града Београда 
у порезу на зараде у 2006.г. ("Сл. гласник РС", бр. 
115/2005) за Општину Врњачка Бања утврђен је 
износ од 36.645.899 динара који је и реализован у 
2006.г. Укупно остварење прихода на конту 730 
износи 38.145.899 динара (разлику од 1.500.000 
динара представља тачка 3) 

 Кредити 
 
 Чланом 4 Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2006.г. ("Службени гласник РС" 
бр. 2/05 и 9/06) предвиђена су примања од 
задуживања у износу од 30.000.000 динара (на 
страни прихода и примања предвиђена је позиција за 
задуживање - редни број 35 економска 
класификација 900 назив конта примања од 
задуживања и продаје финансијске имовине) у 
износу од 30.000.000 динара. Утврђено је њено 
наменско коришћење за учешће у финансирању 
капиталних инвестиционих расхода и то на 
расходној страни у посебном делу буџета за 2006.г. у 
разделу 1.16. Спортска дворана, разделу 12.02. 
Послови одржавања и инвестиција у комуној 
делатности - јавна расвета и у разделу 12.03. 
Послови одржавања и инвестиција у комуној 
делатности – путеви. У складу са закљученим 
Уговором о оквирном кредиту број 110-256/05 од 

02.12.2005.г.  повучена је друга транша средстава у 
износу од 27.518.196 динара (према важећем курсу 
ЕУР-а на дан повлачења транше). По истеку периода 
од 24 месеца од дана пуштања у течај прве транше 
кредита (грејс период) банци се враћа кредит у 96 
ануитета. 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 
ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

(члан 5. став 1. тачка 9. Одлуке) 
 

 Законом о јавном дугу («Службени гласник 
РС» бр. 61/05) у члану 34. утврђено је да локалне 
власти немају права да дају гаранције. С обзиром на 
ову чињеницу у току 2006.г. буџет Општине 
Врњачка Бања није давао гаранције. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА 

(члан 5 став 1 тачка 10 Одлуке) 
 

 Према члану 80. став 2. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 
61/2005, 66/2005) до установљавања врховне 
екстерне ревизорске институције, скупштина 
локалне власти ће одлучити о ангажовању ревизора 
са одговарајућим квалификацијама за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета локалне 
власти, као и на основу инструкције Министарства 
финансија – Управе за трезор број 401-00-226/2007 
од 20.02.2007.г. (код нас заведена под бројем 400-
238/07 од 28.02.2007.г.) Скупштина општине 
Врњачка Бања на својој шеснаестој седници 
изјаснила се Закључком број 400-343 /07 од 
30.3.2007.г. да се екстерна ревизија не врши за 
завршни рачун за 2006.г. Саставни део овог 
извештаја чини и поменути Закључак кога дајемо у 
прилогу овог извештаја. 
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28. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 17-ој седници одржаној дана 22.6.2007.г. 
која је наставак седнице од 11.6.2007.године,  на 
основу члана 12. став 3. и 4. и члана 115. Закона 
о локалној самоуправи (Службени гласник РС 
број 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 77. став 2. и 3. 
Статута општине Врњачка Бања (Службени 
лист општине Краљево 24/04) донела је  
 

О Д Л У К У 
О БРАТИМЉЕЊУ – УСПОСТАВЉАЊУ 

САРАДЊЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  
ОПШТИНЕ ХАТФЈЕЛДАЛ, КРАЉЕВИНА 

НОРВЕШКА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком успоставља се сарадња 
односно братски односи између општине 
Врњачка Бања и општине Хатфјелдал из 
Норвешке. 
 

Члан 2. 
 Сарадња се успоставља на привредним, 
научним, културним, спортским, васпитно-
образовним и свим другим пољима где за то 
постоје могућности и обострани интереси.  
 

Члан 3. 
 Ближи облици и садржина сарадње са 
општином Хатфјелдал из Краљевине Норвешке 
уређују се Споразумом о братимљењу-
успостављању сарадње општине Врњачка Бања, 
Република Србија и општине Хатфјелдал, 
Краљевина Норвешка, који је  потписан 
5.6.2007.године и чини саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 4.  
 Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања 
потписује акта о конкретним облицима сарадње, 
о чему редовно извештава Скупштину општине.  
 

Члан 5. 
 Средства за финансирање међусобне 
сарадње ће се обезбедити у буџету општине 
Врњачка Бања. 

Члан 6. 
 Ова одлука ће се доставити Влади 
Републике Србије на давање сагласности. 
 

 
Члан 7. 

 Ова Одлука ће се објавити у Службеном 
листу општине Врњачка Бања, а примењиваће 
се од дана пријема сагласности Владе Републике 
Србије. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-313/07 од 22.6.2007.г.  
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић,с.р. 
_______________________________________ 
  
29. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
17-ој  седници одржаној  5.7.2007.године, која је 
наставак седница одржаних 11.6.2007.г. и 
22.6.2007.г.,  на основу чл.54. Закона о 
планирању и  изградњи (Сл.гласник РС бр.47/03 
и 34/06) и  чл. 23. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.24/04), 
донела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ « ЦЕНТРАЛНА ЗОНА СА 

ГЛАВНИМ БАЊСКИМ ПАРКОМ» 
 

Члан 1. 
Доноси се  План детаљне регулације 

«Централна зона са главним бањским парком», 
урађен од стране ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања . 

План детаљне регулације чини: 
-Предлог Плана детаљне регулације 

«Централна зона са главним бањским парком» у 
текстуалном и графичком прилогу са јавног 
увида, 

-Извештај о јавном увиду, који је 
саставни део образложења плана, 

 -Усвојени амандмани на Предлог плана 
и Извештај који су садржани у закључку 
Скупштине општине бр. 9-353/07 од 
5.7.2007.године, а који је саставни део ове 
Одлуке и 

- Извештај о стратешкој процени утицаја 
Плана детаљне регулације «Централна зона са 
главним бањским парком»  на животну средину 
урађен од стране Агенције ''ECOlogica Urbo'' из 
Крагујевца на који је дата сагласност Решењем 
Одељења за заштиту животне средине и 
друштвено економски развој Општинске управе 
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општине Врњачка Бања бр.501-16/07 од 
25.4.2007.г. 

 
Члан 2. 

Поступање по захтевима за издавање 
аката и одобрења који су поднети пре ступања 
на снагу ове Одлуке, наставиће се у складу са 
овим Планом. 

  
Члан 3. 

 Обавезује се Дирекција за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања  да у року од 
15 дана од дана достављања обавештења о 
доношењу Плана детаљне регулације, испоручи  
Општинској управи  завршни елаборат овог 
плана. 

Члан 4. 
 Аутентично тумачење текстуалног и 
графичког дела плана даје Скупштина општине 
по претходно прибављеном мишљењу 
обрађивача плана и Комисије за планове, а када 
се ради о заштићеним природним и културним 
добрима и парковима потребно је да се прибави 
мишљење Завода за заштиту споменика културе 
и Завода за заштиту природе Републике Србије. 
 

