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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ПШТИНЕ 

чл. 41. Закона о локалној 
асник РС», бр.9/02, 33/04 и 
на о платама у државним 
 службама («Сл.гласник РС 
, чл.5. Уредбе о коефици-
ачун и исплату плата 
ављених лица и запослених 
анима («Сл.гласник РС», 
н текст, 62/06-др.закон, 
а и 6/07), чл.15., 26., 32., и 
тинској управи (« Сл.лист 
Бања «, бр.10/06, 5/07) и 
Општине Врњачка Бања 
е Краљево », бр.24/04), 
не Врњачка Бања, доноси 

У О ДРУГИМ 
ОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ЛАТА ИЗАБРАНИХ, 
Х И ПОСТАВЉЕНИХ 
СЛЕНИX У ОРГАНИМА 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 
 о коефицијентима за 
лату плата изабраних, 
ављених лица  и запослених 
е Врњачка Бања («Сл.лист 
Бања«, бр.3/06-пречишћен 
л.11. ставу 1. у тачки 3. у 
е текст: ''-интерни ревизор'' 

Члан 2. 
таву 1. испред 30%, брише 

Члан 3. 
таву 2. у  алинеји 1. испред 
ч: ''до''. 
ву 2. у алинеји 2, број: 
ој: ''40%'' и испред овог 
 ''до''. 
таву 2 . у  алинеји 3. испред 
ч: ''до''. 

 
 
У чл.13. ставу 2. у алинеји 4, број: 

''30%'', мења се у број: ''20%'' и испред овог 
броја брише се реч: ''до''. 
 У чл.13. ставу 2. у  алинејама: 5.,6.,7.,8. 
и 9. испред броја: ''30%'', брише се реч: ''до''. 
 

Члан 4. 
 У чл. 13.ставу 3. у алинеји 1. испред 
''30%'', брише се реч: ''до''. 
 У чл. 13.ставу 3.  алинеја 2. мења се и 
гласи: ''- за интерног ревизора,  40%''. 
 

Члан 5. 
 У чл.13. ставу 4. у алинеји 1., после 
текста :'' Закона о буџетском систему'', додаје 
се текст: ''запосленима на пословима локалних 
и јавних прихода'', и наставља текст. 
 

Члан 6. 
У чл.13. ставу 4. у алинеји  2. испред 

''20%'', бришу се речи: '' највише до''. 
У чл. 13. ставу 4. у алинеји 3. испред 

''20%, брише се реч: ''до''. 
У чл.13.ставу 4. у алинеји 4. испред 

''10%'', брише се реч: ''до''. 
У чл.13. ставу 2. додају се алинеје 5. и 

6. које гласе: 
''- координатора на пословима 

комуналног надзора и контроле,  16% и 
-   чувара добара   у општој употеби 

13%''. 
Члан 7. 

Задужује се Одељење за општу управу 
и заједничке послове да сачини пречишћен 
текст ове одлуке. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 120-10/08 од 26.03.2008.год. 
      
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 Родољуб Џамић, дипл.правник,с.р. 
_______________________________________ 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
36. 

По службеној дужности Одељење за 
општу управу и заједничке послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања, је 
сачинило пречишћен текст Одлуке о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата 
изабраних, именованих и постављених лица и 
запослених у органима општине Врњачка 
Бања. 
 
         Пречишћен текст садржи:  
 
          - Одлуку о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних, именованих и 
постављених лица и запослених у органима 
Општине Врњачка Бања – пречишћен текст 
(«Сл. лист општине Врњачка Бања 3/06) 
           - Одлуку о првим изменама и допунама 
Одлуке о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних, именованих и 
постављених лица и запослених у органима 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања», 8/07).  
 -Одлуку о другим изменама и 
допунама Одлуке о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата изабраних, 
именованих и постављених лица и запослених 
у органима општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања», 5/08).                        

Постављена лица које поставља 
председник општине су: главни архитекта, 
буџетски инспектор, као и други стручњаци 
које поставља председник општине за поједине 
области (примарна здравствена заштита, 
заштита животне средине, пољопривреда, 
образовање и др.сагласно чл.54. Закона о 
локалној самоуправи),  и лица која поставља у 
Канцеларији председника општине. 

Пречишћен текст не садржи одредбу 
када исти ступа на снагу. 
 
