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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА IV – БРОЈ 2 – ВРЊАЧКА БАЊА – 29. ФЕБРУАР 2008. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
19.
Скупштина општине Врњачка Бања на
22-ој седници одржаној 27.2.2008.године, која
је наставак седнице од 22.2.2008.г., на основу
чл. 30. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004 и
62/2006 - др. закон), чл. 29. Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006,
85/2006 и 86/2006), чл. 1.
Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС" бр. 62/2006) и чл. 23 Статута
општине Врњачка Бања ("Службени лист
општине Краљево" бр. 24/04), донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
2008.ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Општине
Врњачка Бања за 2008.г. (у даљем тексту:
Одлуке) мења се и гласи:
»Буџет Општине Врњачка Бања за
2008.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

Примања и издаци буџета

Износ
у динарима
552.590.000
605.490.000
-52.900.000

Примања буџета
Издаци буџета
Буџетски суфицит/дефицит
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

1
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
2. Непорески приходи, од чега
- Приходи од имовине
* Камате

»Примања и издаци буџета распоређују се у следећим износима, и то:
Шифра
економске
класификације
2

7
71
711
712
713
714
716
74
741
7411

Средства из
буџета
3

552.590.000
551.590.000
314.620.000
178.500.000
2.000.000
64.300.000
59.820.000
10.000.000
136.970.000
41.750.000
3.500.000
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- Приходи од продаје добара и услуга
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав.
лица
- Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
4. Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине
5. Донације
6. Трансфери
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (IV-V)
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
ДАТИХ КРЕДИТА
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
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742
743

93.000.000
220.000

744
745
771

1.000.000
1.000.000

8

1.000.000

731+732
733
4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
4632+4642

92-62

100.000.000
605.490.000
546.500.000
152.421.670
145.548.330
8.015.000
52.630.000
19.310.000
126.035.000
42.540.000
58.990.000

0

(7+8)-(4+5)

-52.900.000

(7-7411+8)-(444+5)

-48.385.000

-52.900.000

92

0

62

0
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ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОПЛАТЕ КРЕДИТА
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 92-62
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
91
911
9113+9114

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора

60.000.000
60.000.000
60.000.000

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+
9119
912

2. Примања од иностраног задуживања

61
611
6113+6114

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1 Отплата главнице јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

2. Отплата главнице страним кредиторима
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VIIVIII)

6111+6112+6115+
6116+6117+6118+
6119
612

7.100.000
7.100.000

0
0

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = - III)

52.900.000

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(класа 6 извор финансирања 10)

60.000.000

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3 извор финансирања 13)

29.715.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДХОДНИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

3.425.000

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Економска
класификација
Износ
у динарима
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
7.100.000
«
»Исказани буџетски дефицит у износу
Члан 3.
од 52.900.000 динара финансираће се и
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
користити на следећи начин:
Опис
1. Примања од домаћих задуживања

Економска класификација
911

Износ
у динарима
60.000.000
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2. Отплата главнице домаћим кредиторима

Опис
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611
Буџетски дефицит:

7.100.000
52.900.000

Економска класификација

Износ
у динарима
20.000.000
10.000.000
30.000.000
60.000.000

2. Спортска дворана
3. Изградња саобраћајних објеката
4. Средства за финансирање пројеката

511
51123
49912
Укупно:

Члан 4.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
“Примања од приватизације остварена
у 2007.г. користиће се за финансирање развоја

инфраструктуре локалне самоуправе у 2008.г.
у складу са Законом о приватизацији и то
(извод из табеларног прегледа буџета):

II ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Економска и организациона
клас. Класификација
Број
позиц.
1

Конто
2

132

443

Износ у
Динарима

Врста издатака

3

4
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви
51123 Изградња саобраћајних објеката

Члан 5.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
“Примања од домаћих задуживања
остварена у 2008.г. користиће се за реализаци-

5
3.425.000

ју Одлука о задуживању Скупштине општине
у 2008.г. и то (извод из табеларног прегледа
буџета):

II ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Економска и организациона
клас. Класификација
Број
позиц.
1

Конто
2
443

31
33

400

132

443

3

Износ у
Динарима

Врста издатака
4

1.16. Спортска дворана
511
Зграде и грађевински објекти
1.18. Средства за финансирање пројеката
49912 Текућа резерва-пројекти
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви
51123 Изградња саобраћајних објеката

5

20.000.000
30.000.000
10.000.000
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Члан 6.
У члану 9. – Табеларном прегледу прихода и примања, додају

29.2. 2008.

