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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
на општине Врњачка Бања на 
, одржаној 12.10.2007.г., на 

30. Закона о локалној 
л. гласник РС", бр. 9/2002, 
4 и 62/2006 - др. закон), члана 
ом дугу ("Сл. гласник РС", бр. 
бављеног мишљења Минис–
ија број 401-00-01040/2007-06 
, члана 4. Одлуке о буџету 
ка Бања за 2007.г. (“Службени 
рњачка Бања” бр. 10/06), члана 
. Статута општине Врњачка 
и лист општине Краљево бр. 
н текст),  донела је 

  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 Врњачка Бања задужиће се 
ке институције, на основу 
у Општине Врњачка Бања за 
и лист општине Врњачка Бања 
ојој је предвиђено дугорочно 
ење у члану 3. у тачки VII и 
а позицији под редним бројем 
ласификација  900 назив конта 

задуживања и продаје 
овине у Билансу прихода и 
не Врњачка Бања за 2007.г. 
ентације Одлуке о буџету 
ка Бања за 2007.г., у износу од 
а. 

Члан 2. 
но задуживање у износу из 
на користи се за капиталне 
асходе који се финансирају из 

тне инфраструктуре износ од 
ра - предвиђене у члану 30. 
у Општине Врњачка Бања за 
у 12.03. Послови одржавања и 
муној делатности – путеви, на 
кономске класификације 51123 
ћајних објеката; 
спортске дворане износ од 
ра - предвиђене у члану 30. 
 Општине Врњачка Бања за 

 
 
2007.г. у разделу 1.16. Спортска дворана, на 
апропријацији економске класификације 511 
Зграде и грађевински објекти. 
 

Члан 3. 
 За реализацију ове одлуке задужен је 
Извршни орган. 
  

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана од дана доношења, а објавиће се 
у Службеном листу општине Врњачка Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА                    

Број: 400-1157/07 од 12.10.2007.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
  
85. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
својој  20-oj редовној седници, одржаној дана 
12.10.2007. године, на основу чл. 7., 36. и 44б. 
Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. 
гласник РС“,бр:46/95, 66/01, 61/05, 91/05  и 
62/06) и чл.23. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Краљево“, бр.24/04), 
донела је  

 
                               ОДЛУКУ  

 О  АУТО-ТАКСИ  ПРЕВОЗУ 
  
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређује 
обављање ауто-такси превоза путника на 
територији општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Ауто-такси превоз путника (у даљем 
тексту: такси превоз) је вид јавног превоза 
путника и ствари на територији општине 
Врњачка Бања. 

Такси превоз је вид ванлинијског 
превоза за који путник утврђује релацију и за 
то плаћа износ који покаже таксиметар. 
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Такси превоз се обавља возилом које је 
намењено и погодно за такси превоз, ако 
испуњава услове прописане законом и овом 
одлуком. 
 

Члан 3. 
Такси превоз могу обављати 

предузетници и правна лица регистрована за 
обављање ове врсте делатности, у складу са 
законом и овом одлуком. 
 

Члан 4. 
Такси возач је физичко лице које 

обавља такси превоз, као предузетник или као 
запослени код правног лица, у смислу закона и 
одредаба ове одлуке. 
 

Члан 5. 
У оквиру годишњег и вишегодишњег 

планирања потреба у јавном превозу путника и 
ствари на територији општине Врњачка Бања, 
планирају се потребе за такси превозом и 
доноси програм потреба за такси превозом (у 
даљем тексту: програм), у складу са законом. 

Програм из става 1. овог члана доноси 
се у складу са саобраћајно-техничким услови–
ма којима се дефинише оптимално органи–
зовање такси превоза. 

Сабраћајно-технички услови из става 
2. овог члана дефинишу се у текућој за 
наредну годину, а на основу карактеристика 
превозних захтева. 

Извршни орган доноси програм из 
става 1. овог члана, који садржи такси 
стајалишта,  број такси возила и број такси 
возача на најфреквентнијим стајалиштима  
који познају један страни језик, превасходно 
енглески језик,   а са чијим радом се задово–
љавају потребе за овом врстом превоза. 

Предлог програма из става 1. овог 
члана припрема  орган Општинске управе  
надлежан за послове саобраћаја (у даљем 
тексту: надлежни орган) у сарадњи са 
овлашћеним представницима такси возача и 
предузетника (председник или овлашћени 
представник такси возача). 

 
Члан 6. 

Правно лице и физичко лице могу 
почети са радом, односно обављати такси 
превоз, под условом да поред законом 
утврђених услова испуне и услове утврђене 
овом одлуком. 

Акт о испуњавању услова из ове 
одлуке у смислу става 1. овог члана даје 
надлежни орган. 

Члан 7. 
Правно лице и такси возач 

регистровани у складу са законом и овом 

одлуком за обављање делатности такси 
превоза, може обављати ову делатност ако 
такси возило испуњава услове, у смислу члана 
10. став 1. ове Одлуке. 

 
2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
А) Предузетник 

Члан 8. 
Физичко лице може обављати такси 

превоз као предузетник, ако поред општих 
услова утврђених законом, испуњава и услове 
утврђене овом одлуком и то: 
1. да има возачку дозволу "Б" категорије 
најмање три године; 
2. да је пословно способан, 
3. да му правоснажном судском одлуком није 
забрањено обављање одређене делатности, 
односно да му правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштитна мера 
забране обављања делатности, док трају 
правне последице осуде, односно мере; 
4. да је власник или корисник моторног возила 
по уговору о лизингу; 
5. да постоји слободно место за такси возило у 
складу са програмом из члана 5. став 1. ове 
одлуке; 
6. да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности испуњава услове из 
члана 10. ове одлуке; 
7. да има седиште на територији општине 
Врњачка Бања.  

За обављање делатности такси превоза 
у статусу запосленог код правног лица 
регистрованог за обављање ове врсте 
делатности у складу са законом и овом 
одлуком, физичко лице мора да испуни услове 
из става 1. овог члана, осим услова под тач. 4-
6, које испуњава правно лице, са којим  
физичко лице има закључен уговор о раду. 

 Услови из става 1. тачка 2. и 3. овог 
члана доказују се уверењем не старијим од 
шест месеци. 
 
Б) Правно лице 

Члан 9. 
За обављање такси превоза правно 

лице мора поред услова прописаних законом, 
да испуни и следеће: 
1. да је регистровано за обављање делатности 
такси превоза у складу са законом и овом 
одлуком; 
2. да има седиште на територији општине 
Врњачка Бања,  
3. да такси возач запослен у правном лицу 
испуњава услове прописане чланом 8. став 2. 
ове одлуке; 
4. да има најмање једно моторно возило у 
власништву или по основу уговора о лизингу; 
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5. да постоји слободно место за такси возило у 
складу са Програмом из члана 5. став 1. ове 
одлуке; 
6. да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности за такси превоз испуњава 
услове из члана 10. став 1.ове одлуке. 
7. Уколико возило поседује радио станицу, 

неопходно је да достави уговор о закупу 
простора за постављање емисионих уређаја и 
поседује одговарајућа одобрења надлежних 
органа. 

 
3. ТАКСИ ВОЗИЛО 
 

Члан 10. 
Моторно возило је намењено и 

погодно за обављање такси превоза ако 
испуњава следеће услове:  
1. да је фабрички произведено путничко 
возило категорије М1 које има највише пет 
седишта, рачунајући и седиште возача и 
најмање четворо врата; 
2. да је до 31. децембра 2008. године 
произведено минимално у складу са условима 
прописаним нормом "ЕУРО-3" у погледу 
издувне емисије, а за возило домаће 
производње да задовољава техничке, 
употребне и естетске критеријуме (уколико 
није декларисано по „ЕУРО-3“ или „ЕУРО-4“ 
норми); 
3. да је технички исправно у складу са 
прописима; 
4. да је  возило регистровано у Полицијској 
станици Врњачка Бања; 
5. да поседује полису за осигурање путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу; 
6. да има уграђен таксиметар који мора бити 
исправан, баждарен на важећу тарифу, 
пломбиран и постављен тако да износ који се 
откуцава буде видљив путницима; 
7. да је опремљено инсталацијом за осветљење 
кровне ознаке; 
8. да има важећи ценовник постављен тако да 
његов садржај буде видљив путницима; 
9. да има на видном месту истакнут 
идентификациони картон и идентификациону 
ветробранску налепницу ; 
10. да је возило без оштећења и чисто и да 
исто није старије од 8 година, као и да има 
исправан суви противпожарни апарат и другу 
прописану опрему, са важећим роком 
употребе; 
11. да возило има светлећу кровну ознаку 
ТАXI, која је обојена у јединствену боју 
правоугаоног облика и садржи евиденциони 
број кровне ознаке издату од стране надлежног 
органа и основни грб општине. 
 

Ако се приликом прегледа такси 
возила утврди да исто не испуњава услове из 
става 1 овог члана, саобраћајни инспектор 
наложиће мере за отклањање недостатака у 
супротном примениће Правилник о начину 
одузимања, чувања и поступања са привре–
мено одузетим возилом које је употребљено за 
извршење прекршаја односно привредног 
преступа ( «Сл.гласник РС» бр.71/2006). 

       
Члан 11. 

Испитивање погодности моторног 
возила за такси превоз врши комисија коју 
образује Извршни орган. Комисија се састоји 
од председника и два члана и бира се на 
период од две године. 

Комисија из става 1. овог члана, 
приликом испитивања погодности возила за 
такси превоз утврђује испуњеност услова 
прописаних чланом 10. ове одлуке. 

Надлежни орган на основу извештаја 
комисије из ст. 1. овог члана издаје потврду о 
погодности возила за обављање такси превоза 
и о издатим потврдама води регистар. 

Приликом издавања потврде погодно–
сти возила за обављање такси превоза или 
продужетак исте правно и физичко лице су у 
обавези да плате годишњу накнаду за 
коришћење такси стајалишта у складу са  
Одлуком о локалним комуналним таксама.   
 
4. САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 12. 

Захтев за издавање акта из  члана 6. 
став 2. ове одлуке, са потребним доказима, 
правно и физичко лице подносе надлежном 
органу.  

Захтев за издавање акта из  члана 6. 
став 2. ове одлуке за запослено лице подноси 
послодавац. 

Надлежни орган издаће сагласност или 
одбити захтев за обављање делатности такси 
превоза у року од 7 дана од дана подношења 
захтева. 

Надлежни орган на основу решења 
Агенције за привредне регистре о упису 
предузетника или правног лица за обављање 
делатности такси превоза и акта из  члана 6. 
став 2. ове одлуке, издаје такси исправе и 
ознаке, о којима води посебан регистар. 
 
5. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ 
А) Исправе такси возача 
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Члан 13. 
Такси дозвола је исправа коју такси 

возач носи са собом приликом обављања 
делатности и коју је дужан да покаже на захтев 
овлашћеног лица и садржи: 
- пословно име правног лица или предузе–
тника, 
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 
- статус такси возача (предузетник или запо-
слени), 
- јединствени матични број такси возача, 
- адресу и 
- фотографију такси возача. 

Идентификациони картон је исправа 
која служи да подаци о такси возачу буду на 
увиду путнику приликом вожње, а налази се 
на средини горњег дела инструмент табле и 
садржи: 
- пословно име правног лица или предузе-
тника, 
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 
-статус такси возача (предузетник или 
запослени), 
- јединствени матични број такси возача и 
- фотографију такси возача. 
 
Б) Исправе и ознаке за возило којим се обавља 
такси превоз. 
 

Члан 14. 
Идентификациона ветробранска нале–

пница је ознака возила која садржи податке о 
моторном возилу, налази се на предњем левом 
горњем углу ветробранског стакла, поставља 
је и скида овлашћено лице надлежног органа. 

Идентификациона ветробранска нале–
пница садржи: 
- регистарски број возила, 
- број кровне ознаке, 
- бар код који садржи: име и презиме власника 
или корисника по уговору о лизингу, марку и 
тип возила и 
- транспарентни холограм - основни грб опш-
тине. 

Кровна ознака „ТАXI" служи за 
идентификацију возила и садржи: 
- натпис «ТАXI», 
- број кровне ознаке и  
- основни грб општине Врњачка Бања. 

Кровна ознака „ТАXI“ мора са обе 
стране да буде истог изгледа, висине најмање 
16 центиметара, дужине 60цм.и евиденционим 
бројем асоцијације којој припада, висине 
најмање 12 центиметара, као и назив фирме 
или такси удружења. 

Потврда о погодности возила служи 
као доказ да возило испуњава услове за 

обављање такси превоза прописане чланом 
10.став 1. и 11. ове одлуке и садржи: 
- регистарски број возила, 
- име и презиме власника или корисника по 
основу уговора о лизингу, 
- класу возила, 
- марку и тип возила, 
- рок важности. 
 

Члан 15. 
Правно лице и такси возач су поред 

законом прописаних обавеза дужни: 
- да све измене података које садржи такси 
дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке 
пријаве надлежном органу у року од три дана 
од дана наступања измене; 
- да све измене у вези моторног возила пријаве 
надлежном органу у року од три дана од дана 
наступања измене; 
- да се на возилу којим обављају такси превоз 
налази кровна ознака, «ТАXI» и 
идентификациона ветробранска налепница, а у 
возилу идентификациони картон и ценовник; 
- да у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра Агенције за 
привредне регистре надлежном органу врате 
такси дозволу, потврду о погодности и 
класификацији возила, идентификациони 
картон, идентификациону ветробранску нале–
пницу и кровну ознаку «ТАXI»; 
- да у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом прекиду обављања делатности 
такси превоза, надлежном органу врати такси 
дозволу, потврду о погодности и класифи–
кацији возила, идентификациони картон и 
кровну ознаку «ТАXI»; 
- да у року од три дана по правоснажности 
решења о брисању из регистра донетом по 
сили закона, надлежном органу врати такси 
дозволу, потврду о погодности и класифи–
кацији возила, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу и 
кровну ознаку «ТАXI»; 
- да једном годишње изврше испитивање 
погодности за возило најкасније даном истека 
важности потврде о погодности у складу са 
одредбама ове одлуке. 
 
6. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
А) Услови за привремени прекид обављања 
такси превоза 
 

Члан 16. 
Такси возач може привремено 

прекинути обављање такси превоза због: 
- поправке возила којим обавља такси превоз у 
трајању до 12 месеци, 
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- притвора или издржавања казне затвора до 
шест месеци, као и за време трајања мере 
безбедности, односно заштитне мере забране 
управљања моторним возилом до шест месеци, 
- у другим случајевима у складу са законом. 

Пријаву о привременом прекиду 
надлежном органу за запосленог возача 
подноси послодавац. 

 
Б) Услови за престанак обављања такси 
превоза 
 

Члан 17. 
Предузетнику престаје важност акта из  

члана 6. став 2. ове одлуке, којим је дата 
сагласност о испуњености услова за обављање 
такси превоза у случају: 
1. одјаве, 
2. ако престану да постоје услови из члана 8. и 
10. став 1. ове Одлуке, 
3. да једном годишње не изврши испитивање 
погодности за возило, најкасније даном истека 
важности потврде о погодности, у складу са 
одредбама ове одлуке, 
4. у другим случајевима прописаним законом. 

Правном лицу престаје важност акта из 
члана 6.став 2. ове одлуке, којим је дата 
сагласност о испуњености услова за обављање 
такси превоза у случају: 
1. наступања околности које су у супротности 
са чланом 9. одлуке и  
2. у другим случајевима прописаним законом. 

Акт из ст. 1. и 2. овог члана надлежни 
орган доставља Агенцији за регистрацију 
привредних субјеката. 

 
7. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

 
Члан 18. 

Такси стајалиште је одређено и 
уређено место на јавној саобраћајној површи–
ни, на коме такси возила пристају, чекају и 
примају путнике. 

Такси стајалишта се обележавају хори–
зонталном и вертикалном саобраћајном сигна–
лизацијом. 

Хоризонталном сигнализацијом жуте 
боје обележава се простор за стајање такси 
возила, у оквиру такси стајалишта, уписује се 
натпис «ТАXI» жутом бојом. 

На почетку стајалишта поставља се 
вертикални саобраћајни знак за означавање 
такси стајалишта. 

 
Члан 19. 

На такси стајалишту возила се 
паркирају према редоследу доласка. 

На такси стајалишту могу се паркирати 
само возила која су обележена у складу са 
овом одлуком. 

Такси возила се паркирају на стаја–
лишту само у оквиру обележених места и на 
начин како је дефинисано хоризонталном и 
вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

За време стајања возила на такси 
стајалишту возач је дужан да остане поред 
возила или у возилу. 

 
Члан 20. 

Локацију стајалишта на јавним 
саобраћајним површинама одређује  надлежни 
орган за послове саобраћаја. 
 
8. ТАКСИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 21. 
Такси возач је обавезан да такси превоз 

започне по уласку путника у возило. 
Такси возач је обавезан да прихвати 

вожњу на траженој релацији, осим у случају 
предвиђеним чланом 28. ове одлуке. 

 
Члан 22. 

Такси возач је обавезан да по уласку 
путника у возило укључи таксиметар. 

За време превоза путника светло на 
кровној ознаци у делу који садржи назив 
«ТАXI» мора бити искључено, а у делу на 
којем је означен број мора остати укључено. 

 
Члан 23. 

Такси возач је обавезан да такси превоз 
обави путем који путник одреди односно 
најкраћим путем до места опредељења 
путника. 

 
Члан 24. 

Такси возач је обавезан да прими у 
возило сваког путника у границама распо–
ложивих седишта, као и лични пртљаг путника 
у границама величине и носивости простора за 
пртљаг. 

Под личним пртљагом путника 
подразумевају се путне торбе и кофери чија 
укупна тежина не прелази 20 килограма. 

Такси возач је обавезан да се за време 
обављања такси превоза према путницима 
опходи са пажњом и предусретљиво. 

 
Члан 25. 

Такси возач, у време обављања такси 
превоза, не сме такси возило паркирати ван 
такси стајалишта. 
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Члан 26. 
За време обављања делатности такси 

возач мора код себе да има такси дозволу, 
идентификациони картон, потврду о 
погодности и полису за осигурање путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу. 

 
Члан 27. 

Када такси возило користи за 
сопствене потребе такси возач је обавезан да 
уклони кровну ознаку «ТАXI». 
 

Члан 28. 
Такси возилом се не могу превозити: 
- деца до шест година старости без 

пунолетног пратиоца, 
-лица под дејством алкохола или дроге 

и лица оболела од заразне болести, без 
пратиоца и  

-кућни љубимци, без одговарајуће 
опреме и њиховог власника, са пристанком 
такси возача. 

 
Члан 29. 

Такси возач је обавезан да за време 
такси превоза буде уредан. 

Такси возач у току рада не сме бити 
одевен у кратке панталоне, шортс, мајицу без 
рукава и без адекватне обуће. 

 
Члан 30. 

Предузетници и друга правна лица са 
седиштем ван територије општине Врњачка 
Бања  могу обавити започети  такси превоз 
путника који се делом обавља и на територији 
општине Врњачка Бања, под условима 
прописаним законом и овом одлуком. 

 
9. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 31. 
Цена услуге такси превоза утврђује се 

решењем о максимирању цена такси превоза 
путника које доноси Извршни орган. 

Цена такси превоза наплаћује се у 
износу који покаже таксиметар. 

У цену такси превоза урачунат је и 
превоз личног пртљага путника. 

Такси возач је обавезан да по 
извршеној услузи изда рачун који мора да 
садржи следеће податке: 
- пословно име правног лица или предузе–
тника, 
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 
- регистарски број возила, 
- датум и време вожње, 
- релацију вожње и 
- цену за извршену услугу. 

У случају да такси возач не укључи 
таксиметар на почетку вожње, путник није у 
обавези да плати цену услуге такси превоза. 

 
Члан 32. 

У случају да није у могућности да 
заврши започети такси превоз на територији 
општине Врњачка Бања, такси возачу припада 
као накнада износ који у моменту превоза 
покаже таксиметар умањен за цену старта уз 
обавезу обезбеђивања другог такси возила. 

 
Члан 33. 

О пријему других путника у току такси 
превоза до места опредељења одлучује путник 
који је започео коришћење такси превоза уз 
сагласност такси возача. 

Ако путник који је примљен у току 
такси превоза наставља коришћење такси 
превоза после места опредељења путника који 
је започео коришћење овог превоза, наставак 
вожње се сматра започињањем такси превоза. 

 
Члан 34. 

Ако више путника истовремено 
користи превоз до истог места опредељења, 
цену такси превоза плаћа путник који је 
започео коришћење такси превоза. 
 
10. НАДЗОР 

Члан 35. 
Надзор над применом одредаба ове 

Одлуке врши орган Општинске управе за 
послове саобраћаја. 

Инспекцијски надзор над применом 
ове одлуке врши саобраћајни инспектор 
Општинске управе. 
 

Члан 36. 
Правно лице и такси возач дужни су да 

саобраћајном инспектору омогуће неометано 
вршење послова, ставе на увид сва потребна 
документа, да у року који инспектор одреди 
доставе потребне податке и поступе по налогу 
инспектора. 

 
11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 

динара, казниће се за прекршај правно лице: 
1. ако обавља делатност такси превоза супро–
тно члану 6. одлуке; 
2. ако обавља такси превоз путника возилом 
које не испуњава услове из члана 10. одлуке; 
3. ако у такси возилу таксиметар из члана 10. 
став 1. тачка 6. није технички исправан, 
баждарен, пломбиран или постављен тако да 
износ који откуцава није видљив за путника, 
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или се његовим укључивањем светло на такси 
ознаци не гаси (члан 10. став 1. тачка 7. 
одлуке); 
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је важећи ценовник постављен тако да 
није видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 
8. одлуке); 
5. ако се на такси возилу не налази 
индентификациона ветробранска налепница а 
у такси возилу идентификациони картон (члан 
10. став 1. тачка 9. одлуке); 
6. ако се на крову такси возила не налази 
кровна ознака (члан 10. став 1. тачка 11. 
одлуке); 
7. ако неовлашћено уступи или на други начин 
отуђи ознаку (члан 10. став 1. тачка 11. 
одлуке); 
8. ако на такси возилу носи ознаку коју није 
издао надлежни орган (члан 10. став 1. тачка 
11. одлуке); 
9. ако све измене везане за податке које 
садржи такси дозвола и друге исправе не 
пријави надлежном органу у року од три дана 
од дана наступања измене (члан 15. став 1. 
алинеја 1. Одлуке); 
10. ако све измене везане за податке о 
моторном возилу не пријави надлежном 
органу у року од три дана од дана наступања 
измене (члан 15. став. 1. алинеја 2. одлуке); 
11. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра који се води 
код Агенције за привредне регистре 
надлежном органу не врати такси дозволу, 
потврду о подобности возила, идентифи-
кациони картон, идентификациону ветробр-
анску налепницу и кровну ознаку «ТАXI» 
(члан 15. став 1. алинеја 4. Одлуке); 
12. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом престанку обављања такси 
превоза надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности возила, 
идентификациони картон и кровну ознаку 
«ТАXI» (члан 15. став 1. алинеја 5. одлуке); 
13. ако у року од три дана по правноснажности 
решења о брисању из регистра донетом по 
сили закона, надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности за такси 
возило, идентификациони картон, идентифи-
кациону ветробранску налепницу и кровну 
ознаку «ТАXI” (члан 15. став 1. алинеја 6. 
одлуке); 
14. ако једном годишње не изврши испи-
тивање погодности за возило, у складу са 
одредбама одлуке најкасније даном истека 
важности потврде о погодности возила (члан 
15. став 1. алинеја 7. одлуке); 
15. ако поступи супротно члану 36. одлуке; 

16. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно одредбама члана 19. и 21. одлуке; 
17. ако запослени у правном лицу не укључи 
таксиметар по уласку путника у возило (члан 
22. одлуке); 
18. ако запослени у правном лицу не обавља 
такси превоз у складу са одредбом члана 23. 
одлуке; 
19. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно члану 24. став 1. и 2. и члану 25. 
одлуке; 
20. ако запослени у правном лицу поступи 
супротио члану 26. одлуке; 
21. ако запослени у правном лицу користи 
такси возило за сопствене потребе, а није 
уклонио кровну ознаку «ТАXI» (члан 27. 
одлуке); 
22. ако запослени у правном лицу обавља 
такси превоз супротно одредби члана 28. 
одлуке; 
23. ако запослени у правном лицу за време 
обављања такси превоза не поштује одредбе 
члана 29. одлуке; 
24. ако запослени у правном лицу накнаду за 
обављени такси превоз наплати супротно 
одредби члана 31. став 2. одлуке; 
25. ако запослени у правном лицу путнику не 
изда рачун о извршеној услузи или изда рачун 
који не садржи све прописане податке (члан 
31. став 4. одлуке); 
26. ако запослени у правном лицу у случају 
немогућности да заврши започети такси 
превоз поступи супротно члану 32. одлуке и  
27. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно члану 36. одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара. 
 

Члан 38. 
Новчаном казном од 2.500 до 250.000 

динара казниће се за прекршај такси возач: 
1. ако обавља такси превоз супротно члану 6. 
одлуке; 
2. ако обавља такси превоз путника возилом 
које не испуњава услове из члана 10. одлуке; 
3. ако у такси возилу таксиметар из члана 10. 
став 1. тачка 6. није технички исправан, 
баждарен, пломбиран или постављен тако да 
износ који откуцава није видљив за путника, 
или се његовим укључивањем светло на такси 
ознаци не гаси (члан 10. став 1. тачка 7. 
одлуке); 
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је важећи ценовник постављен тако да 
није видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 
8; одлуке); 
5. ако се на такси возилу не налази иденти–
фикациона ветробранска налепница а у такси 
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возилу нема идентификациони картон (члан 
10. став 1. тачка 9. одлуке); 
6. ако се на крову такси возила не налази 
кровна ознака из члана 10. став 1. тачка 11. 
одлуке; 
7. ако неовлашћено уступи или на други начин 
отуђи ознаку из члана 10. став 1. тачка 11. 
одлуке; 
8. ако на такси возилу носи ознаку из члана 10. 
став 1. тачка 11. одлуке коју није издао 
надлежни оган; 
9. ако све измене везане за податке које 
садржи такси дозвола и друге исправе не 
пријаве надлежном органу у року од три дана 
од дана наступања измене (члан 15. став 1. 
алинеја 1. одлуке); 
10. ако све измене везане за податке о 
моторном возилу не пријави надлежном 
органу у року од три дана од дана наступања 
измене (члан 15. став 1. алинеја 2. одлуке); 
11. ако у року од три дана од подношења 
захтева за брисање из регистра који се води 
код Агенције за привредне регистре 
надлежном органу не врати такси дозволу, 
потврду о погодности возила, иденти–
фикациони картон, идентификациону ветро–
бранску налепницу и кровну ознаку «ТАXI» 
(члан 15. став 1. алинеја 4. одлуке); 
12. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом престанку обављања такси 
превоза надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности возила, 
идентификациони картон и кровну ознаку 
ТАXI (члан 15. став 1. алинеја 5. одлуке); 
13. ако у року од три дана по правноснажности 
решења о брисању из регистра донетом по 
сили закона, надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности за такси 
возило, идентификациони картон, иденти–
фикациону ветробранску налепницу и кровну 
ознаку ТАXI (члан 15. став 1. алинеја 6. 
одлуке); 
14. ако једном годишње не изврши 
испитивање погодности за возило у складу са 
одредбама одлуке најкасније даном истека 
важења потврде о погодности возила (члан 15. 
став 1. алинеја 7. одлуке); 
15. ако поступи супротно члану 36. одлуке; 
16. ако поступи супротно одредбама члана 19. 
и 21. одлуке; 
17. ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило (члан 22. одлуке); 
18. ако не обавља такси превоз у складу са 
одредбом члана 23. одлуке; 
19. ако поступи супротно члану 24. став 1. и 2. 
и члану 25. одлуке; 
20. ако поступи супротно члану 26. одлуке; 

21. ако користи такси возило за сопствене 
потребе, а није уклонио кровну ознаку «ТАXI» 
(члан 27. одлуке); 
22. ако обавља такси превоз супротно одредби 
члана 28. одлуке; 
23. ако за време обављања такси превоза не 
поштује одредбе члана 29. одлуке; 
24. ако цену за обављени такси превоз наплати 
супротно одредби члана 31. став 2. одлуке; 
25. ако путнику не изда рачун о извршеној 
услузи или изда рачун који не садржи све 
прописане податке (члан 31. став 4. одлуке); 
26. ако у случају немогућности да заврши 
започети такси превоз поступи супротно члану 
32. одлуке и  
 

Члан 39. 
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 

динара казниће се за прекршај правно лице ако 
за обављање такси превоза ангажује лице 
супротно одредби члана 9. став 1. тачка 3. 
Одлуке. 