Број:120-11/08                                                                     
Дана: 26.3.2008.године                                               

 

Постављена лица које поставља 
начелник Општинске управе су: начелници 
Одељења, шеф службе и самостални 
извршиоци у складу са важећим прописима. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

    Љиљана Благојевић,с.р. 
______________________________________ 
 

О  Д  Л  У  К  А 
о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата изабраних, именованих и 
постављених лица и запослених у 
органима Општине Врњачка Бања 

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Изабраним, именованим и поставље-

ним лицима и запосленим у органима 
Општине Врњачка Бања, коефицијенти за 
обрачун и исплату плата утврђују се у складу 
са Законом о платама у државним органима и 
јавним службама  и овом одлуком. 

 
 
Непосредно изабраном лицу-

Председнику Општине, коефицијенат за 
обрачун и исплату плата се утврђује одлуком 
Одбора за административно-мандатна питања 
СО Врњачка Бања, у складу са наведеним 
Законом. 

 
Члан 2. 

Изабрана лица су лица које је изабрала 
Скупштина општине и то:  председник 
Скупштине општине и заменик председника 
Скупштине општине. 

Именовано лице је заменик предсе-
дника општине. 

Постављена лица су лица које је 
поставила Скупштина општине и то: секретар 
Скупштине општине, начелник Општинске 
управе, Општински јавни правобранилац, 
заменик општинског јавног правобраниоца и 
грађански бранилац. 

Начелник Општинске управе одређује 
свог заменика уз сагласност председник 
општине. 
 

Члан 3. 
Изабрана и именована лица на сталном 

раду, постављена лица и запослени у 
Општинској управи за свој рад примају плату. 
 

Члан 4. 
Плате изабраних, именованих и 

постављених лица и запослених, утврђује се на 
основу: 
1. основице за обрачун плата 
2. коефицијента који се множи основицом, 
3. додатка на плату, 
4. обавеза  коју запослених плаћа по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плата, у складу са законом. 
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Члан 5. 
Коефицијент изражава сложеност 

послова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на име 
накнаде за исхрану у току рада и регреса за 
коришћење годишњег одмора.   
     

Члан 6. 
Додатак на плату припада за: 

 1. време проведено у радном односу 
(минули рад), 
 2. дежурство и други случајеви рада 
дужег од пуног радног времена, одређени 
прописима (прековремени рад)-26%, 

3. рад на дан државног и верског 
празника- 110 %, 
4. рад ноћу (између 22,оо  - 6,оо часова 
наредног дана), ако такав рад није 
вреднован при утврђивању коефици-
јента - 26 %, 
5. рад у сменама, 
Додатак на плату из ст.1. овог члана 

обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној 
Општим колективним уговором. 
 

Члан 7. 
Изабрано, именовано и постављено 

лице и запослени, имају право на додатак на 
зараду  од 0,4% цене рада за сваку пуну годину 
рада оствареног у радном односу, увећаном за 
стаж осигурања који се  рачуна са увећаним 
трајањем. 
          

Члан 8. 
(брише се) 

 
Члан 9. 

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата изабраних и именованих лица износе: 
 -7,65 за заменика председика општине (по 
свим основима-заменика председника, чланс-
тва у Општинсом већу), 
- 7,65 за председника скупштине општине, и 
-7,56 за заменика председника скупштине 
општине. 

Плата изабраних и именованих лица из 
претходног става обрачунава се применом 
основице за обрачун и исплату плата народних 
посланика на сталном раду у Народној 
скупштини Републике Србије, а уз увећање 
дато  параметрима макроекономске политике 
Владе РС везано за раст зараде. 
. 

 
Члан 10. 

Изабрано, именовано и постављено 
лице  које није на сталном раду у општини и 
Скупштини општине има право на додатак у 
износу од 50% од плате  утврђене на начин из 
чл.9 ове Одлуке, а уколико је то лице члан 
Општинског већа са конкретним задужењем, у  
износу од 70%. 

Члан 11. 
 Коефицијенат за обрачун и исплату 
плата износи: 
1. За лица које поставља Скупштина општине: 
- 14,85 за начелника Општинске управе, 
- 13,68 за Општинског јавног правобраниоца, 
-13,57 за заменика Општинског јавног 
правобраниоца, 
- 12,50 за секретара скупштине општине, 
- 12,40- за заменика  секретара  скупштине 
општине 
- 13,68 за грађанског браниоца. 
 