Члан 5. 
Oва Одлука ступа на снагу 8-дана од 

дана објављивања у "Сл.листу општине 
Врњачка Бања", а План детаљне регулације  ће 
се примењивати од наредног дана од  
испоручивања и овере завршног елабората 
Плана детаљне регулације . 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 350-141/06 од 5.7.2007.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић,с.р. 
_________________________________________ 
 
30. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
17-ој седници одржаној дана 5.7.2007.г. која је 
наставак седница од 11.6.2007.г. и 22.6.2007.г., 
на основу чл.2. Одлуке о оснивању Фонда за 
противпожарну заштиту општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево", бр. 11/88 и 
Сл.лист општине Врњачка Бања бр.2/07) 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   ИМЕНОВАЊУ   УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

 У Управни одбор Фонда за 
противпожарну заштиту општине Врњачка 
Бања се именују: 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1. Драшковић Стеван, председник 
2. Грујичић Миломир, члан,  
3. Егерић Будимир, члан. 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ ВАТРОГАСНО СПАСИЛА-
ЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
4. Мићовић Ђорђе, члан и 
5. Богдановић Зоран, члан. 

 
II. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
     Број: 020-40/07 од  5 .7.2007.г. 

    
         ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Дане Станојчић,с.р. 
______________________________________ 
 
31. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
17-ој седници одржаној дана 5.7.2007.г. која је 
наставак седница од 11.6.2007.г. и 22.6.2007.г., 
на основу чл.2ц. став 2. Одлуке о оснивању 
Фонда за противпожарну заштиту општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево", бр. 
11/88 и Сл.лист општине Врњачка Бања бр.2/07) 
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   ИМЕНОВАЊУ   НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
 У Надзорни одбор Фонда за проти-
впожарну заштиту општине Врњачка Бања се 
именују: 
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ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1. Ђукић Данијела, председник 
2. Поповић Драго, члан. 
 
ПРЕДСТАВНИК  ВАТРОГАСНО СПАСИЛА-
ЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
3. Сеизовић Дејан, члан. 

 
II. 

   Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
    Број: 020-55/07 од  5.7.2007.г. 

     
         ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
32. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
17-ој седници одржаној 7.5.2007.г. која је 
наставак седница 11.6.2007.г. и 22.6.2007.г.,  на 
основу чл.30.ст.1.тачка 8.Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",број 9/02,33/04), 
чл.12.Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Сл.гласник 
РС", број 25/00, 25/02 и 107/05), чл.17. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Радио телевизија 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр. 1/07-пречишћен текст) 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 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП  

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
Разрешава се дужности члан Управног 

одбора ЈП  Радио телевизија Врњачка Бања, 
представник локалне самоуправе: 

1.Каравесовић Невенка, на лични захтев. 
 У Управни одбора ЈП  Радио телевизија 

Врњачка Бања, као представник локалне 
самоуправе именује се: 

1. Ковачевић Небојша, члан. 
 
 
 

II. 
Разрешава се дужности члан Управног 

одбора ЈП  Радио телевизије Врњачка Бања, 
представник предузећа: 
 1.  Сладић Зорица, члан, обзиром да је 
именованој престао радни однос у предузећу.
 У Управни одбор  Радио телевизија  
Врњачка Бања, као представник предузећа 
именује се: 
 1. Станојчић Срећко, члан. 

 
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: 020-37/07 од  5.7.2007.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић,с.р. 
_________________________________________ 
 
33. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
17-ој  седници одржаној 5.7.2007.г.која је нас-
тавак седница од 11.6.2007.г. и 22.6.2007.г., на 
основу чл.30.ст.1.тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",број 9/02,33/04), 
чл.11.Одлуке о оснивању  Установе Туристи-
чко-спортски центар Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево" бр.12/04, 16/94,22/94, 4/95 и 
Службени лист општине Врњачка Бања бр.4/06,) 
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 РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
 Разрешава се Јевтић Владимир, дужности 
председника Управног одбора Установе 
Туристичко-спортски центар Врњачка Бања. 
   

II 
 Именује се Ђуровић Бобан за предсе-
дника Управног одбора Установе Туристичко-
спортски центар Врњачка Бања. 
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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: 020-56/07 од 5.7.2007.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  Дане Станојчић,с.р. 
_______________________________________ 
34. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
17-ој  седници одржаној 5.7.2007.г.која је 
наставак седница од 11.6.2007.г. и 22.6.2007.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.9.Одлуке о оснивању  Културног 
центра Врњ.Бања (Сл.лист општине Краљево", 
бр. 5/92,) чл.30. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Врњачке новине и Радио телевизија 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево", бр. 
1/95, 6/97,8/02,22/04) чл.23.ст.1.тачка 8. Статута 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр.24/02), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

 Разрешава се Станчић Зоран, дужности 
председника Управног одбора установе 
Културни центар Врњачка Бања. 
  

II. 
 Именује се  Шпировић Милован за 
председника Управног одбора установе 
Културни центар Врњачка Бања. 
 

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: 020-57/07 од  5.7.2007.г. 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Дане Станојчић,с.р. 
_______________________________________ 

 
35. 

 
Скупштина општине Врњачка Бања на  

17-ој редовној седници одржаној 5.7.2007.г. која 
је наставак седница од 11.6.2007.г. и 
22.6.2007.г.,  а на основу чл. 30.ст.1.тачка 
8.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
РС”, број 9/02 ,33/04 и 135/04), чл.12. 
ст.1.Закона о јавним предузећима  и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл.гласник 
РС”,бр.25/00, 25/02 и 107/05), чл.8.ст.2. и 
чл.13.ст.2.Одлуке о оснивању ЈП за газдовање 
заштитним шумама “Борјак” Врњачка Бања 
(“Сл.лист општине Краљево”, бр.27/04 и 
Сл.лист општине Врњачка Бања бр.9/06) и 
чл.23.став 1. тачка 8. Статута општине Врњачка 
Бања (“Сл.лист општине Краљево”, број 24/04), 
донела је  
 

    Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ  ОДБОРА ЈП 
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА  

“БОРЈАК” ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
Разрешава се Топаловић Мирослав 

дужности председника  Управног одбора ЈП за 
газдовање заштитним шумама “Борјак” 
Врњачка Бања. 
 

II. 
Именује се Џатић Иван за председника  

Управног одбора ЈП за газдовање заштитним 
шумама “Борјак” Врњачка Бања. 

 
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: 020-58/07 од  5.7.2007.г. 
      
   ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
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36. 
          На основу члана 40. став 1. и члана 41. 
став 1. тачка 7. и 8. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. Гласник РС», број 9/02,33/04 и 
135/05), члана 42. Статута Општине Врњачка 
Бања («Сл. Лист Општине Краљево», број 
24/04), члана 4. став 1. Одлуке о јавним 
паркиралиштима («Сл. Лист Општине Врњачка 
Бања», број 2/07), председник Општине доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПАРКИГ ЗОНАМА И РЕЖИМУ 

КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
 
 

Члан  1.  
          Овом одлуком ближе се одређују паркинг 
зоне и јавна паркиралишта у оквиру паркинг 
зона на подручју насељеног места Врњачке 
Бање на којима се врши наплата накнаде за 
коришћење паркинг места и утврђује режим 
коришћења истих. 
 