Члан 40. 
Новчаном казном од 250 до 25.000 

динара казниће се за прекршај физичко лице 
које у правном лицу обавља такси превоз, 
супротно одредби члана 9. став 1. тачка 3. 
одлуке. 

 
Члан 41. 

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 
динара казниће се за прекршај правно лице ако 
на територији општине обавља такси превоз 
супротно одредбама члана 30. Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник-такси возач новчаном 
казном од 2.500 до 250.000 динара. 

 
12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
Правна лица и предузетници који на 

дан ступања на снагу ове одлуке обављају 
такси превоз дужни су да ускладе своје 
пословање са одредбама ове одлуке најкасније 
до 31. децембра 2007. године, осим у односу 
на услове прописане у чл.10.став 1. тачка 2. 
ове одлуке, за које се утврђује рок 
31.12.2008.године. 

 
Члан 43. 

Уколико правно лице или предузетник 
не ускладе своје пословање у складу са чланом 
42. ове одлуке надлежни орган, обавестиће 
Агенцију за регистрацију привредних 
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субјеката да нису испуњени услови за 
обављање такси превоза. 

 
Члан 44. 

Поступак по пријави за упис у регистар 
за обављање такси превоза који је започет, по 
коме није донето решење до дана почетка 
примене ове одлуке наставиће се по одредбама 
ове одлуке. 

Члан 45. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о ауто такси превозу 
("Службени лист општине Краљево", бр. 4/05) 
. 

Члан 46. 
Ова одлука ступа на снагу у року од 8 

дана од дана објављивања у "Службеном листу  
општине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     
 Број: 344-227/07 од 12.10.2007.године 
    

            ПРЕДСЕДНИК  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
86. 
           Скупштина општине Врњачка Бања на 
20-ој седници одржаној 12.10.2007.г., на 
основу чл.4. и 12. Закона о комуналним 
делатностима ( « Сл.гласник РС» бр.16/97 и 
42/98), чл.7.9., 16.Закона о превозу у друмском 
саобраћају  ( « Сл.гласник РС « бр.46/95, 66/01, 
61/05, 91/05 и 62/06), и чл.23.Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист Општине Краљево «, 
бр.24/04), доноси 
 

О Д Л У К У 
О САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  

 

  Где разлози безбедности то захтевају, 
Одељење општинске управе надлежно за 
послове саобраћаја уз претходно мишљење 
Организационе јединице полиције Врњачка 
Бања, може решењем наредити да се уместо из 
ст.1.овог члана у реону описаног места највећа 
дозвољена брзина смањи до нивоа који 
обезбеђује безбедност учесника у саобраћају. 

 I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  

 Овом Одлуком одређују се основни 
услови и правила која ће се предузети у циљу 
безбедног и несметаног одвијања саобраћаја, 
техничког регулисања саобраћаја у насељеним 
местима и осталим јавним путевима на 
територији општине Врњачка Бања услови и 
начин обављања и  поверавања послова 
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији општине, превоз 
туриста за туристичко разгледање Врњачке 
Бање мини возом и фијакером, као и друга 
питања од значаја за одвијање и безбедност 
саобраћаја.

 
Члан 2. 

Под техничким регулисањем саобра–
ћаја на јавним путевима подразумевају се мере 
и акције којима се утврђује режим саобраћаја, 
хоризонтална и вертикална сигнализација, 
усмеравање саобраћајних токова и утврђивање 
најповољнијег режима саобраћаја праћењем и 
решавањем саобраћајно-техничке проблема–
тике као и остали послови од интереса за 
безбедно одвијање соабраћаја. 
 Техничко регулисање саобраћаја из 
ст.1.овог члана доношењем решења, вршиће 
одељење општинске  управе надлежано за 
послове саобраћаја. 
 

Члан 3. 
 Управљач пута стара се и одржава 
јавне путеве, улице и тротоаре и сходно томе 
дужан је да организује и врши контролу над 
стањем и одржавањем истих, као и објеката на 
њима, на постављању и одржавању вертикалне 
и хоризонталне саобраћајне сигнализације и 
обезбеђује услове за безбедан и несметан 
саобраћај на јавним путевима. 
 Управљач пута је дужан да води 
катастар саобраћајне сигнализације. 
  
 II.ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРА-
ЋАЈА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 

    
         Члан 4. 

               Највећа дозвољена брзина кретања 
возила на општинским, некатегорисаним, 
путевима са асфалтним коловозом, путевима и 
улицама у насељеном месту Врњачка Бања и 
насељеним местима: Руђинци, Штулац, 
Врњци, Ново село, Грачац, Подунавци и 
Вранеши је 50 км/ч што се регулише 
постављањем посебног саобраћајног знака. 

                         
       Члан 5. 

             Забрањује се кретање путничких и 
моторних возила на сопствени погон, 
мотоцикла и бицикла на моторни погон 
парковским стазама. 
 Забрањује се кретање трактора и 
теретних моторних возила чија укупна маса 
прелази 5 тона у насељенм месту Врњачка 
Бања у улицама: Краљевачка, Kрушевачка, 
Београдска, Немањина и део улице Врњачке 
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од моста на Липовачкој реци па до раскрснице 
са улицом Слатински венац. 
 Мини воз и фијакер за туристичко 
разгледање Врњачке Бање може се кретати 
само за то одређеном  или обележеном трасом 
и заустављати на одређеним или обележеним 
местима о чему решење доноси Орган управе 
надлежан за послове саобраћаја. 
 Возилима којима се врши достава-
снабдевање робе у објектима може се издати 
посебно одобрење за пролаз у улицама 
забрањеним за саобраћај таквих возила, с тим 
што доставу робе исти могу вршити само у 
временском периоду од 05,00 до 08,00 часова и 
15,00 до 17,00 часова. Одобрењем се утврђује 
износ локалне колмуналне таксе која је 
прописана   за пролаз саобраћајницама у 
којима је забрањен промет моторним возилима 
ради доставе робе. 
 Возилима комуналног предузећа, 
Електродистрибуције, ПТТ-а,  возилима чија 
укупна носивост прелази 5 тона  као и 
возилима  власника путничких возила  који су 
настањени у улицама забрањеним за саобраћај, 
може се издати посебно одобрење за кретање и 
паркирање возила улицама забрањеним за 
саобраћај, односно паркирање и гаражирање у 
двориштима где су настањени. 
 Одобрење из ст.3.4. и 5. овог члана 
издаје Одељење општинске управе надлежно 
за послове саобраћаја и исто садржи: марку 
возила, регистарску ознаку, носивост и време у 
коме је дозвољено кретање и заустављање, као 
и трасу пута. 
      

Члан 6. 
               У  линијском, градском и пригра–
дском превозу путника на територији општине 
Врњачка Бања користе се  аутобуска станица 
Врњачка Бања,  аутобуска стајалишта у 
Врњачкој Бањи и аутобуска стајалишта у 
насељеним местима: 
            Аутобуска стајалишта у Врњачкој Бањи 
су: Пијаца, Метинске ливаде, Слатина, «Бели 
Извор», Снежник», Клобук, Романија, 
Пахуљица, Липе, Голо брдо, вртић  «Радост»;  
као и аутобуска стајалишта у насељеним 
местима. 
 Аутобуска стајалишта у насељеним 
местима су: 
             1.Насељено место Врњци: Прибачки 
сокак, «Тодор«, Станчићи, Врњци-раскрсница, 
Предузеће « Витојевац «. 
 2.Насељено место: Руђинци: Железни–
чка станица; 
 3. Насељено место: Ново Село: Шарац, 
Ново Село,-Себићи, « Златно буренце «;  
 4. Насељено место. Подунавци: Поду–
навци – центар, Подунавци – мост, Срњевац; 

 5. Насељено место: Вранеши:Вранеши, 
Доњи Вранеши, Дом Вранеши, Дом у 
Вукушици; 
 6. Насељено место: Штулац: Штулац I, 
Штулац II, Попинска река; 
 7. Насељено место: Рсовци: Стајали–
ште Рсовци – река; 
 8.Насељено место: Станишинци: 
Лекина барака, Чеперци, Миодраговићи, Дом, 
Загржа-мост; 
 9.Насељено место:Грачац: Стаменчићи 
(Саовци), Боровци, Рудина, (Саовци), Дом 
Грачац, (Саовци), Ћилерџићи, Манојловићи 
(Отроци), школа (Отроци), Брекиње 
(Отроци),Црква (Горњи Грачац), Рсовци 
(Горњи Грачац), кућа Каравесовић Крстивоја, 
« Главица «, Ћурчићи (Главица), Белобрђани, 
Продовка (школа Доњи Грачац), Доњи Грачац, 
Томинац. 
       

Члан 7. 
           Аутобуско стајалиште је уређен постор 
поред коловоза, односно означени простор на 
коловозу на којем се заустављају аутобуси 
ради укрцавања и искрцавање путника и 
пртљага. 
 Аутобуско стајалиште мора имати 
прописане ознаке, односно означену саобра–
ћајну површину за заустављање аутобуса, 
извод из реда вожње и корпу за отпатке. 
 Извод из реда вожње на аутобуском 
стајалишту дужан је поставити превозник. 
 Аутобуско стајалиште мора да испуња-
ва и друге услове утврђене прописима о 
изградњи аутбуских стајалишта. 
 

Члан 8. 
 Простор (место за стајалиште) одређује 
Одељење општинске управе надлежано за 
послове саобраћаја у складу са потребама и 
урбанистичко-техничким услови-ма за њихову 
изградњу. 
 Аутобуска стајалишта у градском 
подручју изграђују се на растојању не мањем 
од 400 м, а у приградском не мањем од 500 м. 
 
   Члан 9. 

    Захтев за отварање нових стајалишта 
могу поднети месне заједнице, предузећа, 
установе и група грађана од најмање 10 лица. 
 Захтев се подноси  одељењу Општи-
нске управе  надлежном за послове саобраћаја. 
 Оправданост захтева за отварање 
нових стајалишта утврђује одељење Општи-
нске управе надлежано за послове саобраћаја, 
најкасније до 30 дана од дана подношења 
захтева. 
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Члан 10. 
 Изградњу и одржавање аутобуских 
стајалишта на државним путевима у грани-
цама ГП-а Врњачка Бања, као и свим  општи-
нским и некатегорисаним путевима и улицама 
у насељима на територији општине Врњачка 
Бања врши управљач пута. 

 
Члан 11. 

  Прво полазно стајалиште за  туристи–
чки мини воз је простор  аутобуске станице, 
или  део коловоза приступног пута са горње 
стране аутобуске станице које одреди управа 
аутобуске станице  а задње стајалиште тури–
стичког мини воза је  асфалтни коловоз улице 
Булевар Српских ратника код бивете 
«Снежник ». 
 Полазно стајалиште за фијакер је плато 
са десне стране моста на Врњачкој реци иза  
кафеа «Гоч» и  «Швајцарија».
  Стајалишта за превоз туриста за  
туристичко разгледање Врњачке Бање морају  
испуњавати услов и бити уређена у складу са 
чл.7., 8.ст.1. и чл.10. 
 

Члан 12. 
           Забрањено је заустављање и паркирање 
возила на простору утврђеном за аутобуско  и 
такси стајалиште. 
                                                         

       Члан 13. 
              Забрањено је паркирање и зауста-
вљање возила на зеленим и другим јавним  
површинама.Под јавним површинама сматрају 
се површине:  

1. површина јавног саобраћаја (улице и 
друге саобраћајнице, тротоари, стазе и друге 
површине јавног саобраћаја), 

2. аутобуска и железничка станица, 
стајалишта, бензинске станице, паркинг прос-
тори, 

3. јавне зелене површине (паркови, 
скверови,дрвореди, травнате површине, пов-
ршине за одмор и рекреацију), 

4. забавни и спортски терени (стади–
они, игралишта, вртићи и др.), 

5. водене површине (приобално зем–
љиште,корита и обала реке), 

6. пијаце, зелене, млечна и сточна 
пијаца, прилази и организована откупна места 
за пољопривредне и млечне производе и стоку, 

7. отворени простори између и око 
зграда и неизграђена грађевинска земљишта 
(плацеви, стоваришта и дворишта колективних 
станова), 

8. гробља и прилази гробљима, 
9. друге површине на којима се налазе 

објекти намењени за јавно коришћење. 

             Паркирање моторнх возила може се 
вршити на јавним паркиралиштима и посеб-
ним паркиралиштима у складу са одлуком 
којом се регулишу услови и начин одржавања 
и управљања јавним и посебним паркира-
лиштама.                                                                
 

Члан 14. 
             Возила паркирана супротно одредбама  
ове Одлуке и Закона о основама безбедности 
саобраћаја уклањају се, специјалним возилом  
(паук) и одвозе на место одређено за те 
намене. 
 Уклањање возила са коловоза, тротоа-
ра, скверова и др. вршиће се по налогу овлаш-
ћених радника Организационе јединице поли-
ције  Врњачка Бања, а возила паркирана на 
зеленим површинама уклањаће се по налогу 
комуналног инспектора општине Врњачка 
Бања.  
 

Члан 15. 
             На јавном путу, на јавним парки-
ралиштима и осталим јавним површинама 
забрањено је дуже од 24 часа оставити 
неисправно, напуштено или хаварисано возило 
или приколицу за возило. 
              Саобраћајни или комунални инспе-
ктор наложиће да се  возило из претходног 
става о трошку сопственика уклони и преме-
сти за то одређено место. 
 Уклањање возила из чл.14. и 15. ове 
одлуке по налогу саобраћајног или комуналног 
инспектора, поверава се  предузећу или пре-
дузетнику у складу са Законом о комуналним 
делатностима. 
             Овлашћено предузеће за уклањање 
возила по налогу саобраћајног или комуналног 
инспектора, уклониће возило из чл.14. и 15. 
ове одлуке  на место одређено за те намене. 
              Место за смештај возила из претхо-
дног става обезбеђује предузеће – предузетник  
који врши уклањање у оквиру своје пословне 
локације. 
                Овлашћено предузеће или предузе-
тник дужно је да уклоњено возило преда 
власнику, а по претходно измиреним обавеза-
ма власника возила. 