2. За лица које поставља председник општине: 

- (12,50) за главног архитекту, 
- (11,30) за буџетског инспектора, 
- (12,40) за шефа канцеларије предсе-

дника општине, 
- (12,30) за секретара канцеларије пред-

седника општине 
- (12,30) за координатора за правна 

питања, 
- (12,30) за координатора за економска 

питања, 
- (12,30) за координатора за сарадњу са 

државним органима и невладиним сек-
тором 

- (12,30) за координатора за развој спорта 
- (12,30) за главног инжењера за капита-

лне инвестиције 
 

 3. За лица које поставља начелник Општинске 
управе. 
- 12,30 за начелнике одељења, 
- 12,30 за шефа службе 
- 11,30 за самосталне извршиоце поста-

вљене у складу са важећим прописима – 
интерни ревизор 
Коефицијенти утврђени за постављена 

лица из става 1. (тачке 1,2 и 3) увећавају се у 
складу са чл. 13. Одлуке. 

 
Члан 12. 

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата запослених у општинској управи износе: 
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__________________________________________________________________________ 
Платна група             Послови, звања и занимања која         Коефицијенат 
              припадају тој платној групи 
___________________________________________________________________________ 
          1                                                 2                                                               3 
 
          1.  Самостални стручни сарадник    11,30 
          2.  Виши стручни сарадник    10,10 
          3.  Стручни сарадник      9,80 
          4.  Виши сарадник      9,30 
          5.  Сарадник       8,40 
          6.  ВКВ радик и виши референт                 8,30 
          7.  Референт и дактилограф     8,20 
          8.  Квалификован радник                 7,50 
          9.  Неквалификовани радник     6,00 
___________________________________________________________________________ 
  
 

Члан 13. 
Коефицијенти утврђени за постављена 

лица из чл.11. став 1. тачке 1. по основу 
руковођења и одговорности увећавају се 30%. 

Коефицијенти утврђени за постављена 
лица из чл.11. став 1. тачке 2. по основу 
руковођења и одговорности увећавају се на 
следећи начин: 

- за главног архитекту, 30% 
- за буџетског инспектора, 40% 
- за шефа канцеларије председника 

општине, 30% 
- За секретара канцеларије предсе-

дника општине, 20% 
- за координатора за правна питања, 

30% 
- за координатора за економска 

питања, 30% 
- за координатора за сарадњу са 

државним органима и невладиним 
сектором,  30% 

- за координатора за развој спорта, 
30% 

- за главног инжењера за капиталне 
инвестиције, 30%. 

Коефицијенти утврђени за постављена 
лица из чл.11. став 1. тачке 3. по основу 
руковођења и одговорности увећавају се на 
следећи начин: 

- за начелника одељења и шефа службе, 
30% 
-за интерног ревизора, 40% 
Коефицијенти утврђени за звање, 

односно занимање из чл.12. одлуке, увећавају 
се и то: 
 - запосленом одговорном за припрему 
и извршење буџета или финансијског плана, 

вођење пословних књига и састављање 
рачуноводствених извештаја и запосленом на 
пословима интерне контроле у смислу Закона 
о буџетском систему, запосленима на послови-
ма локалних и јавних прихода, као и руково-
диоцима унутрашњих организационих једини-
ца за финансије, буџет и јавне приходе, за 1,00. 

- запосленима на инспекцијским 
пословима и пословима надзора над 
радом ЈП, 20%, 

- за шефа одсека, 20% 
- руководиоци групе, 10% 
- координатора на пословима кому-

налног надзора и контроле 16% 
- чувара добара у општој употреби 

13% 
Запосленом који има право на увећање 

коефицијента по основима из става 4. алинеја 
2. и 3 овог члана укупно увећање коефици-
јента не може бити веће од 30%. 
 

Члан 14. 
 Основицу за обрачун и исплату плата 
постављених и запослених лица из чл.11 и 12. 
Одлуке, утврђује начелник Општинске управе, 
на основу акта Владе Републике Србије, у 
складу са расположивим средствима буџета 
планираним за ове намене. 

 
Члан 15. 

Запослени има право на накнаду зараде 
у висини просечне зараде запосленог у 
претходна 3 месеца за време одсуствовања са 
рада: 

-    на дан празника који је нерадан дан, 
- годишњег одмора, 
- плаћеног одсуства, 
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- војне вежбе, и  
- одазивање на позив државних 

органа. 
  

Члан 16. 
Запослени има право на накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада због 
привремене спречености за рад до 30 дана, и 
то: 

1. у висини од 75% просечне зараде у 
претходна 3 месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, с 
тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене законом, ако је спреченост за 
рад проузрокована болешћу или повредом ван 
рада, ако законом другачије није одређено, 

2. у висини од 100 % просечне зараде у 
претходна 3 месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, с 
тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене законом, ако је спреченост за 
рад проузрокована повредом на раду или 
професионалном болешћу, ако законом није 
другачије одређено. 