Члан 2.  
          На подручју насељеног места Врњачке 
Бање утврђују се зоне јавних паркиралишта са  
следећим паркиралиштима: 
 
I ЗОНА 
-Коловоз Краљевачке улице од Радничке до 
улице Жике Ваљаревића и то десна  страна уз 
тротоар. 
-Плато испред  банке „ Интеза“ и између банке 
и Поште. 
-Коловоз Врњачке улице од „Беле лађе“ до 
„Креди банке“ 
-Паркинг испред ресторана „Дукат“ 
-Банкина улице Београдске с десне стране улице 
у дужини од 80 м. 
-Коловоз улице Пролетерских бригада преко 
пута хотела „Фонтана“ до одмаралишта 
Железничар  и сам паркинг испред 
одмаралишта. 
-Коловоз улице Цара Душана од раскрснице са 
улицом Лоле Рибара до улице Пролетерских 
бригада. 
-Коловоз улице Лоле Робара од моста на реци 
до улице Цара Душана. 
-Паркинг испред пансиона „Морава“ и у 
Занатском центру  „29.Новембар“ 
-Паркинг наспрам хотела „Звезда“ 

-Коловоз улице Свети Сава од улице Про-
летерских бригада до улице  7 јули,   
-Улица Крушевачка са прекидом  код зграде 
Општине до улице Жике Ваљаревића    
-Плато испред Хотела „Слобода“ у Намањиној 
улици 
- Плато испред хотела „Звезда“  
-Посебно паркиралиште је  испред објекта 
„Путник“, са контролисаним уласком и излазом 
возила, постављањем наплатне рампе. 
 
II ЗОНА 
- Паркинг испред  апартманског насеља „Језеро“ 
у улици Слатински венац  
-Паркинг поред улице  Моше Пијаде  од улице  
Слатински венац  до Врњачке улице 
-Трећа коловозна трака на Авенији 
-Булевар Српских ратника, паркинг испред  
Општинског суда  
 

Члан 3.  
          Наплата накнаде за коришћење паркинг 
места на јавним паркиралиштима врши се у 
временском интервалу од 7 до 21 час, а у току 
трајања туристичке сезоне (01.05 до 30.09) до 23 
часа. 

Паркирање моторних возила на јавним 
паркиралиштима (у I зони) ограничава се  на 60 
минута са могућношћу продужења за 60 минута,  
у II зони  ограничава се  на 120 минута  са 
могућношћу продужења за 60 минута. 
 Наплату накнаде за коришћење јавних 
паркиралишта опште и посебне намене вршиће 
ЈП ''Бели Извор'' из Врњачке Бање коме је 
поверено вршење предметних послова, преко 
овлашћених контролора. 

Јавна паркиралишта морају бити 
обележена одговарајућим саобраћајним знаком 
са назнаком паркинг зоне, категоријом 
моторних возила која се могу паркирати и 
допунском таблом која садржи временско 
ограничење паркирања са наплатом. 
 

Члан 4.  
          Паркирање моторних возила на посебном 
паркиралишту «Путник» не подлеже времен-
ском ограничењу паркирања моторних возила . 
 

Члан 5.  
          Физичка лица (станари, инвалиди) 
предузетници и правна лица (корисници 
пословног простора) могу јавна паркиралишта 
користити као повлашћени корисници уз 
добијање повлашћене карте . 
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Повлашћена паркинг карта  корисницима 
из става 1. овог члана омогућава коришћење 
слободног паркинг места на одређеном 
паркиралишту . 

Станару и инвалидном лицу повлашћена 
паркинг карта може се издати за једно возило а 
кориснику пословног простора ( правном лицу) 
за највише два возила у власништву. 

Повлашћена паркинг карта на јавним 
паркиралиштима  важи без враменског 
ограничења  за физичка лица ( инвалиди, 
станари) осим  за предузетнике и правна лица 
која   важи у трајању дужине радног времена 
истих увећано  за 60 минута, и то 30 минута пре 
почетка радног времена и 30 минута по заврше-
тку радног времена.   
 

Члан 6.  
          Одобрење за резервацију – повлашћену 
паркинг карту корисницима из члана 5. став 1. 
ове одлуке издаје  предузеће коме је поверено 
управљање и одржавање јавних паркиралишта. 

Одобрење за резервацију паркинг места – 
повлашћену паркинг карту – издаје надлежно 
предузеће, а на основу предходно поднетог 
захтева корисника јавног паркиралишта и исто 
важи једну годину од дана издавања, осим за 
инвалидна лица којима одобрење  важи три 
године.  

Возило корисника резервације паркинг 
места мора бити обележено посебно налепнцом 
која се издаје уз одобрење о резервацији парки-
нг места. 

Члан 7. 
          Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Сл. листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:344-115/07од 6.07.2007.г. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић, с.р. 

_________________________________________ 
 
37. 

На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему (Сл. гласник РС бр.9/02,87/02,61/05-
др.закон,66/05,101/05-др.закон,62/06-
др.закон,63/06-ипр.др.закона,85/06 и 86/06-ипр.) 
и члана 12. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину (Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.10/06), председник општине Врњачка 
Бања, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.годину (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04, функционална класификација 110, 
економска класификација 49912, назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 700.000 динара у корист 
директног буџетског корисника за потребе 
здравствене заштите. 
 
2. Средства тачке 1. овог решења распоређују 
се, на захтев директног буџетског корисника 
Општинске управе бр:400-269/07 од 30.3.2007.г. 
у корист апропријације у разделу 1.22., 
функционална класификација 760, економска 
класификација 463, назив апропријације 
Дотације и трансфери осталим нивоима власти у 
износу од 700.000 динара. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана апропријација корисника 
буџета. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
 
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Врњачка Бања». 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број:400-269/07 од 7.5.2007.г. 
      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
38. 

Председник општине Врњачка Бања на 
основу чл.22.ст.3. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
(''.Сл.гласник РС'', бр. 25/00, 25/02,107/05 и 
108/05-испр.) и чл.42.тачка 9. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 
24/04) донео је  

 
   З А К Љ У Ч А К  

 
1.ДАЈЕ СЕ  сагласност на Ценовник услуга 
коришћења паркинг простора  на подручју 
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општине Врњачка Бања, који је донео Управни 
одбор Јавног предузећа за обављање 
комуналних делатности ''Бели Извор'' под 
бројем 01-1550-08 од 22.06.2007.године.  

 
2.Саставни део овог закључка је Ценовник 
услуга коришћења паркинг простора  на подр-
учју општине Врњачка Бања и примењиваће се 
даном доношења овог закључка. 
 
3.Ценовник услуга коришћења паркинг 
простора  на подручју општине Врњачка Бања 
број 01-1550-08 од 22.06.2007.год. и  закључак 
извршног органа општине Врњачка Бања број 
38-5/07 од  9.07.2007.године, објавиће се у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања. 
 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 38-5/07 од  9.07.2007.г. 

      
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић, с.р. 

_________________________________________ 
 
39. 
 