                                                                   
Члан 16. 

            Уколико су углови улица или саобра-
ћајни знакови заклоњени зеленим  оградама, 
другим растињем, или предметима саобра-
ћајни или комунални инспектор дужан је да 
власнику ограде, растиња или предмета 
наложи њихово уклањање. 
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Члан 17. 
            За извођење радова који захтевају 
прекопавање- раскопавање коловоза или 
тротоара инвеститор мора имати одобрење 
које издаје Одељење општинске управе 
надлежано за послове урбанизма, уз претходно 
прибављену сагласност управљача пута. 

Одобрење из ст.1.овог члана мора 
поред осталог да садржи грађевинско-техни–
чке и саобраћајно-безбедоносне услове, време 
почетка и завршетка радова, утврђене износе 
локалне комуналне таксе и депозита за 
враћање наведене површине у првобитно 
стање,  и друге услове предвиђене законским 
прописима, одлукама, упутствима и другим 
актима општине Врњачка Бања који се односе 
на ову област. 

По добијеном одобрењу за извођење 
радова  који захтевају прекопавање-раско–
павање коловоза или тротоара инвеститор 
мора обележити и обезбедити место извођења 
радова видно истакнутим знацима и 
заштитним оградама. 
            Инвеститор радова пре почетка изво–
ђења радова, у поступку прибављања 
одобрења дужан је да на одговарајући рачун 
јавних прихода општине Врњачка Бања уплати 
локалну комуналну таксу и депозит у износу 
стварних трошкова потребних за враћање 
наведене површине у првобитно стање које ће 
утврдити  управљач пута приликом давања 
сагласности из става 1. овог члана.

Примерак издатог одобрења доставља 
се Одељењу општинске управе надлежном  за 
послове инспекцијског надзора општине 
Врњачка Бања. 

По завршеним радовима, инвеститор 
мора предати коловоз или тротоар у оном 
стању како је било пре извођења радова – 
првобитно стање.  

     
  Члан 18. 

Приликом коришћења теретних возила 
за потребе инвеститора који врши изградњу, 
доградњу или реконструкцију објеката, која 
возила се користе за допрему и одвожење 
разног грађевинског материјала (земље, песка, 
шљунка, камена, грађевинског материјала и 
др), а довоз и одвожење материјала се врши 
преко јавних приступних саобраћајница, или 
њиховом делу, инвеститор је дужан са 
управљачем пута закључи уговор  за овакву 
врсту превоза.  

Уговором ће  се регулисати начин, 
услови коришћења и заштите јавног пута за 
ове намене, дозвољена носивост терета, као и 
утврдити висина депозита, који се уплаћује на 
одговарајући рачун буџета општине Врњачка 
Бања и који је инвеститор дужан да положи 

пре издавања пријаве  почетка извођења 
радова, и исти  ће служити  за довођење 
приступне саобраћајнице у првобитно стање 
уколико у току извођења радова дође до 
оштећења исте, а инвеститор добровољно не 
изврши радове по налогу саобраћајног 
инспектора. 

Начин и рокови враћања депозита се 
такође регулишу уговором из претходног 
става. 

Члан 19. 
            Саобраћајни знакови постављају се и 
одржавају тако да учесници у саобраћају могу 
на време и лако да их уоче и дању и ноћу и да 
благовремено поступе у складу са њиховим 
значењем. 
         Саобраћајни знакови морају да се уклоне, 
допуне или замене ако њихово значење не 
одговара измењеним условима саобраћаја на 
путу или захтевима безбедности. 
 
             Члан 20. 
              На саобраћајни знак и на стуб на који 
је знак постављен забрањено је да се ставља 
било шта што није у вези са значењем самога 
знака. 

Забрањено је неовлашћено уклањање и 
оштећивање саобраћајних знакова и опреме 
пута или измена значења саобраћајног знака. 

Ко оштети саобраћајни знак, дужан је 
надокнадити штету, односно сносити трошко–
ве његовог поновног постављења.  

 
III.УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА И 
ПОВЕРАВАЊА ПОСЛОВА ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРА-
ДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ 
 

Члан 21. 
            Јавни превоз путника  у градском и 
приградском саобраћају може обављати 
предузеће или друго правно лице ( даљем 
тексту: превозник) који је власник најмање три 
регистрована аутобуса  и има обезбеђен парк–
инг простор за сва возила којима обавља 
превоз. 
 Превозник може отпочети са 
обављањем  превоза ако има регистрован и 
оверен ред вожње и доказ о исправности 
возила. 
 Регистрацију и оверу реда вожње врши 
одељење  Општинске управе надлежано за 
послове саобраћаја. 
 Захтев за регистрацију и оверу реда 
вожње подноси се најкасније до 30.априла 
текуће године. 
 Уз захтев за регистрацију и оверу реда 
вожње превозник подноси: извод из регистра о 
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вршењу делатности јавног линијског превоза 
путника и доказ о испуњености законом 
утврђених услова за вршење ове делатности. 
 Одељење Општинске управе надле–
жно за   послове  саобраћаја региструје и ове–
рава ред вожње у року од 15 дана од дана 
достављања захтева за регистрацију и оверу 
реда вожње и води регистар оверених редова 
вожње који садржи редни број, назив 
превозника, назив линије, број полазака на 
линији, рок важења реда вожње и друго. 
 

Члан 22. 
              Обим превоза путника у градском и 
приградском саобраћају утврђује се мрежом 
линија градског и приградског саобраћаја у 
зависности од потребе за превозом. 
 Мрежу линија у градском и 
приградском саобраћају утврђује извршни 
орган Општине на основу предлога Одељења 
општинске управе надлежног  за послове 
саобраћаја. 
 Превоз путника у градском и 
приградском саобраћају врши се по ценама 
образованим по посебним прописима о 
ценама. 
 

Члан 23. 
 Поверавање превоза путника у 
градском и приградском саобраћају као 
комуналним делатностим од локалног 
интереса врши се путем јавног оглашавања по 
поступку прописаном законом о комуналним 
делатностима на период од две године. 
 Јавни конкурс расписује извршни 
орган Општине. 
 Јавни конкурс објављује се у локалним 
средствима јавног информисања, најмање у 
једном дневном листу на тетриторији 
Републике Србије и на интерент сајту 
Општине Врњачка Бања.. 
 Конкурс је отворен 30 дана.
 Конкурсом се ближе одређује садржај 
документације коју треба доставити, а којом се 
доказује испуњеност услова за обављање 
превоза.  
 

Члан 24. 
 Извршни орган може расписати 
конкурс за поверавање комплетног превоза 
путника или за поверавање превоза на 
појединим линијама у градском и приградском 
саобраћају. 
 

Члан 25. 
 Јавни конкурс садржи одредбе о 
линијама које се поверавају, условима које је 
превозник дужан да испуњава, документација 

која се прилаже, време трајања конкурса и 
друго. 
 

Члан 26. 
 Учесник јавног конкурса дужан је да 
на основу књиговодствене –финансијске, 
персоналне и правно-нормативне докуме-
нтације докаже своју техничку, организациону 
и кадровску оспособљеност за обављање 
комуналне делатности  за коју  се пријваљује 
на конкурс. 

Члан 27. 
 Поступак јавног оглашавања спроводи 
Комисија од пет чланова састављена од 
стручних лица. 
 Комисију из претходног става образује  
извршни орган. 
 Комисија спроводи јавни конкурс и 
утврђује предлог за избор  превозника. 
 Критеријуми за избор најповољнијег 
понуђача биће одређени конкурсном докуме–
нтацијом.      

Члан 28. 
  Извршни орган на предлог Комисије 
доноси Одлуку о избору превозника, која се  
објављује се у « Службеном листу Општине 
Врњачка Бања «. 
 Са изабраним превозником извршни 
орган закључује уговор о поверавању обавља-
ња превоза путника на територији Општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 29. 
   Уговором о правима и обавезама у 
обављању комуналне делатности-превозу 
путника у градском и приградском саобраћају 
регулишу се: 
- непосредне обавезе у извршавању послова, 
- одговорност за случај неквалитетног или по 
обиму недовољног обезбеђивања превоза, 
- правне и економске последице неизвршавања 
или лошег извршавања послова, 
- утицај више силе или наступања разлога који 
су већ предвиђени законом, 
- права и обавезе општине у погледу 
обезбеђивања оних услова за обављање 
поверених делатности који може или мора да 
обезбеди Општина, 
- обавезе превозника у погледу обезбеђивања 
услова за континуирано, уредно и квалитетно 
вршење превоза , 
- права и обавезе у случају поремећаја у 
вршењу превоза, 
- услови и поступак раскида уговора,  
- и друга питања која су од значаја за уредно 
обављање поверених послова. 
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Члан 30. 
 О обезбеђењу уговором преузетих 
обавеза стара се извршни орган преко 
надлежних  одељења Општинске управе. 
 

Члан 31. 
 Под градским и приградским  прево–
зом путника сматра се превоз путника који се 
обавља на територији Врњачке Бање и између 
насељених места на територији општине 
Врњачка Бања на истом превозном путу, 
свакодневно, односно истог дана у недељи, у 
исто време, и са истим местима укрцавања и 
искрцавања путника ( у даљем тексту: градски 
превоз). 
   

Члан 32. 
 Превозник се мора придржавати 
регистрованог и овереног реда вожње. 
 Оверен ред вожње превозник је дужан 
да објави преко средстава јавног информисања 
у року од 30 дана пре отпочињања обављања 
линијског превоза. 
 Регистровани ред вожње, изузетно се 
може мењати у случајевима: 
- прекида саобраћаја због више силе или 
извођења радова на  реконструкцији пута, 
- због мера надлежног Одељења општинске 
управе надлежног за послове саобраћаја које 
непосредно утичу на ограничење саобраћаја 
док ти разлози трају.  

Измене реда вожње, скраћење и 
продужење линија, смањење или повећање 
броја полазака из реда вожње, може се вршити 
уз сагласност надлежног одељења Општинске 
управе надлежног за послове саобраћаја и 
оверу измењеног реда вожње. 
     

Члан 33. 
 Превозник је дужан да првоз путника 
обавља трајно, квалитетно и несметано под 
условима из ове Одлуке, Закона о превозу у 
друмском саобраћају, Закону о комуналним 
делатностима, а у обиму утврђеним актом 
извршног органа  и уговором о поверавању 
послова првоза путника. 
 У случају необављања превоза путника 
у складу са одредбама из ст.1. овог члана, 
извршни орган ће на предлог Одељења 
општинске управе надлежног за послове 
саобраћја, раскинути уговор о поверавању 
послова превоза путника. 
 

Члан 34. 
 Превозник је дужан да се у свему 
придржава одредби Закона о превозу у 
друмском саобраћају којима је  регулисано: 
пријем путника и ствари и  услове које 

превозник и возило морају  да испуњавају  у 
обављању превоза путника. 

У возилу којим се обавља градски 
превоз путника мора се налазити: 
 1.важећи ред вожње, односно фото-
копија важећег реда вожње оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица превозника, 
 2.важећи и оверен ценовник, 
 3.општи услови превоза, 
 4.истакнут, у доњем десном углу 
ветробранског стакла и са стране поред 
улазних врата назив линије са назначењем 
најмање једне успутне аутобуске станице или 
аутобуског стајалишта, који ближе одређује 
правац линије, 
 5.путни налог попуњен на прописан 
начин, оверен и потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица и лица за контролу техничке 
исправности возила. 
 У возилу превозник је дужан да прими 
путника и пртљаг у границама расположивих 
места односно носивости. 
 Пријем путника у возило и искрцавање 
путника у градском превозу врши се на ауто-
буским  станицама и аутобуским стајалиштима 
који су унети у ред вожње. 
 Возилом у градском превозу не могу се 
превозити лица и ствари чији превоз је забра-
њен Законом о превозу у друмском саобраћају. 

Превозник је дужан да утврди опште 
услове превоза. 
 Општи услови превоза садрже 
нарочито: начин и услове пријема путника у 
аутобусе на аутобуским станицама и ауто-
буским стајалиштима шта се сматра пртљагом, 
услове за пријем и чување пртљага и ствари 
које су примљене на превоз, накнаде и доплате 
за посебне услуге у аутобуским станицама и 
аутобусима и др. 
 
IV. ПРЕВОЗ ТУРИСТА МИНИ ВОЗОМ И 
ФИЈАКЕРОМ 
      
  Члан 35. 
           Превоз туриста мини возом за 
туристичко разгледање Врњачке Бање,  може 
обављати предузеће, друго правно лице или 
предузетник ( даљем тексту – превозник) који 
је регистрован за јавни превоз или туристичку 
делатност, има обезбеђен паркинг простор 
највише два мини воза са еколошким (еуро 4) 
или електро моторима и  бројем приколица у 
складу са Правилником о регистрацији 
моторних и прикључних возила. 
 Превозник може отпочети са обавља-
њем превоза под условима и на начин пропи-
саном овом одлуком,  као и посебним усло-
вима као што су: 
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- да прихвата трасу, време првог и 
последњег поласка,  

- да радно особље носи радну 
униформу што утврђује одељење Општинске 
управе надлежно за послове саобраћаја као и 
да су корисници превоза посебно осигурани. 
             За  заузеће јавне површине за кретање 
мини воза примењује се таксена тарифа у 
складу за важећом Одлуком о локалним 
комуналним таксама. 
             Оглас садржи  највиши износ цена за 
превоз туриста, који претходно утврђује 
Извршни орган.

 
Члан 36. 

         Превоз туриста фијакером за туристичко 
разгледање Врњачке Бање може обављати 
предузеће, друго правно лице или предузетник 
који је  регистрован за туристичку  делатност, 
има обезбеђен паркинг простор и простор за 
смештај запреге, највише два фијакера са 
запрегом која су добила оцену репрезе–
нтативно. 

Превоз може отпочети са обављањем 
превоза из претходног става под условима и на 
начин прописан овом одлуком, као и посебним 
условима и то: 
- да прихвата трасу, време првог и последњег 
поласка, 
- да радно особље носи радну униформу што  
утврђује одељење Општинске управе надле–
жно за послове саобраћаја,  
- да има прописану опрему за запрегу, 
- да достави оверену изјаву којом гарантује 
исправност фијакера и потврду о здравственом 
стању запреге,  
              За  заузеће јавне површине за кретање 
фијакера примењује се таксена тарифа у 
складу за важећом Одлуком о локалним 
комуналним таксама. 