 
Члан 16а 

Приправник који је примљен ради 
обављања приправничког стажа сходно чл.18 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији задатака и послова у 
Општинској управи Општине Врњачка Бања 
бр.120-59/05 од 24.8.2005.г., има право на 
накнаду и то: 
           -приправник који је примљен по огласу 
на одређено време- у висини од 80% од 
основице радног места за које се оспособљава, 
          -приправник волонтер у висини oд 30% 
од висине просечне зараде према последњим 
званично објављеним подацима надлежног 
органа за статистику, која је утврђена у 
моменту закључења уговора о волонтерском . 

Приправник има право на осигурање у 
случају повреде на раду и професионалне 
болести. 

Члан 17. 
Запосленом, који је привремено 

распоређен на друге послове  за чије се 
обављање захтева нижи степен стручне спреме 
одређене врсте занимања од оне коју он има,  
припада право на разлику у заради до висине 
зараде коју би остварио на радном месту са 
којег је распоређен. 
 

Члан 18. 

Одбор за административно-мандатна 
питања СО  донеће Одлуку о коефицијенту за 
обрачун и исплату плата за Председника 
Општине, као и решења о утврђивању 
коефицијента за обрачун и исплату плата 
изабраним и именованим лицима у органима 
општине, као и за постављена лица од стране 
скупштине општине. 

Председник општине донеће решења о 
утврђивању коефицијената за обрачун и 
исплату плата лица која он поставља. 

Начелник Општинске управе донеће 
решења о утврђивању коефицијента за 
обрачун и исплату плата постављених лица 
начелника одељења, шефа службе и 
самосталне извршиоце постављене у складу са 
важећим прописима. и запослених у 
Општинској управи Општине Врњачка Бања. 

Приликом одређивања коефицијената 
за обрачун и исплату плата изабраних, имено-
ваних и постављених лица, надлежни орган, 
односно лице које доноси решење, ће у 
зависности од сложености и обима послова, 
као и одговорности, утврђивати и висину 
увећања коефицијента у складу са овом 
одлуком . 
 

Члан 19. 
Изабрано и именовано лице и 

постављено по Одлуци Скупштини општине, 
по престанку функције има право на плату у 
трајању од 6 месеци у висини коју је имао у 
време престанка функције. 

Право на плату из става 1. овог члана 
изузетно се може продужити до 6 месеци уко-
лико у том времену изабрано, именовано и 
постављено лице стичу право на пензију. 

Права из става 1. и 2. овог члана 
престају заснивањем радног односа или 
стицањем права на пензију према прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању. 
 

Члан 20. 
Плата постављених и запослених лица, 

увећава се стимулацијом под условом да се  
остваре уштеде у материјалним трошковима 
или органи остваре приходе својом делатно-
шћу, према оствареним резултатима рада, а 
зависно од билансно-финансијских могућн-
ости. 

Стимулација из предходног става је 
варијабилна, односно кориговаће се месечно 
према кретању (проценат промене) просечне 
зараде у привреди Општине, а у складу са 
Одлуком о буџету. 
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________________________________________   

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
37.  
 
Република Србија   
Општина Врњачка Бања   
Општинска изборна комисија   
Број: 013-6/08   
Дана: 27.03.2008.год.   
    
                Општинска изборна комисија општине Врњачка Бања, на седници одржаној дана 27.03.2008.године, 
 сходно члану 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), донела је следеће 
 
    

  Р Е Ш Е Њ Е  

  
о одређивању бирачких 

места  
  ЗА ОПШТИНУ ВРЊАЧКА БАЊА 

   
 

1 Вранеши 1 
Продавница 
Јанићијевић Р. 
Миливоја. 