ЈП ''БЕЛИ ИЗВОР'' 
ВРЊАЧКА БАЊА  
Број:01-1550-08 
Датум: 22.06.2007.год.  
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''бели Извор'' 
из Врњачке Бање на двадесетдругој седници 
Управног одбора одржаној дана 22.06.2007.год., 
на основу чл.24.Статута предузећа, донео је  
 

Ц Е Н О В Н И К 
УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ 

ПРОСТОРА 
 
1. За паркирање возила на паркиралиштима 
 у Врњачкој Бањи за сваки започети 
час................................................  30,оо дин.  
 
2.У цену под тачком 1. ове Одлуке укалку-
лисана је у складу са Одлуком о локалним 
комуналним таксама Скупштине општине 
Врњачка Бања број 400-172/02 од 
21.06.2002.године, комунална такса тарифног 
броја  5. за путничке аутомобиле и комбије 10 
дин./час и у складу са Законом о порезу на 

додату вредност (''Сл.гласник РС'', бр.84/2004) 
на цену коришћења паркинг простора укалку-
лисан је ПДВ по стопи од 18%. 
 
3.Ценовник доставити оснивачу на сагласност.  
 
4.Цене ће се примењивати од дана добијања 
сагласности оснивача.  
 
5.Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
Зоран Росић,с.р. 

________________________________________ 
40.                                                                                     
                                                                  

На основу члана 5. Одлуке о изменама и 
допунама одлуке о општинском јавном 
правобранилаштву (Сл. лист општине Врњачка 
Бања бр. 2/07), Одељење за скупштинске 
послове Општинске управе општине Врњачка 
Бања, сачинило је пречишћен текст  ОДЛУКЕ О 
ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВУ 
 Пречишћен текст Одлуке о општинском 
јавном правобранилаштву садржи: 
 
1.Одлуку о општинском јавном право-
бранилаштву (Сл. лист општине Краљево бр. 
17/97) 
2.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
општинском јавном правобранилаштву (Сл. 
лист општине Краљево бр. 13/99) 

- Овом одлуком: у чл. 11., после става 2. 
додаје се став 3., а ст. 3. и  4. постају ст. 
4. и 5. 

3.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
општинском јавном правобранилаштву (Сл. 
лист општине Врњачка Бања бр. 2/07) 

- Овом одлуком: у чл. 3. додаје се ст. 2, а 
ст. 2. који постаје ст. 3. се мења; измењен 
је члан 4.; у чл.11. брисани су ст. 2. и 3., а 
ст. 4. и 5. постају ст. 2. и 3; у чл. 12. 
додају се ст. 2. и 3. 

4.Пречишћен текст Одлуке не садржи одредбе 
које се односе на то када ће ова одлука ступити 
на снагу. 

 
Број: 020-39/07 
Дана: 25.4.2007.г. 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Славиша Пауновић,с.р. 
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ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се организација и 

делокруг рада Општинског јавног правобра-
нилаштва општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Општинско јавно правобранилаштво је 
посебан орган општине Врњачка Бања. 
 Општинско јавно правобранилаштво 
обавља своју функцију на основу Закона и 
других прописа донетих у складу са Уставом и 
Законом. 

 
Члан 3. 

Функцију Општинског јавног право-
бранилаштва врши јавни правобранилац. 

 Јавни правобранилац има заменика. 
 Јавног правобраниоца и његовог замени-
ка именује Скупштина општине на предлог 
извршног органа на 4 године и може бити поно-
во именован. 

 
Члан 4. 

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 завршио правни факултет, положио 
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. 

 
Члан 5. 

Јавни правобранилац у пословима из 
делокруга јавног правобранилаштва је законски 
заступник општине Врњачка Бања, њених 
органа и организација. 

 
Члан 6. 

Општинско јавно првобранилаштво 
предузима правне радње и користи правна 
средства пред судовима и другим надлежним 
органима ради остваривања и заштите имови-
нских права и интереса општине Врњачка Бања 
и њених органа и организација и других 
правних лица чије се финансирање врши из 
буџета општине Врњачка Бања или других 
средстава општине Врњачка Бања. 

Општинско јавно правобранилаштво 
врши и друге послове који су му у надлежности 
стављени посебним законом или прописом 
донетим  на основу закона. 

 
Члан 7. 

Општинско јавно правобранилаштво 
може на њихов захтев заступати и друга правна 
лица у погледу њихових имовинских права и 
интереса када интерес тих лица није у 
супротности са функцијом коју врши. 

 
 
 

Члан 8. 
У случајевима у којима то природа посла  

допушта Општинско јавно правобранилаштво 
може пре покретања поступка предузети 
потребне мере ради споразумног решавања 
спорног односа. 

Правно или физичко лице које има 
намеру да против лица које заступа Општинско 
јавно правобранилаштво покрене судски или 
други поступак, може се обратити јавном 
правобранилаштву са предлогом за споразумно 
решавање уговорног односа. 

О предузетим мерама и њиховом 
резултату Општинско јавно правобранилаштво 
је дужно да обавести подносиоца у року од 30 
дана од пријема захтева. 

 
Члан 9. 

Општинско јавно правобранилаштво 
правним лицима чије имовинске интересе и 
права заступа и другим лицима на њихов захтев 
може дати правно мишљење у вези закљу-
чивања правних послова имовинске природе. 

Мишљење, из става 1. овог члана, 
Општинско јавно правобранилаштво обавезно је 
да да у року од 30 дана од дана пријема захтева. 

 
Члан 10. 

За заступање у судским и другим 
поступцима, јавном правобраниоцу припадају 
трошкови по прописима о наградама и 
накнадама трошкова за рад адвоката. 

Остварени приход од трошкова у 
заступању је приход буџета општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 11. 

Општинско јавно правобранилаштво има 
своју писарницу. 
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Судови и други државни органи у 
стварима у којима је предвиђено заступање од 
стране Јавног правобранилаштва дужни су да 
писмена достављају непосредно Јавном 
правобранилаштву. 

Достављање извршено супротно одредби 
става 2. овог члана, не производи правно 
дејство. 

 
Члан 12. 

На организацију и рад Општинског 
јавног правобранилаштва, на права и дужности 
запослених у Општинском јавном право-
бранилаштву , примењују се одредбе Одлуке о 
општинској управи и Закона о радном односима 
у државним органима. 

Унутрашња организација и система-
тизација радних места уређује се актом који 
доноси јавни правобранилац, а који ће се донети 
у рок од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Извршни орган даје сагласност на акт из 
претходног става овог члана. 
________________________________________ 
 
41. 

На основу чл.9. Одлуке о изменама и 
допунама Плана општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи, Одељење за скупштинске послове је 
сачинило пречишћен текст ПЛАНА ОПШТЕГ 
РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МО-
НТАЖНИК ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 

План општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи садржи: 
 
1. План општег распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкој Бањи (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/07) 
 
2. Одлуку о изменама и допунама Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.2/07). 
 

Овом одлуком: 
- измењена је алинеја 2.  тачке 7. у чл.2. 
- у чл.5.додат став 2. 
- у чл.9. додат став 3. 
- у чл.11.ставу 1.тачки 1. брисана алинеја 

1. 

- у чл.11.ставу 1. у тачки 7. додата алинеја 
3. 