Оглас садржи  највиши износ цена за 
превоз туриста, који претходно утврђује 
Извршни орган.
                      

Члан 37. 
  Превоз туриста за туристичко разгле-
дање Врњачке Бање из чл. 35. и 36. ове Одлуке 
поверава се предузећу, другом правном лицу 
или предузетнику,  прикупља-њем писмених 
понуда на период од 2 године. 
 На предлог одељења Општинске 
управе надлежног за послове саобраћаја,  
извршни орган расписује оглас о прикупљању 
писмених понуда, који садржи  ближе  крите-
ријуме  за избор и истовремено доноси  реше-
ње о формирању комисије за избор најпо-
вољнијег понуђача. 
 Оглас се објављује у локалним 
средствима јавног информирсања. 

 Оглас  садржи елементе који се односе 
на врсту превоза ради туристичког разгледања, 
трасу кретања, услове које је превозник дужан 
да испуни, документа која се прилажу, време 
трајања превоза и др.. 
 Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача на предлог Комисије доноси 
извршни орган, који са најповољнијим пону-
ђачем закључује уговор о превозу путника 
ради туристичког разгледања. 
 

Члан 38. 
             У случају необављања превоза у 
складу са одредбама чл.35. и 36.ове одлуке  и 
закљученог уговора,  извршни орган на пред-
лог одељења надлежног за послове саобраћаја 
може раскинути  уговор са превозником. 
 
  V. АУТОБУСКА СТАНИЦА. 

                   
Члан 39. 

Аутобуска станица је објекат у којем се 
врши прихват и отпремање аутобуса, путника, 
пртљага и ствари, издавање возних карата и 
других превозних исправа, давање обавештења 
о превозу и пружању других услуга у вези са 
превозом. 
 Предузеће које управља аутобуском 
станицом не може  пружати услуге превознику 
који обавља превоз без регистрованог и овере-
ног реда вожње, односно без одговарајуће 
потврде да је превозник регистрован за 
градски и приградски превоз. 
 
  Члан 40. 
 Предузеће које управља аутобуском 
станицом мора вршити услуге превозницима и 
путницима под једнаким условима и у складу 
са општим условима пословања аутобуских 
станица. 
 Превозник који користи аутобуску 
станицу доставља аутобуској станици  реги–
стровани ред вожње за сваку линију 10 дана 
пре почетка обављања превоза на тој линији. 
 Аутобуска станица мора сачинитии 
извод из реда вожње и истаћи га на видном 
месту у аутобуској станици најкасније дан пре 
ступања на снагу реда вожње. 
 Предузеће које управља аутобуском 
станицом води евиденцију полазака и долазака 
аутобуса на прописаном обрасцу. 
 

Члан 41. 
 У градском превозу путника на 
територији општине Врњачка Бања користи се 
аутобуска станица у Врњачкој Бањи. 
 Аутобуска станица мора испуњавати 
услове из Закона о превозу у друмском 
саобраћају. 
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 VI.НАДЗОР 

Члан 42. 
          Надзор над применом ове одлуке врши 
Одељење  општинске управе општине Врња–
чка Бања  преко инспектора за саобраћај. 
 

Члан 43. 
 Општински инспектор за саобраћај у 
вршењу послова инспекцијског надзора над 
применом ове одлуке, закона и других прописа 
донетих на основу Закона који регулишу ову 
област има права и дужности да : 
            1) прегледа возила којима се обавља 
локални превоз, контролише потребну 
документацију за возила ( путне налоге за 
возила, уговоре о закупу возила, саобраћајне 
дозволе и др.); 
            2) контролише уговоре о поверавању 
превоза у градском и приградском саобраћају 
и превозне исправе; 
            3) утврђује идентитет превозника, 
возног особља и других одговорних лица за 
обављање превоза, контролом личних карата и 
других одговарајућих исправа; 
            4) контролише важеће и оверене редове 
вожње као и другу документацију која 
омогућава увид у пословање превозника; 
           5) подноси извештај  извршном органу 
општине о томе  да ли превозник обавља 
поверену делатност у обиму и под условима 
утврђеним овом одлуком и уговором о превозу 
путника; 

6) нареди отклањање недостатака у 
погледу; 
-   испуњености прописаних услова и начина 
за обављање јавног превоза; 
- прописаних услова за рад аутобуских 
станица и аутобуских стајалишта; 
- уредне контроле техничке исправности 
возила; 
- придржавање реда вожње; 
-пословање превозника и извршавања задатака 
из уговора о поверавању превоза путника; 
              7) забрани превоз и употребу 
саобраћајних средстава ако се превоз обавља, 
односно средства употребљавају противно 
прописима; 
               8) искључи возило којим се врши 
јавни превоз противно одредбама закона и ове 
одлуке, одреди место паркирања и одузме 
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у 
трајању од 48 сати, а у случају поновног 
искључивања возила истог превозника, 
предузећа другог правног лица, предузетника 
или грађанина у трајању од пет дана. 

 
 
 

Члан 44. 
 Превозник, односно физичко  или 
правно лице, коме је у вршењу јавног превоза 
или превоза за сопствене потребе искључено 
возило, дужан је да на месту паркирања које 
му је одређено обезбеди возило. 
 

Члан 45. 
         Општински инспектор за саобраћај, у 
оквиру својих овлашћења, ради остваривања 
прегледа има право да на путевима зауствља 
возила, којима се врши превоз путника у 
градском и приградском саобраћају, осим 
возила Војске, возила хитне помоћи и возила 
Органа унутрашњих послова. 

Заустављање возила из става 1.овог 
члана врши се истицањем саобраћајног знака « 
забрањен саобраћај свим возилима оба смера  
на коме је уписано «СТОП «. 

 
Члан 46. 

          Предузеће и друго правно лице односно 
возач запослен у правном лицу дужан је да на 
захтев инспектора омогући несметано вршење 
контроле, да у року који инспектор одреди 
достави потребне податке и да поступи по 
налогу инспектора. 
 

Члан  47. 
           Овлашћења Општинског инспектора из 
чл.43. до 46. односе се и на  контролу 
обављања послова и превозних средстава при  
превозу туриста за туристичко разгледање 
Врњачке Бање.  

Члан 48. 
 Против решења општинског инспе-
ктора за саобраћај којим се налажу мере из 
области превоза у градском и приградском 
превозу путника може се изјавити жалба 
Министарству, у року од осам дана од дана 
достављања. 
 Жалба на решење општинског инспе-
ктора за саобраћај из ст.1.овог члана не одлаже 
извршење решења. 
 Против решења општинског инспе-
ктора за саобраћај којим се налажу мере из 
области превоза туриста мини возом и 
фијакером може се изјавити жалба Општи-
нском већу, у року од осам дана од дана 
достављања. 
 Жалба на решење општинског инспе-
ктора за саобраћај из ст.3.овог члана не одлаже 
извршење решења. 
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VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 49. 

 Новчаном казном од 5.000 до 500.000 
динара казниће се  предузеће или друго правно 
лице ако поступи супротно члану: 4., 5., 
6.,7.,12., 13, 15., 16., 17., и 20. ове Одлуке. 
             Новчаном казном од 250 динара до 
25.000 динара казниће се и одговорно лице у 
предузећу и другом правном лицу за прекршај 
из ст.1.овог члана. 
 
              Члан 50. 
              Новчаном казном од 2.500 динара до 
250.000 динара казниће се и предузетник ако 
поступи супротно одредбама члана 4., 5., 6., 7., 
12., 13, 15., 16., 17., и  20.ове Одлуке. 
                                                                                

Члан 51. 
            Новчаном казном од 250 динара до 
25.000 динара казниће се физичко лице ако 
поступи супротно одредбама члана 4., 5., 6., 7., 
8., 12,13, 15., 16., 17., и 20. ове Одлуке. 
 

Члан 52. 
            Новчаном казном од 250 динара до 
25.000 динара казниће се  возач возила за 
заустављено и паркирано  возило супротно 
члану 5.,  12. и 13. ове Одлуке. 
 
    Члан 53. 
            Новчаном казном од 5.000 до 500.000 
динара казниће се за прекршај правно лице 
ако: 

1) отпочне и обавља линијски превоз 
без регистрованог  и овереног реда вожње, 
чл.21. ст.2.  

2)уколико поступи супротно одре-
дбама чл. 35. и 36. 

3) не придржава се регистрованог и 
овереног реда вожње, чл.21.став 2. 

4) у току важења реда вожње 
привремено обустави линијски превоз 
супротно одредбама члана 32. ст.4.ове одлуке, 

5) поступи супротно одредби чл.33., и 
34. ове одлуке. 

6) не врши пријем путника у возило и 
искрцавање путника на аутобуским станицама 
и аутобуским стајалиштима који су унети у 
ред вожње ( члан 34.ст.4.), 

7) у возилу којим обавља превоз 
путника превози лице и ствари супротно 
одредбама чл.34 .ст.5.ове одлуке, 

8) не достави аутобуској станици 
регистрован ред вожње и извод из реда вожње 
средствима информисања у прописаном року  
чл.41. и  чл.32. став 2. 

    За прекршај из ст.1.овог члана 
казниће се новчаном казном од 500 до 25.000 
динара и одговорно лице у правном лицу. 

     
  Члан  54. 

 Новчаном казном од 5.000 до 50.000 
динра казниће се за прекршај  правно лице 
ако: 

1) у возилу којим обавља превоз 
путника нема важећи ред вожње или важећи 
ценовник или опште услове превоза или 
истакнут назив линије на прописан 
начин.,чл.34.став 2. 

2) не прими у возило путнике и ствари 
у границама расположивих места, односно 
носивости,чл.34.став 4. 

3) обавља превоз супротно општим 
условима превоза, чл.34.став 6. и 7. 
            4) не сачини извод из редова вожње и 
не истакне га на видном месту у аутобуској 
станици ,у прописаном року, чл.40.став 1. 

5) ако пружи услуге превознику који 
обавља превоз без регистрованог и овереног 
реда вожње, 39.ст.  3. 

6) не води евиденцију полазака и 
долазака аутобуса на прописаном обрасцу, 
чл.40.ст.4. 
               За прекршај из става 1,овог члана 
казниће се новчаном казном од 500 до 10.000 
динара, и одговорно лице у предузећу или 
другом правном лицу. 
 

Члан 55. 
             Новчаном казном у износу од 500 до 
20.000 динара, казниће се за прекршај физичко 
лице ако обавља линијски превоз путника, 
превоз туриста за туристичко разгледање 
Врњачке Бање  супротно одредбама чланова 
32,35,36, и 21.ст.2. ове одлуке. 
 

Члан 56. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања  « Сл.лист општине 
Краљево бр.9/05 и Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.2/07-др.одлука) 

 
Члан 57. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у Сл.листу општине 
Врњачка Бања.     
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА            
 Број: 344-228/07 од 12.10.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић 
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87. 
           Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој редовној 20-ој седници одржаној дана 
12.10.2007.год., на основу чл. 18. став 1. тачка 
4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", број 9/02, 33/04 и 135/04) , чл. 2. и чл. 13 
став 1 Закона о комуналним делатностима 
("Сл. гласник РС", број 16/97 и 42/98)  и чл. 9. 
став 1. тачка 4. Статута општине Врњачка 
Бања ("Сл. лист општине Краљево", бр 24/04) 
донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 
О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

И ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ  
ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И 

РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 
   

Члан 1. 
У Одлуци о општем уређењу Врњачке 

Бање и одражавању јавне чистоће паркова, 
зелених и рекреационих површина (Сл.лист 
општине Краљево бр. 12/94, 8/95, 4/99, 15/01 и 
9/05), у чл.1 став 1. после текста: »чишћење 
јавних« површина додаје се текст : «и 
површина видљивих са јавних површина». 

 
Члан 2.  

У чл.6 став 2 текст : «потребно је 
одобрење Извршног одбора Скупштине 
општине» замењује се текстом «потребно је 
одобрење надлежног oдељења Општинске 
управе». 

 
Члан 3. 

У чл.7 став 2, као и другим члановима 
ове одлуке, текст : «Извршни одбор СО» 
замењује се текстом: »Извршни орган 
општине«, у одговарајућем падежу. 
     

Члан 4. 
 У чл.17.ставу 2., на крају реченице се 
ставља зарез и додаје текст: «по налогу 
саобраћајног, односно комуналног инспек-
тора». 
 

Члан 5. 
  У чл.21. ставу 1. иза речи :»комуналне«, 
додаје се текст: «односно саобраћајне». 
  У чл.21. ставу 3. иза речи :»комуналне«, 
додаје се текст: «односно саобраћајне» и на 
крају реченице, уместо текста «у одређеном 
року», да стоји «у року од 24 часа». 
 

Члан 6. 
Члан 22. мења се и гласи: 
«Инвеститор је дужан да пре добијања 

потврде о пријави почетка извођења грађе-

винских радова закључи уговор са ЈП «Бели 
извор», односно другим предузећем или 
предузетником задуженим за комунално 
уређење о појачаном чишћењу и прању при-
ступних саобраћајница градилишту.»  
 

Члан 7. 
  У чл.33. ставу 1. тачки 2. текст: «За 
друштвена и приватна правна лица», мења се у 
текст «За правна лица и предузетнике», а у 
тачки 4. уместо речи: «друштвена», мења се у 
«правна лица, предузетнике». 
     

Члан 8. 
  У чл.41. ставу 4. текст: »урбанистичко-
комуналне послове у сагласности са 
санитарном инспекцијом«, мења се у текст: 
«комуналне послове». 
 

Члан 9. 
  У чл.49.ст.3. текст:» орган управе 
надлежан за урбанизам, комуналне и стамбене 
послове», мења се у текст:»Одељење 
општинске управе надлежно за послове 
урбанизма». 
 

Члан 10. 
  У чл.62. ставу ставу 2. текст: »старају се 
правна и физичка лица која су споменик 
подигла», мења се у текст: «стара се правно 
лице или предузетник којем је поверено 
вршење послова одржавања зелених и јавних 
површина». 
   