Вранеши- куће од моста на Веселичком потоку јужно до раскрснице код  
Пурдове  куће, западно од Врбе и Мораве, границом Подунаваца према 
 југу код  моста на Селичком потоку 

2 Вранеши 2 Месна 
канцеларија (Дом) 

Вранеши - источна страна Продановића пута до Подунаваца, границом  
Подунавци,  Грачац и Вукушица до Продановића пута 

3 Вукушица Друштвени дом 
Вукушица, Вранеши - део Продановића пута на југ до границе са 
 Вукушицом и Отроцима 

4 Арена 
Бивша зграда 

"Арене", Кнеза 
Милоша 

Кнеза Милоша 37-93, 44-80, 15.октобра 2-32, 13.маја 5-29, 14-18, Велибора  
Марковића 22а-104, Доситејева 2а, 2б, 2ц, 2д, 13, Мезграја 10-16, 27-31,  
Атанасија Видака 62-76, 17-31, Пет храстова 2-8, Рај 46а-54ц, Д.Петровића  
Шанета 2-102, 1-107, Солунска 2-24, 1-9, Б.Вишњића 2-32, 1-23, Цветна  
2-40, 1-15, В.Бајчетића 2-16, М.Топлице 2, 1-15, Церска 1, 2, 3, 5 

5 Теретана 

Гаража 
Николенџић 
Слободана 
ул.Велибора 

Марковића бр.79 

Боре Васиљевића 2-78а, В.Марковића 27-109, Нушићева 1-23,  
4.Краљевачки батаљон 1-33, 2-46, Ж.Зрењанина 1-43, 2-46, Хероја  
Маричића 51-57, 14-28, Шумадијска 1-5, 2, Расинска 1-9, 2, Огњена  
Александрића 1-5, 2, 28.марта  1-9, 2-6 

6.  Солидарност С-1 

Просторија 
Националне 
службе за 

запошљавање 
зграда С-1 

Кнеза Милоша 23-35, В.Марковића 2-18, 13.маја 1-3, 2-12, 15.октобра 1-3,  
насеље Солидарности 

7 Школа ОШ "Попински 
борци" 

Хероја Маричића 2-12, 39-51, Др Љ.Ђорђевића 2-50, 7-35, Горанска 1-13,  
2-8, Зелени булевар 38-40, Жичка 1-7, 2-16, Б.Васиљевића 1-55,  
В.Марковића 1-25, Кнеза Милоша 3-21, Иве Андрића  22-28, 25-43. 
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8 Ада 

Кућа Божића 
код бифеа 
"Ада",ул. 

Краљевачка 

Зелени булевар 2-36, Хероја Маричића 1-37, Др Љ.Ђорђевића 1-3, Врњачка  
2-22в, С.Ковачевића 2-4, Немањина 2-34б, Радничка 1-25, 2-22, Студеничка  
1-7, 2-8, Иве Андрића 1-23, 2-20б, Владана Благојевића 1-19, 2-26, Р. 
Вилотијевића 1-25, 2-20, Краљевачка 1-17, Крушевачка 1-9. 

9 Општина 

Скупштина 
општине холу 
приземљу 

Крушевачка 17 

Жике Ваљаревића 5-35, 2-22, Краљевачка 18-34, Зелени булевар 1-31,  
Б.Страхиње  1-11, 2-10, Јастребачка 1-47, 2-34, Врњачког партизанског  
одреда 1-35, 2-18, Ц.Бабовић 1-7, 2-22, Друге пролетерске дивизије 1-45, 2-16,  
Јосифа Париса 1-13, 2-4,  Војводе Мишића 1-5, 2-12, Зеленгорска 1-11а, 2-10,  
Командира Јеврема 1-11, 2-8, Д.Петковића 10-22, М.Филиповића 1-15, 2-12,  
Видиковац 

10 Бели извор 
ЈП "Борјак", 

Жике 
Ваљаревића 

Врњачка  23-35, А.Стојановића 2, Слатински венац 1-5, 2-33а, Копаонички  
венац 1-27, 2-26, Б.Радичевића 1-7, Омладинска стаза 1-9, 2-16, Хероја  
Чајке 1-25, 2-20, Немањина 1б, 3-7, С.Ковачевића 1-9, Липовачка 1-19, 2-10б,  
Д.Петковића 1-7, 2-8, М.Пијаде 1-5, Пионирска стаза 1-11, 2-6а, Београдска   
1-19, 2-38, Крушевачка 10-20 

11 Одмаралиште 

Канцеларија 
Спортског 
друштва Гоч 
(код Коцке)  
ул.Б.Српских 
ратника бр.7 

Булевар спрских ратника 1-9а, Кнеза Милоша 2-8, Војвођанска 1-7а, 2-8, 
 Рај 2-46а, Олимпијска 1-47, Пролетерских бригада 3-13, 1.маја 1-19, 2-28, 
 М.Обилића 1-23, 4-36б, Цара Душана 1-21, 2-46 

12 Пахуљица 

Локал  
З.З."Врњци" 

ул.Бабице Маре 
Јаковљевић 

бр.2. 