- у чл.13. додат став 2. 
- у чл.14. додат став 3. 
- у чл.17. став 2 измењен. 

 
3. Овај План не садржи одредбе којима је 
предвиђено ступање на снагу Плана, односно 
Одлуке. 
 
Број: 350-271/07 
Дана: 25.4.2007.г. 
      
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
 Пауновић Славиша,с.р. 
 

П  Л  А  Н 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
 Овим Планом се утврђују и уређују 
локације за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи, врста и изглед монтажних 
објеката, услови, временско важење и начин 
постављања и начин коришћења монтажних 
објеката. 
 Саставни део овог Плана је графички 
прилог општег распореда места  на делу јавне 
површине на територији општине Врњачка 
Бања. 

Члан 2. 
 Утврђују се локације – распоред 
монтажних објеката, киоска, тезги, рол- ормана, 
расхладне витрине и апарата за продају кокица 
на јавној површини и то: 
1. Локација ''Снежник'' 

а/ на овој локацији предвиђа се: 
- задржавање једног места за постављање 

киоска који користи «Футура плус» Београд по 
уговору бр.110-93/06 , за продају штампе и 
цигарета, место на  ред.бр.1; 

- задржавање два места за постављање   
киоска и то: место на ред.бр.2. за продају 
штампе и цигарета на локацији до објекта 
«Футуре плус» и место на ред.бр.3. за продају 
аутентичних уметничких сувенира, на локацији 
између ресторана «Анђела» и објекта «Црвене 
заставе». 
 б/ на истој локацији предвиђа  се и 
постављање 5 тезги, од чега 2 општинске, а 3 
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власништво закупаца и то: од постојећих киоска 
ка центру Бање од места на ред.бр. 1-5 за 
продају  аутентичних уметничких сувенира, 
ручних радова, уметничких слика и књига. 
 2. Локација ''Србија'' 
 а/ на овој локацији предвиђа се 
задржавање два места за постављање  киоска за 
продају штампе и цигарета do регулисања 
статуса предметне локације у складу Planом  
detaqne regulacije. 
 б/ на истој локацији предвиђа се 
задржавање 5 места за постављање општинских  
тезги, и то од постојећих киоска ка «Снежнику», 
од места на ред.бр. 1-5, за продају ручних 
радова, уметничких слика, аутентичних 
уметничких сувенира, лековитог биља и сл. do 
доношења новог Плана распореда места за 
монтажне објекте, а најдаље до регулисања 
статуса предметне локације у складу Planом  
detaqne regulacije 
3. Локација ''Звезда 3'' 
 На овој локацији се  predvi|a: 

- задржавање једног места за постављање  
киоска који користи «Футура плус» Београд по 
уговору бр.110-93/06 , за продају штампе и 
цигарета, место под ред.бр.1.  

- задржавање два места за постављање  
два киоска, од чега места на  ред.бр.2. и 3.  за 
продају штампе, цигарета и аутентичних 
сувенира, 
4. Локација ''Фонтана'' 
 На овој  локацији  предвиђа се 
задржавање  једног места за постављање  киоска 
за продају  ексклузивних пића, бомбоњера и 
других ексклузивних производа у луксузном 
паковању. 
5. Локација код виле ''Балкан'' 
 На овој локацији предвиђа се задржавање  
једног места за постављање једног киоска за 
продају штампе, цигарета и аутентичних 
сувенира. 
6. Локација код пансиона ''Морава'' 
 На овој локацији предвиђа се задржавање 
једног места за постављање киоска  за продају 
разноврсне робе, као што је  штампа, козметика, 
цигарете и др. po Ugovoru br. 353-
100/03 и одобрењу надлежног органа 
Општинске управе. 
7. Локација ''Путник'' 
 На овој локацији predvi|a се: 

- задржавање 1 места за постављање 
киоска који користи  «Футура плус» Београд по 

уговору  бр.110-93/06, за продају штампе и 
цигарета, место на  ред.бр.6; 

- Задржавање 5 места за постављање 
pet 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 i 
druge разноврсне робе, а место на ред. бр.6. –
објекат мењачнице-лото, који се задржава на 
локацији код Такси станице. 
8. Локација ''Романија'' 
 На овој локацији предвиђа се задржавање 
једног места за постављање киоска за продају 
цигарета и штампе i zadr`ava se jedan 
za prodaju {tampe по уговору бр. 110-
93/06. 
9. Локација ''Пахуљица'' 
 На овој локацији су предвиђају се два 
места за  постављање 2 киоска за продају 
разноврсне робе као што је  штампа, козметика, 
цигарете и др. 
10. Локација ''Солидарност'' 
 На овој локацији је предвиђено 
задржавање једног места за постављање једног 
киоска за продају разноврсне робе као што је  
штампа, козметика, цигарете и др. 
11. Локација ''Дубрава'' 
 На овој локацији предвиђа се задржавање 
једног места за постављање киоска  за продају 
разноврсне робе као што је  штампа, козметика, 
цигарете и др. po  уgovoru  бр.110-93/06. 
12. Локација  ''гробље'' 
 На општинској парцели која се налази са 
десне стране Улице зелени булевар, а на којој ће 
се формирати паркинг простор, предвиђају се 3 
места за  постављање 3 киоска за продају цвећа, 
свећа и погребне опреме. 
13. Локација на Тргу културе i u Чајкиној 
улици 
 Постојеће рол-ормане, власништво 
Општине Врњачка Бања задржати на постојећој 
локацији за продају књига, са распоредом од 
виле ''Сан'' ка Библиотеци i uz ^ajkinu 
ulicu, стим да се њихов распоред постављања 
обави на следећи начин: наизменично 
једноделни и дводелни, са местима на ред. бр. 1-
6.  
14. Локација ''Истра'' 

На овој локацији predvi|a se 
задржавање {est места за постављање киоскa 
за продају разноврсне робе као што је  штампа, 
козметика, цигарете и др. do realizacije 
Plana detaqne regulacije, од чега се  
један објекат УТШ користи за продају хране  
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15. Локација ''Дом здравља'' 

На овој локацији предвиђа се 
zadr`avање    dva места за постављање  2 
киоскa за продају разноврсне робе као што је  
штампа, козметика, цигарете po osnovu 
закључених уgovora закупаца са 
Здравственим центром Студеница. 

На овој локацији предвиђа се  zadr`a-
vaње    dva места за постављање привремена 
мо-нтажна објекта (књижара «Тик-так» и 
Угости-тељски објекат) у складу са одобрењима 
надлежног органа општине из чл.16. става 1. 
тачке 7. и 8. овог Плана и Сагласности из чл. 16. 
става 1. тачке 9. и 10. овог Плана. 
16. Локација   поред моста на Врњачкој реци, 
преко пута вила “Сан» 

 На овој локацији предвиђено је 
zadr`avaње једног места за постављање 
киоскa за продају suvenira. 
17. Локација Дечија игралиште  

Предвиђа се једно место за постављање 
мањег монтажног објекта за потребе деце, 
намене за продају мешовите робе,  са 
санитарним чвором. 