Члан 11. 
  У чл.66. ставу 1. текст: »уз стручни 
надзор ЈП Дирекције за урбанизам и 
грађ.земљиште, односно власника објекта», се 
мења у текст: «партерног уређења на који је 
дата сагласност надлежног Одељења за 
урбанизам». 
 

Члан 12. 
 У чл.67. став 3. се брише. 
 

Члан 13. 
У чл.68 став 1. текст : »Закону о 

изградњи објеката«, замењује се текстом: 
»Закону о планирању и изградњи». 
    

Члан 14. 
У чл.71. у ставу 1. иза текста: «за 

послове урбанизма», брише се реч: «исти» и 
додаје се текст: «комунална инспекција». 

 
Члан 15. 

У чл. 73. ставу 5. иза речи: 
»комунална«, додаје се текст :»и грађевинска«. 
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    Члан 16. 
У чл.80. у ставу 1. алинеји 8. текст: 

«Одлуци о јавном саобраћају», мења се у 
текст: «одлукама којима је уређена комунална 
делатност јавног паркирања». 

 
Члан 17. 

После чл.83. додаје се чл.83а. који 
гласи: «Забрањује се извођење земљаних и 
грубих грађевинских радова у екстра и првој 
грађевинској зони за време трајања туристичке 
сезоне у периоду од 1. јуна до 31. августа, а у 
току целе године: недељом и у дане који су 
законом проглашени за државне и верске 
празнике. 
 Забрана из претходног става овог члана 
не односи се на извођење радова на адаптацији 
и текућег одржавања у  објекту, као и на хитне 
интервенције у области инфраструктуре. 
 Допремање и одвожење материјала за 
радове из става 2. овог члана, се може вршити 
свим радним данима и суботом од 05,00 до 
07,00 часова, а недељом и у дане који су 
законом проглашени за државне и верске 
празнике је забрањено свако допремање и 
одвожење материјала. 
 Одељење за планирање и изградњу у 
поступку издавања пријаве почетка извођења 
радова утврђује обавезу  из става 1. овог 
члана.» 
 

Члан 18. 
После  чл.86. додаје се чл.86 а  који 

гласи: »Клима уређаји могу да се постављају 
на спољним деловима зграда на месту које је 
за то одређено пројектом изградње или 
реконструкцијом објекта.  

Ако места за постављање клима-
уређаја нису одређена пројектом из става 1. 
овог члана клима уређаји се могу постављати 
на местима која нису видљива са јавних 
површина (дворишне фасаде, заклоњени 
делови лођа и балкони или терасе и сл.) 

При постављању клима уређаја 
обавезно је да се обезбеди отицање 
кондензоване воде на естетски  примерени 
начин, а који онемогућава њено разливање на 
друге површине.«  

 
Члан 19. 

У члану 87. став 1. после речи: «у», 
додаје се реч:  «екстра», ставља зарез и 
наставља текст. 

 
Члан 20. 

У чл. 90. став 3. се брише. 
Став 4. постаје став 3.  
  
 

                     Члан 21. 
У чл. 94. став 2. се мења и гласи: 

«осветљавање улица ће се вршити према плану 
јавне расвете који доноси јавно предузеће, 
привредно друштво, односно предузетник 
коме су поверени ти послови, а на који 
сагласност даје извршни орган.» 

                      
                      Члан 22. 
Члан 95. се мења и гласи: »Послове на 

осветљавању улица, замени сијалица и 
одржавању расветне мреже у исправном стању 
врши јавно предузеће, привредно друштво, 
односно предузетник коме су поверени ти 
послови». 

 
                Члан 23. 
У чл.97. брише се став 2. 
Додају  се нови ставови 2. и 3. који 

гласе: 
«Ради истицања силуета спољашњим 

осветљењем трајно се осветљавају објекти и 
амбијеталне целине које имају историјски, 
културни, архитектонски и други значај.  

Извршни орган доноси решење који се 
објекти и амбијенталне целине осветљавају у 
смислу става 2. овог  члана.» 

У ставу 3. који  постаје став 4. на крају 
реченице се ставља зарез и додаје текст: «по 
претходно прибављеном одобрењу надлежног 
органа». 

Став 4. постаје став 5. 
     

        Члан 24. 
Члан 98. се брише. 
     

          Члан 25. 
У чл.99. додаје се став 3. који гласи: 

«Формирање летњих башти на земљишту у 
корисништву и власништву физичких и 
правних лица, у оквиру дворишта стамбених и 
пословних зграда, врши се на основу одобрења 
органа надлежног за послове урбанизма. 
Саставни део одобрења је пројекат партерног 
уређења». 

 
Члан 26. 

У члану 100. став 1  после речи «у», 
додаје се реч: «екстра», ставља зарез и 
наставља текст.  

Члан 27. 
Члан 101. мења се и гласи: 
«Хумано уништавање паса и мачака 

луталица и других штеточина врши се на 
основу посебних законских прописа, а на 
основу закљученог уговора између јавног 
предузећа, привредног друштва, односно 
предузетника коме је поверено вршење тих 
послова и извршног органа општине Врњака 
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Бања уз надзор Ветеринарске инспекције, а по 
налогу комуналне инспекције.»    
 

Члан 28. 
Чл. 107. став 1.  после речи «у», додаје 

се  текст: «екстра зони и» и брише текст: «која 
је одређена Одлуком о градским зонама» и 
наставља текст. 
 

Члан 29. 
У поглављу III. УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА, 

назив тачке 9. Панои и огласне табле се мења и 
гласи: «Билборди, рекламни панои, видео 
бимови и слични објекти» 
 

Члан 30. 
Мења се чл. 115. и гласи: 
«Истицање огласа, плаката, обаве-

штења, позива, реклама и сл. може се вршити 
само на билобрдима, рекламним паноима, 
видео бимовима и сл. објекатима, који су 
постављени само за ту сврху. 

Одељење општинске управе надлежно 
за послове урбанизма, уз сагласност 
Скупштине општине, доноси План распореда 
места за постављање билборда и посебних 
објеката за оглашавање и рекламирање на 
јавним површинама, којим се одређују ближе 
локације за њихово постављање (улице, 
тргови, спољни делови зграде и друге јавне 
површине), са назначењем врсте објекта који 
се поставља на одређеној локацији и 
дефинишу услови у погледу безбедног 
одвијања саобраћаја, заштите културно-
историјских споменика, споменика природе, 
добара од општег интереса, очувања и 
унапређења изгледа насељеног места. 

Одобрење за постављање билборда и 
посебних објеката за оглашавање и 
рекламирање на јавним површинама, издаје 
орган општинске управе надлежан за послове 
урбанизма, осим за површине на јавном путу, 
односно поред тог пута, за које одобрење 
издаје управљач путева, под условима 
прописаним овом одлуком и Планом 
распореда места за њихово постављање. 

Одобрење за постављање билборда и 
посебних објеката за оглашавање и 
рекламирање на површинама које нису јавне, 
односно које су у корисништву или 
власништву  физичких  и правних лица, издаје 
орган општинске управе надлежан за послове 
урбанизма, уз претходно прибављену 
сагласност власника, односно корисника те 
површине. 

Власници, односно корисници 
билборда, рекламних паноа, видео бимова и 
сл. објеката су дужни да исте одржавају у 
исправном стању. 

 Одобрење за постављање билборда, 
рекламних паноа, видео бимова  и сл. објеката, 
издаје се на захтев, којим се опредељује и 
временски период њиховог постављања, уз 
који је подносилац дужан да приложи: 

1. доказ да је власник, односно да има 
право коришћења пословног објекта или 
његовог дела на који се поставља билборд, 
рекламни пано или видео бим и сл.објеката, 

2. сагласност власника објекта на који 
се поставља билборд, рекламни пано или 
видео бим и сл.објекат, 

3. нацрт јавне површине са техничким 
описом и дизајном билборда, рекламног паноа  
и сл. објекта, 

4. урбанистичко-теничке услове и 
статистички прорачун сигурности, 

5. прорачун и шему инсталација и 
сагласност електродистрибуције, ако се захтев 
подноси за постављање билборда, рекламног 
паноа или видео бима и сл.објекта који су 
осветљени, светлећи или просветљени. За 
објекте који се прикључују на јавну расвету 
потребно је прибавити сагласност од јавног 
предузећа, привредног друштва, односно 
предузетника којем је поверено вршење 
послова јавне расвете. 

Власници, односно корисници 
билборда, рекламног паноа или видео бима и 
сл. објекта су дужни да исте уклоне у року од 
3 дана по истеку одобреног рока или у том 
року поднесу захтев за продужење одобрења. 

Забрањено је истицање свих врста 
огласа, обавештења или плаката и сл. као и 
цртање и писање по зидовима, фасадама, 
оградама, електричним и телефонским 
стубовима и трансформаторским кућицама, на 
саобраћајним раскрсницама, мостовима и др. 

За мања обавештења и огласе којима 
друштвено-политичке, културне и спортске 
организације, обавештавају своје чланство, 
могу се поставити мале витрине или огласне 
табле на погодним местима у близини 
пословних просторија тих предузећа, односно 
организација. 

Витрине или мањи висећи излози не 
могу се постављати на фасадама пословних 
просторија, на стубовима, стамбеним зградама 
и оградама.» 
 

Члан 31. 
Члан 116. се мења и гласи: «За 

коришћење рекламних паноа из претходног 
члана ове одлуке, плаћа се накнада прописана 
Одлуком о локалним комуналним таксама.» 

 
Члан 32. 

У члану 125. став1. алинеја 3 после 
речи: «електромреже» додаје се текст: 



Страна       -   Број 5.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          15. октобар  2007.
   

21 

«информатичку мрежу и дистрибутивну 
гасоводну мрежу». 
 

Члан 33. 
Члан 127. се мења и гласи: «За 

извођење радова који захтевају прекопавање- 
раскопавање коловоза или тротоара 
инвеститор мора имати одобрење у складу са 
одлуком којом се регулише саобраћај на 
територији општине Врњачка Бања. 

Одобрење за раскопавање јавних 
површина изван јавних површина наведених у 
ставу 1. овог члана, издаје одељење општинске 
управе надлежно за послове урбанизма. 

Одобрење из ст. 2. овог члана мора 
поред осталог да садржи грађевинско-
техничке услове, време почетка и завршетка 
радова, утврђене износе локалне комуналне 
таксе и депозита за враћање наведене 
површине у првобитно стање и друге услове 
предвиђене законским прописима, одлукама, 
упутствима и другим актима општине 
Врњачка Бања који се односе на ову област. 

По добијеном одобрењу за извођење 
радова који захтевају прекопавање-
раскопавање јавне површине инвеститор мора 
обележити и обезбедити место извођења 
радова видно истакнутим знацима и 
заштитним оградама. 
            Инвеститор радова пре почетка 
извођења радова, у поступку прибављања 
одобрења дужан је да на одговарајући рачун 
јавних прихода општине Врњачка Бања уплати 
локалну комуналну таксу и депозит у износу 
стварних трошкова потребних за враћање 
наведене површине у првобитно стање које ће 
утврдити надлежни орган у поступку издавања 
одобрења у складу са одлуком извршног 
органа која регулише питање депозита за те 
послове, као и локалну комуналну таксу. 

Примерак издатог одобрења доставља 
се надлежном органу Општинске управе за 
послове инспекцијског надзора општине 
Врњачка Бања. 

По завршеним радовима, инвеститор 
мора предати коловоз или тротоар у оном 
стању како је било пре извођења радова – 
првобитно стање.»  
 

Члан 34. 
Члан 136 став 1. мења се и гласи:  
»Надзор над спровођењем ове Одлуке 

врше надлежни инспектори Општинске 
управе, ако поједини послови тог надзора нису 
посебним прописима стављени у надлежност 
других органа.»    

 
 

  

Члан 35. 
После члана 136. додаје се нови члан 

136а. и гласи: «Предузећа, установе и друге 
организације односно грађани, дужни су да 
комуналном инспектору омогуће несметано 
вршење послова, ставе на увид потребна 
документа и да у року који инспектор одреди 
доставе потребне податке.» 

 
Члан 36. 

Члан 138. мења се и гласи:  
«Новчаном казном од 10.000 до 

500.000 дин. казниће се за прекршај предузеће 
или друго правно лице, ако: 

1.Не чисти јавну површину о чијој 
чистоћи је дужно да се стара (чл.5.). 

2.Не оступи сходно одредби, чл.6. ст.2. 
3.Не врши чишћење, прање и укла–

њање снега, по чл. 7., 8., 9., и 11. 
4. Не поступи сходно одредби 12., 13., 

и 14. 
5.Не поступи сходно чл.15. став 2. и 3.  
6.Не очисти возило од блата, снега и 

друге нечистоће пре уласка на површину 
јавног саобраћаја (чл.17.). 

7.Ако поступи супротно одредби чла–
на 18. 

8.Ако извођач грађевинских радова не 
поступи сходно чл.19. 

9.Не поступи по чл.20., 21., 22., 23. и 24 
10.Поступи противно  одредбама  чл. 

25. и 27. 
11.Не поступи у складу са чл.28. 
12.Не набави судове за смеће (чл.33. и 

34.). 
13.Поступи супротно одредби чл.4о. 
14.Не поступи по чл.43., 44., 45., 46., 

47.,  
15. Материјал из чл. 50.депонује изван 

одређеног места из чл.49. 
16.Не поступи по чл. 51., 52., и 53. 
17.Не поступи сходно чл.56.,57. и 58. 
18.Поступи супротно чл.60. 
19.Ако не поступи сходно члану 69. 

став 1. 
20. Не обезбеди довољан број корпи и 

клупа (чл.72.). 
21.Поступи супротно одредби чл. 73 и 

74.  
22.Поступи супротно забрани из чл. 77. 

тачка 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 
18., 19. 

23.Не придржава се одредби 75., 79., 
81., 83., 83а, 84.и 85.  

24. Поступи супротно одредби чл.86,  
86а, 87. 

25.Не изврши замену прегорелих сија–
лица у остављеном року (члан 94.) 

26. Поступи супротно  чл. 96. и 97. 
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27.Не поступи у складу са чл.99. 
28.Не поступи по одредбама из чл.103. 

и 104. 
             29.Истакне фирму без издатог 
одобрења или противно издатом одобрењу 
(чл.105. и 106.) 

30.Не постави светлећу фирму (чл.107) 
или поступи супротно чл.108. 