се тачке 9. и 35. које гласе:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Ред.
Економска класификација
бр.
Конто
Врста прихода
1
2
3
9
713420 Порез на капиталне трансакције
35
911
Примања од задуживања

Буџет
за 2008.г.
5
36.200.000
60.000.000

У истој Табели, у укупаном збиру,
односно укупним приходима и примањама,
број:''550.090.000'', мења се и гласи:
''612.590.000.''

већа'', мења се у текст: '' врши Општинско веће
уз сагласност председника општине''.

Члан 7.
У чл.13. ставу 1. реч ''Скупштина'' се
мења у текст ''извршни орган''.

Члан 12.
У чл.14.ставу 3. текст: ''врши
Скупштина на основу предлога Општинског
већа'', мења се у текст: '' врши Општинско веће
уз сагласност председника општине''.

Члан 8.
У чл.13.ставу 2. реч :''Скупштина'', се
мења у текст ''извршни орган''.
Члан 9.
У чл.13. ставу 3.реч :''Скупштини'', се
мења у реч '' оснивачу''.

Члан 13.
У чл. 15. ставу 2. текст : « Скупштина
је дужна », се мења у текст: ''Општинско веће
уз сагласност председника општине дужно је''.

Члан 10.
У чл.14.ставу 1. реч :''Скупштина'', се
мења у текст ''извршни орган''.

Члан 14.
У чл.17.ставу 2. текст:'' Скупштина на
основу предлога Општинског већа'', мења се у
текст:'' Општинско веће уз сагласност
председника општине.''

Члан 11.
У чл.14.ставу 2. текст: ''врши
Скупштина на основу предлога Општинског

Члан 15.
У члану 37. у Табеларном делу додају
се и мењају износи апропријација и то:

II ПОСЕБАН ДЕО
Функц. Економска и организациона
клас. класификација
Средства
из
сопств.из
вора
Из буџета
01
04
5
6
Средства

Број
позиц.
1

Конто
2
112

Врста издатака

3
4
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.02. Средства за рад председника општине,
општинског већа и њихових рад.
тела

Средства из
осталих извора
7
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7

413

17

482

133
21
090

32

400
33

170
34
130
40
111
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Накнаде у натури
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
од једног нивоа власти другом

400.000
4.000.000

1.05. Удружења и савези
Дотације осталим непрофитним
4819 институцијама
1.17. Накнаде за социјалну
заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
472
3.500.000
(од чега 1.000.000 за помоћ у
решавању
стамбених проблема социјално
угрожених)
1.18. Средства за финансирање пројеката
49912 Текућа резерва-пројекти
(од чега 3.000.000 за пројекте
из области руралног развоја)
1.19. Трансакције везане за јавни
дуг
441
Отплате домаћих камата
1.23. Црвени крст
Дотације невладиним
организацијама
481
1.500.000

49

РАЗДЕО 2. Општинска управа
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
Награде, бонуси и остали посебни
416
расходи

131
132

8.03. Посл.одрж и инвестиц. у
комун.делатности - путеви
425
Текуће поправке и одржавање
51123 Изградња саобраћајних објеката

45
46

490
443
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Члан 16.
Обавезује се Скупштинска служба да
на основу измена и допуна из ове одлуке
уради пречишћен текст и изврши одговарајуће
измене износа (подзбирова, збирова и других
изведених података) у оним деловима одлуке
који су последица наведених промена.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу

300.000

30.000.000

1.000.000

3.500.000
630.000
5.885.000

25.000.000
0

14.425.000
“

општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од
01.01.2008.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-221/08 од 27.2.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
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20.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22-ој
седници,
одржаној
дана
27.2.2008.године, која је наставак седнице од
22.2.2008.г.,на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр.129/07),чл. 33. Закона о јавном дугу ("Сл.
гласник РС", бр. 61/2005), чл. 3. и 4. Одлуке о
буџету Општине Врњачка Бања за 2008.г.
(“Службени лист општине Врњачка Бања” бр.
10/07 и 2/08), мишљења Министарства
финансија – Управе за трезор бр. 401341/2008-001-003 од 14.2.2008.г и чл. 13. и 23.
Статута (пречишћен текст број 020-220 од
13.12.2004.г., «Службени лист општине
Краљево бр. 24/04) донела је
О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ
Члан 1.
Општина Врњачка Бања задужиће се
код финансијске институције, на основу
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за
2008.г. у којој је предвиђено дугорочно
кредитно задужење у члану 3. у тачки VIII и
члану 4. као и на позицији под редним бројем
35, економска класификација 900 назив конта
примања од задуживања и продаје финансијске имовине у Билансу прихода и расхода
Општине Врњачка Бања за 2008.годину у
износу од 60.000.000 динара.
Износ од 30.000.000 динара реализује
се у складу са Одлуком о задуживању
("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр.
5/07) и Одлуке о буџету Општине Врњачка
Бања за 2008.годину ("Службени лист
Општине Врњачка Бања" бр. 10/07).
Члан 2.
Дугорочно задуживање у износу из
предходног члана користи се за капиталне
инвестиционе расходе који се финансирају из
буџета и то за финансирање пројеката
одобрених Одлуком о распореду средстава
предвиђених Законом о буџету Републике
Србије за 2008.г. за реализацију Националног
инвестиционог плана.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужен је
Извршни орган.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у Службеном листу
општине Врњачка Бања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-268/08 од 27.2.2008.године.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р
________________________________________
21.
Скупштина општине Врњачка Бања на
22-ој седници, одржаној дана
27.2.2008.
године, која је наставак седнице од
22.2.2008.г., на основу чл.3. Закона о
планирању и изградњи (Сл.гласник РС
бр.46/03 и 34/06), Генералног плана Врњачке
Бање (Сл.лист општине Краљево бр.12/05)Поглавље 11.1. текстуалног дела ГП-а Правила градње по зонама, Програма развоја
општине Врњачка Бања 2005.-2015.г.(Сл.лист
општине Краљево бр.11/05)- Поглавље 5.Друштвене делатности и чл.23. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Краљево бр.24/04), донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊИ СТАНОВА
НА ЛОКАЦИЈИ ''ДУБОКИ ПОТОК'' У
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се покретању
поступка за изградњу станова на локацији
'' Дубоки поток'' у Врњачкој Бањи, регулише
обезбеђење средстава за изградњу, као и
категорије корисника чије се стамбене потребе
изградњом ових станова задовољавају.
Члан 2.
За изградњу станова се одређује
локација на на кп.бр.248/4, површине 6,65 ари,
кп.бр.248/5, површине 7,25 ари и и 248/6,
површине 6,62 ари, све у КО Врњачка Бања,
укупне површине од 20,52 ара, чији је
корисник општина Врњачка Бања.
Парцеле из става 1. овог члана, према
Генералном плану Врњачке Бање (Сл.лист
општине Краљево бр.12/05), налазе се у
градској стамбеној зони мањих густина
(породично становање), са максималним
коефицијентом изграђености 0,6, максимална
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спратност објекта П+1+Пк са максимумом 4
стана по објекту.
Члан 3.
Инвеститор изградње објеката из члана
2. ове одлуке је општина Врњачка Бања, која
обезбеђује финансијска средства за изградњу
станова и комплетну пројектну и сву другу
документацију која је неопходна за добијање
одобрења за изградњу.
Члан 4.
Израда пројектне документације, овом
одлуком се поверава ЈП Дирекцији за
планирање и изградњу општине Врњачка
Бања, а ближи услови регулисаће се уговором.
Члан 5.
Категорије корисника чије се стамбене
потребе изградњом ових станова задовољавају
су:
1. чланови Удружења ратних војних
инвалида,
2. лица
са
посебним
социјалним
потребама и
3. лица чије се расељавање планира из
објеката који се руше или приводе
планираној намени.
Ближе критеријуме и мерила за
утврђивање реда првенства, поступак и органи
одлучивања и друга питања за решавање
стамбених потреба наведених корисника
ближе ће се уредти посебним актом, који на
предлог органа Општинске управе надлежног
за послове социјане заштите, доноси
Општинско веће.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке,
престају да важе:
1. Одлука о приступању изградњи
станова средствима солидарне стамбене
изградње (Сл.лист општине Краљево бр.
бр.26/00),
2. Одлука о преносу права коришћења
и располагања на кп.бр. 248/4, 248/5, и 248/6
КО Врњачка Бања на Фонд за солидарну
стамбену изградњу (Сл.лист општине Краљево
бр. бр.7/01).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог данан
од дана објављивања у Службеном листу
општине Врњачка Бања.