Члан 3. 
 Мањи монтажни објекти-киосци  предви-
ђени овим Планом су бруто грађевинске повр-
шине од 4,10м2 до 9м2, у зависности од врсте 
делатности и локације. 
 Власници  постојећих киоска за које се 
овим Планом предвиђа задржавање, у обавези 
су  уподобе облик, изглед и величину киоска  у 
складу са  налогом надлежног органа општине. 
 Тезга са надстрешницом, укупне бруто 
површине 4,20м2 је типски, лако покретни 
објекат за излагање и продају робе, од чега је  7 
власништво Општине Врњачка Бања, које ће се 
сходно Одлуци о монтажним објектима изда-
вати у закуп, а 3 власништво закупаца, с тим 
што општина задржава право да одреди изглед, 
облик и величину ове врсте  монтажног објекта. 
 Рол-ормари за продају књига су типски, 
лако покретни објекти, једноделни и дводелни и 
сви предвиђени су власништво Општине 
Врњачка Бања, који ће се издавати у закуп на 
исти начин као и тезге из претходног става овог 
члана. 

Члан 4. 
 Продаја робе у киосцима и рол-орманима 
може се обављати током целе године, у 
временском интервалу од 8-24 часа радним 
даном. 

 Продаја робе на тезгама, може се 
обављати од 01.04.2007. године, а закључно са 
31.10.2007. године, у временском интервалу  од 
8-24 часа. 
 Тезга обавезно садржи на видном месту 
истакнуту плочицу са именом радње, односно 
корисника тезге, редни број тезге, број решења 
којим је одобрено постављање тезге. Плочица је 
стандардног облика и величине.  
 

Члан 5. 
За постављање апарата за продају кокица 

одређују се локације:   
• K1 -  код бивете ''Снежник'', једно место 

поред моста, 
• K2 - код ресторана ''Србија'', једно место 

поред тезге бр. 5, 
• K3 - преко пута виле ''Сан'', уз реку код 

моста, dva местa, 
• K4 -преко пута хотела ''Парк'', уз 

парковску површину једно место, 
• K5   -   испред стабала тиса, уз парковску 

површину, код ресторана ''Гоч''. 
• K6   - испред letwe ba{te hotela 

Sloboda и 
• К7   -   на локацији «Путник». 
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 6. 

За постављање сандука за сладолед 
предвиђа се 11 места на следећим локаци-
јама: 

• S1- Трстеничка банка  - једно место, 
• S2- код ресторана ''Истра''     - једно 

место 
• S3- код ресторана ''Слобода'' – једно 

место, 
• S4- између кафеа ''Гоч'' и «Инфо центра», 
• С5- испред објекта «Звезда 2»-  3 места, 

почев од «Авале» према хотелу «Звезда», 
• S6- испред продавнице ''Сувенир'' преко 

пута биоскопа – једно место, 
• S7- испред хотела ''Парк'' – једно место, 
• S8- на мосту код виле ''Сан'' – једно 

место, 
• S9- код ресторана ''Србија'' – једно место, 
• S10-испред посластичарнице ''Беба'' – 

једно место, 
• S11- испред самоуслуге ''Снежник''. 
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За наведене локације, осим локације С5,  
постоји могућност  задржавања и закључења 
уговора о давању у закуп непосредном погудбом, 
обзиром да је та могућност предвиђена чл.6. 
уговора о закупу између Општине, «Фриком» и 
«Дел-југа». 

Предвиђа се могућност постављања сандука 
за сладолед, расхладних витрина, фрижидера поред 
мањих монтажних објеката-киосака и летњих 
башти,  по претходно прибављеном одобрењу 
надлежног органа општине, под условом да се на 
тај начин не омета несметано кретање инвалидних 
лица и пешака и не угрожава њихова безбедност.  

Такође се предвиђа могућност постављања 
сандука за сладолед, расхладних витрина, 
фрижидера испред трајних пословних  трговинских 
и угоститељских објеката  на јавној површини по 
претходно прибављеном одобрењу надлежног 
органа општине, под условом да се на тај начин не 
мета несметано кретање инвалидних лица и пешака 
и не угрожава њихова безбедност.  

 
Члан 7. 

 Апарати за продају кокица су типског 
карактера, једнообразни на свим предвиђеним 
локацијама, укупне бруто грађевинске 
површине површине  2м2. 
 Расхладна комора (за продају и 
конзервирање индустријских пакованих сладо-
леда),  укупне бруто грађевинске површине  2м2. 
 Расхладна комора из претходног става 
овог члана може имати сунцобран и расклопну 
столицу за седење продавача, под условом да са 
истом чини функционалну и естетску целину. 
 Продаја производа из расхладне коморе и 
апарата за кокице вршиће се у временском 
интервалу од 8-24 часа, након чега се обавезује 
закупац да са места локације уклони пратеће 
садржаје уз расхладну комору. 
 

Члан 8. 
 Obele`avawe mesta za pостављање 
монтажних објеката из чл. 2. овог Плана 
извршиће се у присуству komunalnog 
инспекtora i predstavnika Odeqewa za 
planirawe и izgradwu општине Врњачка 
Бања. 
 Корисник монтажног објекта је дужан да 
исти користи у складу са одобрењем надлежног 
органа Општине. 
 Корисник монтажног објекта је дужан да 
објекат и простор око њега одржава у уредном и 
исправном стању и да постави одговарајућу 

посуду за одлагање смећа. Кориснику није 
дозвољено да: 

- помера или премешта објекат са локације 
која је одређена у одобрењу, 

- замени објекат другим објектом, 
- мења  изглед, габарит,  конструкцију или 

боју објекта, 
- промени врсту делатности за коју је 

објекат намењен, 
- фиксира или на други начин везује 

објекат за тло или за објекат у непосре-
дној близини, 

- припадајући функционални простор 
објекта, као и конструктивне елементе, 
тенде и сунцобране користи за излагање 
робе, 

- врши продају и излагање робе ван 
монтажног објекта. 

 
Члан 9. 

 ЛЕТЊЕ БАШТЕ се могу формирати у 
периоду од 15.03.2006. године  закључно са 
31.10.2006. године, у складу са Одлуком о 
монтажним објектима (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.4/06-пречишћен текст) и то 
на следећим локацијама: 

1. Улица Немањина  
У овој улици се предвиђа формирање 4 

летње баште, означене под редним бројевима у 
графичком прилогу који је саставни део овог 
плана, и то: 