31.Не поступи по чл. 111., 112., 112а., и 
114. 

32.Поступи супротно одредби чл.113. 
33.Поступи супротно одредби чл.115. 
34.Терене за спорт и забаву не одржава 

по чл.118. 
35.Не поступи по одредбама чл.119., 

121., 122., 123., и 124. 
36.Врши раскопавање јавних површина 

без одобрења (чл.127. и 128.). 
37.Не поступи сходно одредби 

чл.129.ст.2. 
38.Приликом раскопавања јавне 

површине не обезбеди градилиште на 
прописан начин  (чл.131.). 
             39. Не обезбеди прилаз (члан 132.)  

 40.Не придржава се одредби члана 
136а . 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се  новчаном казном од 500,оо до 
25.000,оо дин.  и одговорно лице у предузећу и 
другом правном лицу. 
 

Члан 37. 
Члан 139.мења се и гласи:  
«Новчаном казном од 500 до 25.000 

динара казниће се физичко лице ако: 
1.Не поступи сходно чл.5. и 6.ст.2. 
2. Не поступи по чл.17, 18., 20.,21,  22., 

23., 24., и 25. 
3.Не поступи по одредби чл.26. 
4.Поступи супротно забрани чл.27. 
5.Не поступи сходно одредби чл.28.  
6.Не набави судове за смеће (чл.33. и 

34.) 
7.Не поступи сходно одредби (чл 

36.,44.,45.,46.,47.,53. и 55.) 
8. Поступи супротно забрани чл.42 

став алинеја 3 
9.Поступи супротно чл.54, 60.,61.62, 

69, 73., 76., или 79. 
10.Поступи супротно забрани из чл.77. 
11.Поступи супротно одредби чл.81. 
12.Поступи супротно одредбама из  

чл.83. и 83а. 
13.Оштети јавну површину (чл.85). 
14.Не поступи сходно чл.86., 86а  и 87. 
15.Поступи супротно одредби 

чл.88.ст.2. 
16.Изврши оштећење на 

електроинсталацијама (чл.96). 

17.Не поступи сходно чл.99. 
18.Поступи супротно забрани из 

чл.100. 
19.Не поступи у складу са чл.103. 
20.Не поступи по одредби чл.104. 
21.Истакне фирму без одобрења или 

противно издатом одобрењу. (чл.105. и 106.) 
22.Поступи супротно одредби чл.107. и 

108. 
23.Не набави потребно одобрење 

(чл.113.) 
24.Не поступи у складу са чл. 114. 
25.Поступи супротно одредби чл.115. 
26.Поступи супротно одредби чл.117. и 

118. 
27.Не поступи по одредби 

чл.119.,121.,122., и 123. 
28.Врши раскопавање јавних површина 

(чл.124.) 
29.Не поступи по чл.127.ст.4. и 

128.ст.4. 
30.Не поступи по чл.131. 
31.Не придржава се одредби чл. 136 а . 
 

Члан 38. 
Члан 140.мења се и гласи:  
«Новчаном казном од 5.000 динара до 

250.000 динара казниће се предузетник који 
начини било који прекршај из чл. 138. и 139. 
ове одлуке.» 

 
Члан 39. 

Члан 141.мења се и гласи:  
«За прекршаје прописане из чл.6.ст.1., чл.8., 
чл.11.ст.2.,чл.13., чл.16., чл.18., чл.25., чл.36., 
чл.39., чл.42., чл.54., чл.62., чл.64., чл.77. тачка 
1,4,5,6,7,13,20,21,22,23,24,25., чл.83а, чл.84.и 
чл.112. и 112а  ове одлуке, овлашћени 
радници-инспектори за послове комуналне 
инспекције , на основу легитимације, коју 
издаје надлежни орган општине, у чијем 
саставу је комунална инспекција може 
наплаћивати новчану казну на лицу места 
(мандатна казна) за физичко лице и одговорно 
лице у износу од 1.000 динара а за правно лице 
и предузетника у износу од 10.000 динара.» 

 
Члан 40. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања.   
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 355-657/07 од 12.10.2007.године 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић, с.р. 
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88. 
Скупштина општине Врњачка Бања нa 

20-oj редовној седници, одржаној 
12.10.2007.године, на основу чл.10. Закона о 
делатностима од општег интереа у области 
културе (Сл.гласник РС бр.49/92) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр.24/04), донела је  

 
   О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ  МУЗИЧКИХ    
   ФЕСТИВАЛА ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА ОПШТИНУ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују  се сталне 
манифестације из области музичког 
стваралаштва-музичких фестивала од значаја 
за општину Врњачка Бања за чије се 
организовање  обезбеђују средства у буџету 
општине Врњачка Бања (у даљем тексту: 
Општина). 
 

Члан 2. 
Сталне манифестације из области 

музичког стваралаштва од значаја за Општину 
су: 
1. Фестивал народне музике «Драгиша 
Недовић» и 
2. Фестивал забавне музике Врњачка Бања. 

 
Члан 3. 

 Фестивал народне музике «Драгиша 
Недовић» је основан 2005.године и одржава се  
јулу месецу и има ревијални и такмичарски 
карактер. 
 

Члан 4. 
 Фестивал забавне музике Врњачка 
Бања је основан 2006.године и одржава се у 
јуну месецу и има ревијални и такмичарски 
карактер. 

 
Члан 5. 

Међусобна права и обавезе између 
организатора манифестације и општине 
уређују се уговором, с тим што је организатор 
у обавези да у текућој  години за наредну 
календарску годину  достави програм 
манифестација, а висина дотације за сваку 
годину одређује се у буџету општине.  

 
 
 

Члан 6. 
 Организатор манифестација из чл.2. 
ове одлуке, Продукција «Легат» Крагујевац, 
дужна је да Програме манифестација достави 
одељењу Општинске управе надлежном за 

послове финансија, у роковима предвиђеним  
за доношење и усвајање буџета, како би се 
средства за одржавање манифестација, која су 
предмет ове одлуке, планирала у буџету. 

Програм из става 1. овог члана садржи: 
- кратак опис програма (назив програма, 
податке о организатору, место, време и начин 
реализације програма), 
- укупан износ средстава потребних за 
спровођење програма, 
- изворе средстава за реализацију програма,  
- начин и услове  медијске презентације и 
- износ дотације. 
 

Члан 7. 
 Одељење Општинске управе надлежно 
за послове финансија, доставља извршном 
органу Програм организатора манифестација и 
предлаже износ дотације. 
 Извршни орган одобрава Програм из 
чл.6.ст.2.ове одлуке и утврђује износ дотације 
намењен за његову реализацију. 
 

Члан 8. 
 Организатор манифестације дужан је 
да одељењу Општинске управе надлежном за 
послове финансија достави извештај о 
реализацији програма у року од 30 дана од 
дана њихове реализације. 

Одељење Општинске управе надлежно 
за послове финансија је у обавези да прати 
реализацију програма и извршење уговорних 
обавеза и да о томе достави извештај 
извршном органу. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу 
Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  Број: 9-716/07 од 12.10.2007.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
89. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
20-ој седници, одржаној  12.10.2007.године, на 
основу чл.57.ст.1. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 
135/04) и чл.58.Статута општине Врњачка 
Бања ("Сл.лист општине Краљево", број  
24/04), донела је  
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  
Члан 1. 

 У Одлуци о Општинској управи 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.10/06), у чл. 12. став 1. тачка 
6. се мења и гласи: «Одељење за заштиту 
животне средине и локални развој». 
 У чл.12.став.1.додаје се тачка 8. која 
гласи: «Одељење за инспекцијске послове». 
 

Члан 2. 
У чл.18., у ставу 1. иза текста: послове 

за Скупштину», додаје се текст: «председника 
Скупштине» и наставља текст у 
непромењеном облику и садржини.  
 

Члан 3. 
У чл.24. у ставу 1. мења се назив 

одељења, тако да гласи: «Одељење за заштиту 
животне средине и локални развој». 

У чл.24.ст.8. иза речи «Врше»,  брише 
се текст: « послове инспекцијског надзора у 
складу са законом и другим општим 
прописима из ових области» и наставља текст 
у непромењеном облику и садржини. 
 

Члан 4. 
У чл.25.брише се став 6.  

  
Члан 5. 

Иза чл.25., додаје се чл.25а. који гласи:
   «25а 
 Одељење за инспекцијске послове 
обавља послове инспекцијског надзора, врши 
контролу и налаже мере у складу са важећим 
законима из области планирања и изградње, 
комуналних делатности, саобраћаја, заштите 
животне средине, образовања и васпитања, и 
важаћим одлукама Скупштине општине. Води 
управни поступак,  доноси и извршава 
решења. 
 У вршењу послова и овлашћења из 
своје надлежности остварује сарадњу са 
инспекцијама на републичком нивоу, 
Министарством унутрашњих послова, јавним 
предузећима и другим органима и 
организацијама. 
 Доставља извештаје у складу са 
Законом о државној управи и законима, 
одлукама и другим општим актима које у свом 
раду примењује, као и са општима актима који 
се односе на рад инспекциских служби. 

 Одељење за инспекцијске послове 
врши  и друге послове из области 

инспекцијског надзора који се законом 
преносе у надлежност локалне самоуправе. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    
Број: 9-714/07 од 12.10.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
 
90.  

  Скупштина општине Врњачка Бања 
на 20-ој седници, одржаној 12.10.2007.г., а на 
основу чл.32.став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (Сл.гласник 
РС бр.62/03, 64/03-исправка, 58/04 и 62/04-
исправка), чл. 3. Одлуке о критеријумима за 
утврђивање мреже дечјих вртића и основних 
школа (Сл.гласник РС бр. 13/04) и чл. 23. 
Статута општине врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр. 24/04), донела је  
 

О Д Л У К У   
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О МРЕЖИ ДЕЧЈИХ  ВРТИЋА И 
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о мрежи дечјих вртића и 
основних школа на територији општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.2/06), на коју је дата сагласност 
решењем Министарства просвете и спорта 
бр.610-00-00141/2007-07 од 5.3.2007.године, у 
чл.3.у ставу 2.додају се алинеје 9а и 9б које 
гласе: 
 «- У издвојеном одељењу у  Доњем 
Грачацу-Продовка 1 васпитна група са 
обавезним припремним програмом 
предшколског васпитања и образовања; 
   - У издвојеном одељењу у Отроцима 
1 васпитна група са обавезним припремним 
програмом предшколског васпитања и 
образовања;» 
 

Члан 2. 
 У чл.3.ставу 2. додаје се алинеја 10а, 
која гласи: 
 « При ОШ «Попински борци» Врњачка 
Бања у издвојеном одељењу у Станишинцима 
1 васпитна група са обавезним припремним 
програмом предшколског васпитања и 
образовања.» 
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Члан 3. 

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

 
 

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке чини допуна Табеле 
1.- Мрежа дечјих вртића. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
     Број: 610-88/07 од 12.10.2007.године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 

 
 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 

  
ДОПУНА  ТАБЕЛЕ 1.- МРЕЖА ДЕЧЈИХ ВРТИЋА (чл.1. и 2.) 

К А П А Ц И Т Е Т 
Ред.бр. 

 

Предшколска 
установа 
«Радост» 
Врњачка 
Бања 

Прилагођен 
простор за 

рад Површина 
објекта м2

Површина 
комп.двор. 

м2

Бр.деце 
целоднев.боравак 

Бр.деце 
полудн.боравак

 

4а 
 

ОШ «Бранко 
Радичевић» 
Продовка 

20 

 
/ / 6 

4б  
ОШ «Бранко 
Радичевић» 
Отроци 

24 / / 12 

7а  

ОШ 
«Попински 
борци» 

Станишинци 

16 / / 6 

 УКУПНО  60 / / 24 

 
91.   

Скупштина општине Врњачка Бања на 
20-oj седници одржаној дана 12.10.2007.г. на 
основу чл. 50.  Закона о здравственој заштити 
(Сл.гласник РС бр.107/05), чл.13. Закона о 
јавним службама (Сл.гласник РС бр.42/91 и 
71/94),  чл. 18. став 2. тачка 14. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.9/02, 
33/04 и 135/04), и чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.24/04), донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА 
НАД ДОМОМ ЗДРАВЉА  ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о преузимању оснивачких 
права над Домом здравља Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.8/06), у 
називу одлуке, иза текста «Дома здравља», 
додаје се текст «Др Никола Џамић».  
 

 
Члан 2. 

 У чл 2. иза текста «Дома здравља», 
додаје се текст «Др Никола Џамић». 
 

Члан 3. 
 Обавезује се Дом здравља да пун назив 
установе угради у одговарајуће одредбе 
Статута Дома здравља.   
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном листу 
општине Врњачка Бања» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 020-82/07 од 12.10.2007.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

92. 

Oпштинsko ve}e Врњачка Бања на 33-ој   
седници, одржаној дана 9.10.2007. године, na 
osnovu ~lana 4. Odluke o montaжnim 
objektima (Sl. list opшtine Vrwaчka 
Bawa , br.   4/06-пречишћен текст) и  чл. 
50. Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 
општине Краљево", бр.24/04), чл.7. Одлуке о 
Општинском већу Општине Врњ.Бања ("Сл.лист 
општине Краљево", бр. 22/04),  донело је  

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1. 

У чл.4. Плана распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи (Сл. лист општине Врњачка Бања бр.1/07 
и 2/07),  после  става  2. додаје се став 3. који 
гласи: « На захтев закупца, рок из претходног 
става овог члана може се продужити  
најкасније до доношења новог Плана 
распореда места монтажних објеката, а 
најдаље до регулисања статуса предметне 
локације у складу Planом  detaqne 
regulacije, под условом да је закупац 
уредно измиривао уговорне обавезе из 
основног уговора о закупу неизграђеног 
грађевинског земљишта». 

Став 3. постаје став 4. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 110-90/07 од 9.10.2007.године 

  
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Џамић Родољуб,с.р. 