29.2. 2008.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-89/08 од 27.2.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
_______________________________________
22.
Скупштина општине Врњачка Бања на
22-ој седници одржаној 27.2.2008.године, која
је наставак седнице од 22.2.2008.г, на основу
чл. 30. став 1. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04
и 135/04), у вези са чл.101. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07) и чл.
23. став 1. тачка 15. Статута општине Врњачка
Бања ("Сл. лист општине Краљево", бр 24/04)
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У
ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ И
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у
трговинским, занатским и угоститељским
објектима (Сл. лист општине Краљево бр. 9/05
и 2/07), у чл.7. у тачки 2, додаје се став 2. који
гласи:
''Угоститељски објекти из става 1. ове
тачке, у време трајања туристичке сезоне од
1.5. до 1.10. текуће године имају радно време
од 07,00 до 02,00 часова.''
Члан 2.
У чл.7. став 1. у тачки 4., додају се
ставови 2. и 3. који гласе:
''Летње баште угоститељских објеката
у време трајања туристичке сезоне од 1.5. до
1.10. текуће године, имају радно време од 08,
00 до 02, 00 часа.
Уз претходно прибављено одобрење
надлежног органа, музички програм у време
трајања туристичке сезоне од 1.5. до 1.10.
текуће године (музика, музичких оркестара
или музика са музичких уређаја), може се
изводити у летњим баштама и у затвореном
простору угоститељских објеката до 02,00
часова''.
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Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у Службеном листу
општине Врњачка Бања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-105/08 од 27.2.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
______________________________________
23.
Скупштина општине Врњачка Бања на
22-ој седници одржаној 27.12.2008.године,
која је наставак седнице од 22.2.2008.године,
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), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У Одлуци о саобраћају на територији
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине
Врњачка Бања бр. 5/07), у чл. 18. у ставу 1. на
крају реченице ставља се зарез и додаје текст:''
пре издавања пријаве почетка извођења
радова''
Члан 2.
У чл.18. став 2. се мења и гласи:''
Међусобним уговором између инвеститора и
управљача пута, обавезно се регулише: услови
коришћења јавног или некатегорисаног пута,
заштита јавног или некатегорисаног пута за
ове намене, назив улице-саобраћајнице које се
користе за допрему и одвожење разног
грађевинског материјала, укупна носивост или
осовинско оптерећење возила, временски
период
коришћења
предметног
пута,
обезбеђење услова осталим учесницима у
саобраћају
за
несметано
и
безбедно
коришћење пута, саобраћајна сигнализација и
др., обавезу инвеститора да у временском
периоду коришћења пута за ове намене, по
налогу надлежне инспекције, изврши санацију
свих
оштећења
насталих
употребом
саобраћајница која могу да угрозе безбедност
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саобраћаја, са утврђеним роком за поправку
истих, обавезу инвестотара да по завршетку
изградње објекта, саобраћајнице доведе у
првобитно стање, као и обавезан рок за
санацију пута, уколико дође до његовог
оштећења који не може бити дужи од 30 дана
од дана завршетка радова, са обавезом
управљача пута да међусобни уговор доставља
одељењу Општинске управе надлежном за
послове урбанизма и одељењу Општинске
управе надлежном за инспекцијске послове.''
Члан 3.
У чл.18. ст.3. се мења и гласи: ''
Уколико инвеститор није закључио уговор из
претходног става овог члана, а почео је са
извођењем радова на изградњи објекта, и
коришћењем приступних саобраћајница била
би угрожена безбедност саобраћаја или
оптерећење коловоза, управљач пута је дужан
да одмах по налогу саобраћајног инспектора
постави вертикалну саобраћајну сигнализацију
за спречавање даљег коришћења приступних
саобраћајница за теретна возила.''
Члан 4.
Да се у чл.49.ставу 1, чл. 50.ставу 1. и
чл. 51.ставу 1. иза броја:»17», дода број:»18» ,
а даље настави текст''.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-133/08 од 27.2.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
________________________________________
24.