 - бр. 1. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 12м2, од објекта хотела 
''Слобода'' испред пословног простора до 
линије одводног кишног канала; 
-  бр. 2. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 30м2, од објекта хотела 
''Слобода'', испред пословног простора до 
линије кишне канализације; 
-  бр. 3.  предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 25м2, испред пословног објекта – 
локала, уз обавезу обезбеђења пролаза од 3м, а 
формирање летње баште у ширини од 3м; 
-  бр. 4.  предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 15м2, испред пословног објекта – 
локала, уз обавезу обезбеђења пролаза од 3м, а 
формирање летње баште у ширини од 3м; 
2. Променада 
 У овој улици се предвиђа формирање 9 
летњих башти, означене под редним бројевима 
у графичком прилогу који је саставни део овог 
плана, (редни бројеви почињу од пословног 
простора у згради Комерцијалне банке до 
пословног простора виле "Сан"), и то: 
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 -  бр. 5. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 40м2, у ширини зеленог острва, 
уз обавезу обезбеђења пролаза за пешаке од 
6м, према објекту ''Робна кућа''; 
- бр. 6. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 42м2, између зеленог острва до 
линије осветљења - балустрада на променади, 
у ширини од 3м; 
-  бр. 7. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 40м2, у ширини од 3м; 
-  бр. 8. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 24м2, у ширини од 3м; 
-  бр. 9. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 24м2, у ширини од 3м; 
-  бр. 10. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 60м2, испред пословног     
простора; 
-  бр. 11. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 50м2, испред пословног 
простора; 
-  бр. 12. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 114м2, испред пословног 
простора на делу јавне површине, (letwa 
ba{ta  objekta Ugostiteqsko 
turisti~ke {kole). 
-  бр. 13. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 50м2, испред пословног 
простора на делу јавне површине, у ширини од 
4м; 
-  бр. 14. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 30м2, испред пословног 
простора на делу јавне површине, у ширини од 
4м; 
-   бр. 15. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 90м2, у ширини од 4м, испред 
пословног простора; 
-   бр. 16. предвиђа се формирање летње баште 
у површини од 35м2, са остављањем 
слободног простора за пролаз возила 
комуналних предузећа; 
- бр. 17. предвиђа се формирање летње баште у 
површини од 12 м2, са остављањем слободног 
простора за пролаз из ул. Саве Ковачевић; 
3. Занатски центар код Поште 
- br. 18. На овој локацији може се 
формирати једна летња башта, и то испред 
пословног простора, у површини од 25м2. 
 Постоји могућност формирања и нових 
летњих башти, на делу јавне површине испред 
угоститељског објекта у складу са одобрењем 
надлежног органа Општинске управе. 

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 приба-
вљеном мишљењу гл.инг. за јавне површине. 

 
 

Члан 10. 
 Летње баште из претходног члана овог 
програма формирају се од гарнитуре за седење 
(столова и столица), сунцобрана и жардињера 
(ћупова) са цветним аранжманима, који се 
уклањају са места локације по истеку 
одобрења за постављање летњих башти. 

             У оквиру летњих башти није дозвољено 
постављање покретних тезги и витрина за 
продају прехрамбених производа и расхладних 
комора за продају сладоледа, већ се ове 
активности могу обављати искључиво унутар 
угоститељског објекта. 

 
Члан 11. 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, као 
што су сликарски штафелаји и уметничке слике, 
хелијум балони, шећерна вуна, кувани пече-
њаци, помфрит, хот дога, америчких крофница и 
апарата за израду сладоледа на точење и сл., 
врши се на следећим локацијама и по утврђеном 
критеријуму и то: 

1. Утврђују се следеће локације и број ме-
ста за постављање сликарских штафелаја 
и уметничких слика: 

• Брише се  
• од продавнице Мода ка Хотелу Парк уз 

зелену површину,  седам (7) места, 
• код бивете Топла вода, једно  (1) местo.  
2. Утврђује се следећа локација и број 

места за продају хелијум балона: 
• Продаја на променади , број места три 

(3).     
3. Утврђује се следеће локације и број 

места за продају шећерне вуне, куваних 
печењака, понфрита, хот дога, америчких 
крофница и апарата за израду сладоледа 
на точење: 

• За шећерну вуну , локација код „Звезде“ 
II , број места 2,.  

• За куване печењаке , локација преко пута 
Виле „Сан“  од моста према 
Хотелу„Променада“, уз обалу Врњачке 
реке , број места 7,  
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• Aпарат за израду помфрита и хот дога, 
локација испред угоститељског објекта 
кафе“Гоч“,  између кафе „Гоч“ и «Инфо 
центра» , број места1,  

• Апарат за израду помфрита, локација 
преко пута Виле „Сан“-до апарата за 
кокице ( од моста према Тргу културе), 
број места 1, и локација  код Звезде II 
број места 1,    

• Апарати за израду америчких крофница, 
број места 2,. 1 место на локацији код 
Звезде II (испред рекламних паноа) а 1 
место испред продавнице сувенира на 
променади,  

• Апарати за израду сладоледа на точење , 
локација испред угоститељског објекта  
„Гоч“, локација преко пута  Хотела 
„Парк   на бањској променади, број места 
2,  

4. Утврђују се следеће локације и број 
места за постављање ваге за мерење 
тежине и апарата за мерење притиска , 
локација код „Топле воде“ , број места 2,  

5. Утврђује се следећа локација и број 
места за продају ручних радова, на 
локацији код бивете „Језеро“ ,  број места 
у зависности од простора за продају , уз 
сагледавање могућности уређења овог 
простора постављањем парапета или 
клупа, 

6. Утврђује се следећа локација и број 
места за продају касета , CD-а, DWD-а , 
локација преко пута старе летње 
позорнице- уз обалу Врњачке реке , број 
места 1,  

7. Утврђују се следећа локација и број 
места за продају бижутерија и сувенира и 
то на следећим локацијама:  

• За продају бижутеријe преко пута старе 
летње позорнице, уз обалу Врњачке реке, 
број места 3, и локација испред Хотела 
Променада , број места 1, 

• Сувенири, локација испред ограде 
„Звезда” 2, број места 2.,  

•  3 места преко пута Народне библиотеке 
«Др Душан Радић» на стази иза ограде у 
продужетку објекта ТП «Црвене заставе. 
Утврђују се следеће локације и број 
места за постављање трамбулине, дечијег 
забавног парка и дечијих аутомобила:  

• За постављање трамбулине локација 
Дечији парк измећу дечијег игралишта и 
тениског игралишта, број места 1,  

локација зелене површине, до паркинг 
простора код Хотела „Србија“, број 
места 1  и локација у оквиру 
Олимпијског базена, број места 1. 

• Дечији забавни парк, локација зелене 
површине, до паркинг простора , код 
Хотела „Србија“ ; 

• Дечији аутомобили, локација око 
музичког павиљона у главном  бањском 
парку и на Дечијем игралишту. 

 
Члан 12. 

Јавна површина  за постављање мањих 
монтажних објеката из предходног члана овог 
Плана додељује се непосредном погодбом по 
следећем критеријумима: 

• Ранији уговорни однос са Општином 
у погледу коришћења предметне ло-
кације и уредног измиривања обевеза 
који проистиче из закупног односа 

• Време подношења захтева за доделу 
локације 

• Време боравка односно пребивали-
шта на територији општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 13. 

Висинa закупа за заузеће јавне површине 
утврђује се у сваком конкретном случају на 
предлог Одељења за финансије, буџет и јавне 
приходе у поступку који претходи расписивању 
лицитације односно закључењу уговора 
непосредном погодбом и издавању свих  
одобрења  надлежног органа за монтажне  и све 
друге објекте прописане овим Планом. 

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 14. 