_______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
93.         
   Нa oснoву члана 48.Закона o буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 i 
87/02, 61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – 

др.закон, 62/06 – др.закон, 63/06 – 
испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – испр.) и члана 
9.став 3. и члана 12.Одлуке o буџету Општине 
Врњачка Бања za 2007.год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр.10/06) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ   
БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ  -  ПРОЈЕКТИ  

 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) у оквиру раздела 1.18. Средства за 
финансирање пројеката, функционална класи-
фикација 400, економске класификације 49912 
назив апропријације текућа буџетска резерва - 
пројекти одобравају се средства у укупном 
износу од  1.296.000 динара у корист апропри-
јације у разделу 11.04. Капиталне субвенције, 
функционалне класификације 410, економске 
класификације 4512  Капиталне субвенције 
јавним нефинанс.организ. чији  корисник ће 
бити ЈП «Борјак». 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева за коришћење 
текуће буџетске резерве - пројекти број: 9-
652/07 од 19.09.2007.године директног буџетс-
ког корисника а на захтев ЈП «Борјак» број: 9-
652/07 од 17.09.2007.године и захтев број: 9-
430/07 од 14.09.2007.године. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе.  
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 9-652/07  од  26.09.2007.год.  

        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

        Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
    
94.        

 Нa oснoву члана 48.Закона o 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12.Одлуке o буџету 
општине Врњачка Бања зa 2007.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ  
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1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) у оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од  
10.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 01, функционална класифика-
ција 133, економска класификација 4819, назив 
позиције Дотације осталим непрофитним 
институцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција Дотације осталим непро-
фитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине број: 
400-934/07 od 05.09.2007.године, Удружењу 
ратних  и мирнодопских војних инвалида 
општине Врњачка Бања. 
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: 400-934/07  од  05.09 .2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
               Родољуб Џамић, с,р. 
________________________________________ 
 
95. 

Нa oснoву члана 8.став 2..Одлуке o 
буџету општине Врњачка Бања зa 2007.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.год., на 
апропријацији Дотације спортским и 
омладинским организацијама у разделу 10.02.  
функционална класа 810, редни број позиције 
129 конто 48191 исплатити, на име прославе 
45 година ПВК «Гоч» и одржавање 
меморијалног турнира «Миодраг Јанковић – 
Крле» за кадете, новчани износ од 300.000,00 
динара ПВК «Гоч» из Врњачке Бање. 
 2. Наведена средства из тачке 1.исплаћују се 
на основу поднетих захтева ПВК «Гоч» 
заведених под бројем 400-910/07 од 
16.08.20007.године упућеног председнику 
Општине и Одбору за спорт и омладину, на 
име прославе 45 година ПВК «Гоч» и 

одржавање меморијалног турнира «Миодраг 
Јанковић – Крле» за кадете. 
3. О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за финансије и буџет. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-910/07  од  23.08.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
        Родољуб Џамић,с.р.  

________________________________________ 
 
96.   
           Нa oснoву члана 48.Закона o буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12.Одлуке o буџету општине 
Врњачка Бања зa 2007.год. («Службени 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.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) у оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од  
5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01, функционална 
класификација 090, економска класификација 
472, назив позиције Накнада за социјалну 
заштиту из буџета општине. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве и увећати планирана позиција Накнада 
за социјалну заштиту. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине број: 
400-981/07 oд 07.09.2007.године, МО ДДК 
Липова. Лазовић Страхињи на име трошкова 
путовања. 
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: 400-981/07  од  07.09 .2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
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97. 
           Нa oснoву члана 48.Закона o буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 i 
87/02, 61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – 
др.закон, 62/06 – др.закон, 63/06 – 
испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – испр.) и члана 
12.Одлуке o буџету општине Врњачка Бања зa 
2007.год. («Службени 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.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) у оквиру раздела 1.04.Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економске 
класификације 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од  3.130,000 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 10.01.Туристичко спортски центар, 
функционалне класификације 473, економске 
класификације 424 специјализоване услуге. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева за коришћење 
текуће буџетске резерве број: 400-984/07 од 
04.09.2007.год на име недостајућих средстава 
за реализацију Програма рада установе 
Туристичко спортски центар односно за 
реализацију Програма опште туристичке 
пропаганде  и манифестација за 2007.год. 
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: 400-984/07  од  04.09 .2007.год. 
 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
98. 

Нa oснoву члана 48.Закона o буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 i 
87/02) и члана 12.Одлуке o буџету општине 
Врњачка Бања зa 2007.год. («Службени 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.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) у оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Tекућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01, функционална 
класификација 090, економска класификација 
472, назив позиције Накнада за социјалну 
заштиту из буџета општине.За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве и увећати планирана апропријација 
Накнаде за социјалну заштиту. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-875/07 od 03.09.2007.године, Миленковић 
Љиљи из Руђинаца на име једнократне 
новчане помоћи. 
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: 400-875/07  од  03.09.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                 Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
99. 

Нa oснoву члана 48.Закона o буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12.Одлуке o буџету општине 
Врњачка Бања зa 2007.год. («Службени 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.год. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.10/06) у оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Tекућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
30.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 01, функционална класифи-
кација 133, економска класификација 4819, 
назив позиције Дотације осталим непрофит-
ним институцијама.За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
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 2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-884/07 oд 05.09.2007.године, Удружењу 
параплегичара и квадриплегичара «Шумадија» 
из Крагујевца. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе.  
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-884/07  од  05.09.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
               Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
100. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) предсе-
дник 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифика-
ција 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
10.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 01)Удружења и савези,  функ-
ционална класификација 133, економска 
класификација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За наве-
дени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана арпопри-
јација Дотације осталим непрофитним инсти-
туцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:400-1021/07 од 03.10.07.год. Студентској 
Унији Економије Крагујевац, одељење 
Врњачка Бања, на име издавања другог броја 
студентског билтена “Хит”. 
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 400-1021/07  од  10.10.2007.год. 

      
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                               Родољуб Џамић,с.р. 
101. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
100.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01)Верске заједнице,  
функционална класификација 840, економска 
класификација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
арпопријација Дотације осталим непрофитним 
институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-1048/07 од 20.09.07.год. “Црквеној 
општини”Врњачка Бања, поводом славе Храма 
Рождество Пресвете Богородице-Мала 
Госпојина. 
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: 400-1048/07 од  20.09.2007.год. 
                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
               Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
102. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01)Удружења и 
савези,  функционална класификација 133, 
економска класификација 4819 назив позиције 
Дотације осталим непрофитним инсти-
туцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана арпопријација Дотације осталим 
непрофитним институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:400-919/07 од 29.08.07.год. “Агрономском 
факултету“ Чачак поводом организовања 
Трећег симпозијума “Пољопривреда и локални 
развој” са међународним учешћем у Врњачкој 
Бањи. 
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 400-919/07  од  29.08.2007.год. 
         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                            Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
 103. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01)Удружења и 

савези,  функционална класификација 133, 
економска класификација 4819 назив позиције 
Дотације осталим непрофитним инсти-
туцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана арпопријација Дотације осталим 
непрофитним институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број 
400-227/07 од 28.09.07.год. “Југословенско 
норвешко друштво-огранак Врњачка Бања”, за 
редовно пословање Удружења. 
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 400-227/07  од  10.10.2007.год. 
        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
104. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
62.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01)Културно 
уметничка друштва, функционална класи–
фикација 820, економска класификација 4819 
назив позиције Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана арпопријација 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:400-593/07 од 26.09.07.год. КУД 
“Абрашевић”, ради покривања трошкова 
путовања у Аустрију. 
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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 400-593/07  од  27.09.2007.год. 
       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                              Родољуб Џамић,с.р.  
________________________________________ 
105. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 - 
86/06) и члана 9 став 3 и члана 12 Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2007.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» бр. 
10/06) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.18. Средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 400, 
економска класификација 49912 назив апро-
пријације текућа буџетска резерва – пројекти 
одобравају се средства у укупном износу од 
3.000.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 5) Културни центар”, 
функционална класификација 820, економска 
класификација 425 назив позиције Текуће 
поправке и одржавање.  
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева бр.400-1039/07, а у складу са 
закључком Општинског већа број: 350-212/07 
од 25.05.2007.год. По наведеном захтеву се 
исплаћује следеће: 

• Замена крова на згради Биоскопа; 
• Адаптација Биоскопа:реконструкција 

грејања, климатизација сале, репара-
ција седишта; 

• Увођење грејања  у поткровљу Замка 
Белимарковић. 

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 350-212/07  од  26.09.2007.год. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                              Родољуб Џамић,с.р.  
 

 
106. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 - 
86/06) и члана 9 став 3 и члана 12 Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2007.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» бр. 
10/06) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.18. Средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 400, 
економска класификација 49912 назив 
апропријације текућа буџетска резерва – 
пројекти одобравају се средства у укупном 
износу од 500.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01) Средства за 
подстицање развоја месних заједница и села, 
функционална класификација 421, економска 
класификација 510 назив позиције Основна 
средства.  
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-961/07 од 06.09.2007.год., а у складу са 
закључком Општинског већа број: 350-212/07 
од 25.05.2007.год., МЗ Грачац ради набавке 
основног средства мини багера гусеничара. 
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 350-212/07  од  07.09.2007.год. 
       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                       Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
           
107. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2006.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
445.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01 ) СО, Председник 
општине, општинско веће и њихова радна тела 
функционална класификација 474, економска 
класификација 541 назив позиције Земљиште. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
арпопријација Земљиште. 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Јавног 
правобранилаштва општине Врњчка Бањања  
број: 400-967/07 од  03.09.2007.год., ради 
закључења споразума о накнади за 
кп.бр.727/06 КО Врњачка Бања.  
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 400-967/07  од  05.09.2007.год. 
        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                   Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________           
                  

108. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) председ-
ник 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифика-
ција 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
10.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 10, функционална класи-
фикација 810, економска класификација 48191, 

назив позиције Дотације спортским и омлад. 
организацијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција Дотације спортскими 
омлад.организацијама . 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр. 
400-1001/07 од 28.09.2007.год., на име новчане 
помоћи Шах-клубу „Липова“ из Врњачке 
Бање,   ради организације међународног 
шаховског турнира по називом „ЛИПОВА 
2007.год.“.  
 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 400-1001/07  од 28.09.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
 
109. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
10.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 01, функционална класи-
фикација 090, економска класификација 472 
назив позиције Накнада за социјалну заштиту 
из буџета општине. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве и увећати планирана арпопријација 
Накнаде за социјалну заштиту.    
2.   Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-1034/07 од 25.09.2007.године, Васић 
Стевану на име једнократне новчане помоћи 
ради покривања трошкова спровођења 
сахране. 
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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: 400-1034/07  од  27.09.2007.год. 
      

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                       Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________  
 
110. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
11.500,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 01 , функционална 
класификација 090, економска класификација 
472 назив позиције Накнада за социјалну 
заштиту из буџета општине. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве и увећати планирана арпопријација 
Накнаде за социјалну заштиту.    
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-981/07 од 07.09.2007.године, МО ДДК 
Липова, Лазовић Страхињи на име једнократне 
новчане помоћи ради куповине патика за децу. 
3. Уплату МО ДДК  изршити на текући рачун 
СТР «Макса» број: 205-10285-79.  
4.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-981/07  од  07.09.2007.год. 
         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                  Родољуб Џамић,с.р. 

 

111. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
10.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01, функционална 
класификација 133, економска класификација 
4819, назив позиције Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција До-
тације осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр. 
400-926/07 од 05.09.2007.год., Удружењу 
ратних и мирнодопских војних инвалида 
општине Врњачка Бања  
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 400-926/07  од  05.09.2007.год. 
         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________           
 
112. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) предсе-
дник 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.г. («Службени 
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лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01 , функционална 
класификација 090, економска класификација 
472 назив позиције Накнада за социјалну 
заштиту из буџета општине. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве и увећати планирана арпопријација 
Накнаде за социјалну заштиту.    
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 
400-608/07 од 13.09.2007.године, Терзић 
Јелици на име једнократне новчане помоћи 
ради адаптације стамбеног простора. 
3. Уплату  изршити на текући рачун  број: 150-
1001580199625-51  
4.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-608/07  од  13.09.2007.год. 
     
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________       
 
113. 
             На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
10.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 01 )Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, функционална класифи-
кација 090, економска класификација 472 
назив позиције Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета. За наведени износ умањће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 

планирана арпопријација Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:400-937/07 од 11.09.2007.године, на име 
једнократне новчане помоћи Тодоровић 
Радмили из Врњаца, ради набавке основних 
животних намирница. 
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 400-937/07  од  11.09.2007.год. 
      

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________       
 
114. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) председ-
ник 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
95.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 01)Удружења и савези,  
функционална класификација 133, економска 
класификација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За 
наведени износ умањиће се планирана пози-
ција текуће резерве и увећати планирана 
арпопријација Дотације осталим непрофитним 
институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:9-571/07 од 11.09.07.год. “Удружењу 
бањских и климатских места Србије”, за 
Туристичку берзу бања. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
4.  Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 9-571/07  од  11.09.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ             
Родољуб Џамић,с.р. 

         

           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) предсе-
дник Општине Врњачка Бања доноси ________________________________________  

 
115. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 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.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
25.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 01)Удружења и савези,  функ-
ционална класификација 133, економска 
класификација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
арпопријација Дотације осталим непрофитним 
институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:9-655/07 од 25.09.07.год. Удружењу 
“СУБНОР”, Ново Село уплатом на рачун 
аутопревоза “СТЕРН ДОО”  ради покривања 
трошкова транспорта. 
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 9-655/07  од  25.09.2007.год. 
        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                  Родољуб Џамић,с.р. 

 
  
 
 
 
 

116. 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
16.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 01, функционална класи-
фикација 133, економска класификација 4819, 
назив позиције Дотације осталим непро-
фитним институцијама. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр. 
400-933/07 од 20.09.2007.год., Удружењу 
«Здраво да сте»-Тим  Врњачка Бања у циљу 
надокнаде трошкова превоза деце и чланова 
Удружења. 
3.Уплату извршити на рачун «Вор Превоз-а» 
из Врњачке Бање, број:250-4090002845040-27.  
 4.  О реализацији  решења стараће се 
Одељење за финансије и буџет. 
 5. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-933/07  од  20.09.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                        
Родољуб Џамић,с.р.      

________________________________________ 
 
117. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2006.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
100.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 02 ) Општинска управа, 
функционална класификација 111, економска 
класификација 423 назив позиције Услуге по 
уговору. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана арпопријација Услуге по уговору. 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске управе 
Врњачка Бања број:400-1074/07 од  28.09.2007. 
год.  
3.   О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
4.   Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број 400-1074/07  од  28.09.2007.год. 
         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                               
Родољуб Џамић,с.р.   
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