Скупштине општине Врњачка Бања на
22-ој седници одржаној 22.2.2008.године, на
основу чл.14. став 1. Закона о локалним
изборима ("Сл.гласник РС",број 129/07), и
чл.23. Статута општине Врњачка Бања
(Сл.лист општине Краљево", бр.24/04), донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
I.
Разрешавају се дужности чланови
Општинске изборне комисије за избор
одборника Скупштине општине Врњачка Бања
и то:
1.Здравковић Ђорђе, председник.
-Вулетић Радмила, зам.председника,
2.Станковић Славица, секретар,
-Килибарда-РистескиНиколина, зам.секретара,
3.Вучковић Божидар, члан,
-Божић Љиљана, зам.члана,
4.Црномарковић Јован, члан,
-Збиљић Радоје, зам.члана,
5.Милосављевић Миљан, члан,
-Ђорђе Стојановић, зам.члана,
6.Влајковић Никола, члан,
-Ђуровић Наталија, зам.члана,
7.Попчић Жарко, члан,
- Гератовић Живана, зам.члана.
8.Дечовић Костадин, члан,
-Вукомановић Милинко, зам.члана.
9.Чеперковић Миленко, члан,
-Атанасковић Горан, зам.члана.
II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-6/08 од 22.2.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
_______________________________________
25.
Скупштине општине Врњачка Бања на
22-ој седници одржаној 22.2.2008.године, на
основу чл.14. став 1.-5. Закона о локалним
изборима ("Сл.гласник РС",број 129/07), и
чл.23. Статута општине Врњачка Бања
(Сл.лист општине Краљево", бр.24/04), донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

29.2. 2008.

I.
Именују се председник, чланови и
секретар Општинске изборне комисије за
избор
одборника
Скупштине
општине
Врњачка Бања, као и њихови заменици у
сталном саставу, и то:
1.Станковић Славица, дипл.правник, предсе–
дник, Група грађана ''Знамо како''
Јанковић Оливера, дипл.правник, заменик
председника, Демократска странка Србије
2. Николић Рале, члан, Демократска странка
Србије
Марковић Ирена, зам.члана, Демократска
странка Србије
3. Дечовић Костадин, члан, Социјалистичка
партија Србије
Топаловић Момчило, зам.члана, Социјалисти–
чка партија Србије
4. Савић Драгана, члан, Српска радикална
странка
Глоговац Јанко, зам.члана, Српска радикална
странка
5. Вујичић Драгана, члан, Група грађана
''Знамо како''
Драшковић Весна, зам.члана, Група грађана
''Знамо како''
6. Чеперковић Миленко, члан, ДСС, СРС,
Група грађана ''Знамо како''
Сеизовић Славко, зам.члана, Социјалистичка
партија Србије
7. Црномарковић Јован, члан, Демократска
странка
Новаковић Александар, зам.члана,
Демократска странка
II.
За секретара се именује Пауновић
Славиша, дипл.правник, испред ДСС, СРС,
СПС и Групе грађана ''Знамо како''.
За зам.секретара се именује Симоновић
Иван, дипл.правник, испред ДСС, СРС, СПС и
Групе грађана ''Знамо како''.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-7/08 од 22.2.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
_______________________________________
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26.
Скупштина општине Врњачка Бања на
22-ој седници одржаној 22.2.2008.г., на основу
чл.30.ст.1.тачка
8.Закона
о
локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС",број 9/02,33/04 и
135/04), чл. 134. Закона о здравственој
заштити (Сл.гласник РС бр.107/05), чл.12.
став 3. Одлуке о прузимању оснивачких права
над Домом здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.8/06 и 5/07) и чл.23.ст.1.тачка 8.
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист
општине Краљево", бр.24/04), донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ДР НИКОЛА ЏАМИЋ''
ВРЊАЧКА БАЊА
I.
За вршиоца дужности директора Дома
здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања,
именује се др Весна Малићанин на период од 6
месеци.

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

I.
У Управни одбор Установе ''Спортски
центар'' Врњачка Бања именују се:
ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА
1. Живковић Драгомир из Врњачке
Бање, председник
2. Атанасов Драган из Београда,
начелник Одељења у
Министарству омладине и
спорта, члан
3. Ђурковић Драган из Врњачкке
Бање, члан
4. Карамарковић Небојша из
Врњачке Бање, члан и
5. Драгањац Небојша из Грачаца,
члан.
Два члана из реда запослених у
установи, именоваће се у Управни одбор када
се за то стекну услови.
II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-4/08 од 22.2.2008.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-8/08 од 22.2.2008.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
________________________________________

28.