            Овлашћује се Извршни орган општине 
Врњачка Бања да у изузетним случајевима 
приликом одржавања манифестација, про-
моција, културних и других свечаности, због 
другачије намене уређења простора, може 
одређивати и друге локације, ван овог Плана, 
као и одређивати врсту мањих монтажних 
објеката,  а на predlog nadle`nih organa 
op{ti-nske uprave, koji su ovim 
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Пlanom obavezani da se staraju o 
sprovo|ewu istoga. 
 У смислу ст.1. овог члана, овлашћује се 
извршни орган општине да приликом одржа-
вања туристичких манифестација, као што је 
Берза бања, фестивали, промоција књига, 
публикација, малих кућних апарата, мед. 
апарата «Призма», промоција аутомобила, меда, 
пчелињих производа, лековитих биља, возила 
«Романтика» за продају пива, продају лубеница, 
може у сваком појединачном случају одредити 
или  наложити дислокацију на други простор, 
који не омета пешачку и саобраћајну 
комуникацију, као ни рад других објеката и 
несметано одвијање програма и манифестација. 

  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 поста-
вљање привремених монтажних објеката и 
летњих башти који су предмет Плана, односно 
на захтев закупаца који из одређених објекти-
вних разлога нису благовремено поднели захтев 
за одређену локацију, може у сваком поједи-
начном 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 15. 
 За постављање монтажних објеката из чл. 
2. овог Плана, а које су у корисништву физичког 
или правног лица, потребно је прибавити 
одобрење од стране надлежног органа Општ-
инске управе општине Врњачка Бања.  
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 Овај План општег распореда места за 
правни основ има: 
           1.Одлуку о монтажним објектима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања бр.4/06-
пречишћен текст) 

  2.Одлуку о грађевинском земљишту 
(''Сл.лист општине Краљево'' бр. 5/04), 
 3.Уговор о пословној сарадњи који је 
закључен између АДТ «Путник» Београд и 
Општине Врњачка Бања, бр. 110-99/06  од 
19.7.2006.г. 
 4.Уговор закључен између Општине 
Врњачка Бања и «Футура плус» ДОО Београд, 
бр.110-93/06 од 13.7.2006.г. и анекса овог 
уговора од 5.10.2006.г., 
 5.Делимично решење Одељења за 
финансије, буџет и јавне приходе бр.46-17/06 од 
13.11.2006.г. 
 6.Делимично решење Одељења за 
финансије, буџет и јавне приходе бр.46-17/06 од 
21.12.2006.г., 
 7.Одобрење надлежног органа Општ-
инске управе бр.351-49/92 од 18.2.1992.г. 
 8.Одобрење надлежног органа Општ-
инске управе бр.351-499/91 од 18.2.1991.г. 

9.Одлуке Дома здравља бр.01-1050/4 од 
30.7.1990.г. 

10. Одлуке Здравственог центра Краљево 
бр.628-2/17 од 14.1.1991.г. 

Наведени документи су саставни део овог 
Плана и представљају основ за утврђивање лока-
ција за постављање предметних објеката, 
времена трајања закупа и висине закупнине. 

 
Члан 17. 

 За објекте за које је овим Планом 
предвиђено постављање на утврђеним 
локацијама закључиће се  уговори, којима ће се 
ближе уредити ближа  локација, временско 
важење, висина закупнине и други елементи 
закупног односа. 

Уговорима из става 1. овог члана посебно 
се утврђује да се јавна површина даје у закуп на 
одређено време, односно на привремено 
коришћење, уз обавезу закупца да при 
закључењу уговора достави: главни пројекат за 
изградњу привременог објекта и пројекат 
рушења, односно уклањања тог објекта, 
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), с тим да се средства у висини предрачуна 
трошкова рушења из одобреног пројекта, при 
закључивању уговора о привременом кори-
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шћењу земљишта, депонују код овлашћеног 
надлежног органа, односно организације. 
  За објекте за које је овим Планом 
предвиђено задржавање, уговор ће се закључити 
под условом да је за ту локацију- место и исту 
врсту објекта измирена у потпуности обаваза у 
претходном периоду привременог коришћења. 
 Уколико власници постојећих мањих 
монтажних објеката за поједина места за које је 
предвиђено постављање објеката овим Планом,  
у року од 30 дана од дана доношења овог Плана 
не закључе  уговор са надлежним органом 
Општине за то место и врсту објекта, за ту 
локацију спровшће се поступак јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда. 
 Временско важење овог Плана утврђују 
се на временски период до 3 године, у 
зависности од потреба и реализације Плана 
детаљне регулације «Централна зоне са главним 
бањским парком». 

Временско важење сваке поједине 
локације из овог Плана биће ближе регулисано 
уговором, с тим што надлежни орган општине 
задржава право да у сваком појединачном слу-
чају уговор једнострано раскине и пре угово-
реног рока, ако реализација планског акта и 
интереси општине то захтевају, са отказним 
роком од 30 дана. 

 
Члан 18. 

           О спровођењу овог Плана стараће се 
Одељење за заштиту животне средине и 
друштвено-економски развој – инспекцијска 
служба, као и Одељење за планирање и изгра-
дњу Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 

Члан 19. 
           Ступањем на снагу овог Плана престаје 
да важи План распореда места за постављање 
монтажних објеката (бр. 350-211/04 од 
21.04.2004. године). 
_________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

      
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



   31.   Страна    -   Број 3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      9. јул  2007.    

 
 
 
 
 

 
 
САДРЖАЈ  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
27. Одлука о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2006.г...................1 
28. Одлука о братимљењу-успостављању сарадње општине Врњачка Бања  
и општине Хатјелдал, Краљевина Норвешка..................................................................15 
29. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације 
«Централна зона са главним бањским парком»..............................................................15 
30. Решење о именовању Управног одбора 
Фонда за противпожарну заштиту општине Врњачка Бања..........................................16 
31. Решење о именовању Надзорног одбора 
Фонда за противпожарну заштиту општине Врњачка Бања..........................................16 
32. Решење о разрешењу и именовању чланова  
Управног одбора ЈП Радио телевизија Врњачка Бања....................................................17 
33. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора 
Установе Туристичко спортски центар Врњачка Бања..................................................17 
34. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора 
Културног центра Врњачка Бања......................................................................................18 
35. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора 
ЈП «Борјак»  Врњачка Бања...............................................................................................18 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

36. Одлука о паркинг зонама и режиму коришћења 
јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи............................................................................19 
37. Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве......................................................................................................20 
38. Закључак о давању сагласности на Ценовник 
услуга коришћења паркинг простора.................................................................................20 
 
АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 
 

39. Ценовник услуга коришћења паркинг простора..........................................................21 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

40. Одлука о Општинском јавном правобранилаштву- пречишћен текст.......................21 
41. План општег распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи-прчишћен текст........................................................................23 

 
Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове-Телефон: 611-302, лок. 126 Тираж-30 
Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту општине Врњачка Бања  
www.opstinavrnjackabanja.com 

 
 
 



   32.   Страна    -   Број 3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      9. јул  2007.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   33.   Страна    -   Број 3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      9. јул  2007.    
 

 
 


	О Д Л У К У
	III
	II


	ОДЛУКУ
	ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
	АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
	ОПШТИНСКА УПРАВА