27.
Скупштина општине Врњачка Бања на
21-ој седници одржаној 22.2.2008.г., која је
наставак седница од 25.12.2007.г., 28.12.2007.г.
и 15.1.2008.г, на основу чл.30.ст.1.тачка
8.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник
РС",број 9/02,33/04 и 135/04), чл.12.Одлуке о
оснивању
Установе ''Спортски центар''
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.6/07) и чл.23.ст.1.тачка 8. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Краљево", бр.24/04), донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР''
ВРЊАЧКА БАЊА

Скупштина општине Врњачка Бања на
21-ој седници одржаној 22.2.2008.г., која је
наставак седница од 25.12.2007.г., 28.12.2007.г.
и 15.1.2008.г, на основу чл.30.ст.1.тачка
8.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник
РС",број 9/02,33/04 и 135/04), чл.10.Одлуке о
оснивању
Установе ''Спортски центар''
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.6/07) и чл.23.ст.1.тачка 8. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Краљево", бр.24/04), донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР''
ВРЊАЧКА БАЊА
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29.2. 2008.

Поставља се Цветковић Славко из
Врњачке Бање за директора Установе
''Спортски центар'' Врњачка Бања.

Б) Под другом тарифом сматра се вожња
сваког радног рада у временском периоду од
22,00-05,00 часова, као и за време државних
празника у временском периоду од 00,00-24,00
часа.

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

3. Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.

I.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-5/08 од 22.2.2008.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дане Станојчић,с.р.
________________________________________

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_______________________________________

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

На основу чл.7., 36.и 44.б.Закона у
превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник
РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06),
члана 5.Одлуке о ауто-такси превозу на
територији општине Врњачка Бања (“Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.5/07),
закључка Скупштине општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњ.Бања'', бр.8/07), и
члана 42.Статута општина Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Краљево'', бр.24/04), на
предлог Одељења за заштиту животне средине
и локални развој-органа надлежног за послове
саобраћаја, председник општине Врњачка
Бања, донео је

29.
На основу чл.7., 36.и 44.б.Закона у
превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник
РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06),
члана 31.Одлуке о ауто-такси превозу на
територији општине Врњачка Бања (“Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.5/07), и
члана 42.Статута општина Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Краљево'', бр.24/04), на
предлог Одељења за заштиту животне средине
и локални развој-органа надлежног за послове
саобраћаја, председник општине Врњачка
Бања, донео је
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
МАКСИМИРАНИХ ЦЕНА АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
1. Овим решењем утврђују се максимиране
цене ауто-такси превоза путника на територији
општине Врњачка Бања и то:
Ред.бр. Назив
I ТАРИФА II ТАРИФА
1.
Старт
30 дин
50 дин
2.
Вожња по км.
40 дин
50 дин
3.
Чекање по часу 200 дин
250 дин

Број 400- 131/08 од 31.01.2008.године

30.

ПРОГРАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА
О УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБА ЗА АУТОТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
2008.ГОДИНУ
1. У тачки 2.Програма о утврђивању
потреба за ауто-такси превозом на територији
општине
Врњачка
Бања
за
2008.годину.(''Сл.лист
општине
Врњачка
Бања'', бр.8/07), број ''40'', мења се у број ''50''.
2. Овај Програм о допуни Програма,
ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''

2. У цене ауто-такси превоза урачунат је
превоз личног пртљага путника.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

А) Под првом тарифом сматра се вожња
сваког радног дана у периоду од 05,00-22,00
часа, на свим релацијама.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
___________________________________________

Број 344- 306/08 од 18.02.2008.године
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ОПШТИНСКА УПРАВА

31.
Одељење за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања, на основу чл. 115.
став 2. Одлуке о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће, паркова,
зелених и рекреационих површина (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 5/07), Закључка
Скупштине општине Врњачка Бања, бр.35090/08 од 27.02.2008.године којим је дата
сагласност на предлог Плана распореда места
за постављање билборда и посебних објеката
за оглашавање и рекламирање на јавним
површинама, а у вези са одредбама Закона о
оглашавању (''Сл.гласник РС'' бр. 79/05),
донело је
ПЛАН РАСПОРЕДА МЕСТА
за постављање билборда и посебних
објеката за оглашавање и рекламирање
на јавним површинама
Члан 1.
Овим Планом, уређују се услови,
начин и изглед при постављању билборда,
посебних
објеката
за
оглашавње
и
рекламирање на отвореном простору на
територији општине Врњачка Бања.
Оглашавање у смислу овог Плана је
обавештење преко посебно изграђених
објеката за оглашавање и других објеката и
средстава, којим се препоручује производ,
услуга и друга активност или даје друго
обавештење или препорука, са циљем да је
прималац прихвати или користи.
Члан 2.
Отворен простор у смислу чл. 1. овог
Плана је јавна површина и друга површина са
које се могу упућивати визуелне огласне
поруке.
Оглашавање на отвореном простору
врши се на начин којим се обезбеђује
сигурност пешака, моторних возила и других
учесника у саобраћају, штите културноисторијски споменици и добра од општег
интереса и чува и унапређује изглед Врњачке
Бање као туристичког места.
Члан 3.
План распореда места обухвата
постављање билборда и посебних објеката за
оглашавање и рекламирање, и то:

1.
2.
3.
4.
5.

29.2. 2008.

Билборд,
Посебан објекат за оглашавање,
Објекат за слободно оглашавање,
Стуб јавне расвете,
Остали објекти за оглашавање

Члан 4.
Билборд је правоугаоног облика,
површине од 6м2 до 8м2, уз дозвољено
одступање највише 5%. Билборд мора бити
осветљен (извор светлости је унутрашњи).
Рекламна порука на билборду може да се
постави са једне или са обе стране. Билборд се
поставља
на
јавним
површинама
и
површинама видљивим са јавних површина,
тако да не угрожавају саобраћај и не ометају
учеснике у јавном саобраћају. Билборд се не
може поставити: у пешачкој зони, у парку,
поред гробља, уз водоток, на мостовима и на
простору непокретног културног природног и
културног добра и његове заштићене околине.
Минимално растојање између два билборда је
100м.
Посебан објекат за оглашавање је
наменски изграђен објекат, постављен на
отвореном простору ради оглашавања, и то:
осветљен, неосветљен самостојећи пано, стуб
и други сличан објекат и могу бити:
- слободностојећи објекат, димензија 1,2м х
2м, уз дозвољено одступање највише 10%,
- слободностојећи објекат цилиндричног
облика, пречника о,8м и висине 2,8м.
Објекти из другог става овог члана
могу бити постављени на пуном носачу или
носачу стубу, који су израђени од метала (пун
носач је ширине 1м и висине 0,40м) или
директно на темељну стопу, под условима из
овог Плана.
Ови објекти се не могу постављати у
пешачкој зони, у парку, поред гробља, уз
водоток, на мостовима и на простору
природног и непокретног културног добра и
његове заштићене околине.
Објекат за слободно оглашавање је
посебан објекат који постављају јавна
предузећа и установе са територије општине
Врњачка Бања, за оглашавање за сопствене
потребе, који се постављају у циљу
рекламирања туристичке понуде Врњачке
Бање.
Ови објекти се могу постављати по
прописаним условима из овог Плана у близини
јавних предузећа и установа којима служе и
могу бити димензија највише до 1,2м х 2м, уз
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дозвољено одступање највише 10%, а у
зависности од локације постављања.
Стуб јавне расвете може се користити
за постављање средстава за оглашавање по
претходно прибављеним условима јавног
предузећа ЕД Врњачка Бања. Стубови јавне
расвете могу се користити за постављање
рекламних ознака, под условом да им је
висина већа од 6м, а на начин да се на истом
рекламна ознака постави тако да њена доња
ивица рама мора да буде на висини од 4,5м од
најистуреније тачке терена.
Остали објекти оглашавања су:
пословно-стамбене зграде, ограде и др.
Члан 5.
На објектима за оглашавање из чл. 4.
став 8. овог Плана могу се користити средства
за оглашавање која се постављају на објекте
наведене у претходном члану, и то:
- пано, плакат, налепница,
- рекламна ознака,
- транспарент (платнени, ПВЦ и сл.),
- огласна витрина,
- преносиви пано или сендвич табле.
Члан 6.
Овим
Планом
распореда
места
обухваћено је подручје општине Врњачка
Бања, и то:
- улица Кнеза Милоша,
- улица Врњачка,
- улица Крушевачка,
- улица Краљевачка,
- улица Београдска,
- улица Немањина.
Обухват овог Плана из става 1. овог
члана подразумева простор са леве и десне
стране путног правца наведених улица, уз
обавезу поштовања услова прописаних ставом
2. члана 2. овог Плана.
Члан 7.
ПОСТАВЉАЊЕ БИЛБОРДА
Могу се поставити на следећим локацијама:
1. Улица Кнеза Милоша
Дозвољава се постављање билбордова на
међусобном растојању најмање од 100м.,
почевши од већ постављеног билборда, у истој
линији, са леве стране улице, гледајући од
магистралног пута М5 ка кружној раскрсници,
уз сагласност власника парцеле и удаљености
7м, мерено са спољне стране од ивице
коловоза.

29.2. 2008.

2. Улица Врњачка
На заштитној грађевинској огради објекта
Хотела «Звезда» у изградњи. Предвиђа се
постављање, изнад већ постављених 5 (пет)
билборда, још 5 (пет) истих димензија, до
реализације тј завршетка објекта.
ПОСТАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ ОБЈЕКТА
ОГЛАШАВАЊА
Могу се поставити на следећим локацијама:
3. Улица Кнеза Милоша
Предвиђа се постављање дуж улице са
једне и друге стране између пословног објекта
и тротоара, и то на удаљености 7м, мерено са
спољашње стране ивице коловоза.
4. Остале улице
Предвиђа се постављање у оквиру парцеле
објекта.
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА СЛОБОДНО ОГЛАШАВАЊЕ
Поред већ постављених објеката, који
је поставио ТСЦ (Туристичко спорског центра
Врњачке Бање) и два објекта које је поставио
Културни центар Врњачке Бање, подносиоци
захтева могу да поставе, у наведеним
димензијама из чл. 4. овог Плана, у оквиру
катастарске парцеле објекта.
ПОСТАВЉАЊЕ НА СТУБОВЕ ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ
На сваком другом стубу јавне расвете
предвиђа се постављање рекламних огласа или
знакова усмерења, на висини предвиђеној у чл.
4. овог Плана. На стубу се може поставити
највише две ознаке, под условом да су
постављене на супротним странама у односу
на осу стуба.
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ ОГЛАШАВАЊА
Постављање паноа – светлеће рекламе
Предвиђа се постављање на објекте, на
висини од 3,0м., са испуштањем ка улици на
удаљености од 0,80м од објекта, уз сагласност
власника објекта.
Могу се поставити рекламе и на
слободним забатнима зграда, уз сагласност
власника зграде или станова.
Не дозвољава се оглашавање на
забатнима или крововима објеката који
уживају заштиту Завода за заштиту споменика
културе, осим истицања фирме уз посебно
мишљење Завода за заштиту споменика ку о
изгледу ( величини) објекта за оглашавање.
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Плакат, налепница
Предвиђа се постављање плаката и налепница
на већ постављеним таблама и стубовима
оглашавања.
Траспарент (платнени, ПВЦ и сл.)
Предвиђа се постављање у оквиру парцеле
пословног простора.
Огласне витрине
Предвиђа се постављање по једне огласне
витрине на објектима или поред улаза у
објекат друштвено-политичких, културне и
спортске организације, на стубу висине 1,001,20м и величине ормана (1,00х0,70м), уз
сагласност власника парцеле.
Преносни панои или сендвич табле
Предвиђа се постављање преносних паноа или
сендвич табли испред улаза у пословни
објекат, величине 1,00х0,60м. Већи покретни
панои могу се поставити у циљу рекламирања
одређених манифестација и то на јавним
површинама
по
посебном
одобрењу
надлежног органа.
Члан 8.
Не дозвољава се оглашавање и
рекламирање на начин прописан чл. 3. овог
Плана на зеленим површинама главног
бањског парка.
Забрана наведене у ставу 1. овог члана
не односи се на постављену туристичку
сигнализацију, која се предвиђа за задржавање
и већ постављење објекте за слободно
оглашавање из чл.7 овог Плана.
Члан 9.
За постављањее билборда, посебних
објеката оглашавања и на стубовима јавне
расвете и др. објектима оглашавања поред
јавног пута одобрење издаје управљач пута ЈП
Дирекција за планирање и изградњу општине
Врњачка Бања у складу са чл. 115 став 3.
Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина («Сл. лист општине
Врњачка Бања», бр. 5/07).
Члан 10.
Задужује се ЈП Дирекција за
планирање и изградњу да у року од 30 дана за
све објекте предвиђене овим Планом изради
елаборат, односно пројекат интегралног
изгледа истих, као и да се изврши њихова
визуелизација
у
простору
(визуелна
презентација у простору са техничким
решењем), на који ће сагласност дати
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Комисија за планове, а на основу кога ће се
издавати одобрење за постављање.
Члан 11.
Овај План ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Број: 350-90/08 од 28.02.2008.г.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Славица Стаменић,с.р.
________________________________________
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