Пролетерских бригада 2-22, Моравска 2-36, Маре Јаковљевић 2-36, 1-15, Кнез  
Михајлова 1-11, 2-10, Ужичка 1-33, 2-16, Паје Павловића 1-11, 2-10, Гочка  
1-35а, 2-12, 7.јула 1-9, 2-22, 8.марта 1-13, Г.Принципа 1-9, 2-10, Олге Јовичић  
7-13, 20-24, Светог Саве 1-13, Војводе Степе 1-11, 2-16, П.Мутавџића 1-7, 2-10 

13 Железничар 
Хотел 

"Железничар" 
ул.21.априла 

Олимпијска 2-46, Моравска 1-29, Попински борци 1-31, 2-46, Косовска 1-25,  
2-10, В.Караџића 1-7, 2-6, Пролетерских бригада 13а-27, Цара Лазара 1-7, 2-10 

14 Борјак 

Одмаралиште 
"Борјак" 

ул.Бул.српских 
ратника 

Булевар српских ратника 19-47, 20-48, Олге Јовичић 2-18, 1-5, 8.марта 2-10, 
 Гочка 14-30, Др Д.Мишовића 1-23, 2-6а, Ј.Цвијића 2-4. 1-5, Миле Јеленковић  
2-24, 1-35, Б.Бухе 2-8б, 1-25, Борјакова 1-63, 2-62 

15 Снежник 

Кафић 
"Страњанци", 
ул.Врњачка 

бр.58. 

Врњачка  36-70, Мишка Ерчевића 1-140б, Аце Стојановића 1-9, 4-8, Југ  
Богданова 1-39, 2-32 

16 Врњци 1 ОШ "Младост" 

Врњци - од пута Краљево-Крушевац границом према Новом Селу до Мораве, 
 границом Руђинаца до пута Краљево-Крушевац, путем до трансформатора на 
уласку у Врњачку Бању и раскрснице код Радичевића кућа, до пута Краљево- 
Крушевац у Мезграји 

17 Врњци 2 

Предузеће  
"Електро-

дистрибуција", 
Врњци 

Врњци - од пута Крушевац-Краљево границом Руђинаца до МЗ Врњачка Бања, 
 до улице Кнеза Милоша код "Пет храстова", Кнеза Милоша до уласка у  
Врњачку Бању, доњом страном Крушевац-Краљево од уласка у Врњачку Бању  
до границе  са Руђинцима 
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18 Станишинци 1 Основна 
школа 

Станишинци (северни део према В.Бањи), Гоч и Гарешница 

19 Станишинци 2 Дечје 
одмаралиште

Станишинци (јужни засеок према Александровцу) 

20 Грачац 1 Месна 
заједница 

Грачац- од куће Медар Сибина, границом са Подунавцима до куће Дебељак  
Радојице,  укључујући и исту, узводно Грачачком реком сва домаћинства  
непосредно уз реку, до границе засеока "Главица", па западно од  асфалтног  
пута и куће К.Каравесовића, цео засеок "Саовци" до границе са Отроцима  
и Вранешима 

21 Грачац 2 
Основна 
школа у 
Продовци 

Грачац - северни део од Западне Мораве према југу, западно од асфалтног пута,  
део Доњег Грачаца до куће Каравесовић Крстивоја, све до границе са селима  
Отроци, Вранеши и Подунавци. 

22 Грачац 3 
Бивша кафана 
"Свети Никола 

Путник" 

Грачац - од асфалтног пута за Доњи Грачац преко Главице до Новог Села,  
Рсаваца и Отрока (подручје између пута Крушевац-Краљево и Морава) 

23 Грачац 4 

Продавница 
"Црвена 

Застава" на 
Главици 

Грачац - источни део Средњег Грачаца и засеок "Главица" 

24 Грачац 5 Црквена 
зграда 

Горњи Грачац 

25 Липова Основна 
школа 

Липова 

26 Ново Село 1 Месна 
заједница 

Ново Село - од моста на Новоселској реци на путу Краљево-Крушевац десном  
обалом до Мораве, Моравом до границе са МЗ Врњци, том границом до пута 
 Крушевац-Краљево и путем Крушевац-Краљево до моста на Новоселској реци 

27 Ново Село 2 
Кућа 

Дубравац 
Радивоја 

Ново Село - од моста на путу Краљево-Крушевац левом обалом Новоселске 
 Реке  до  Мораве, Моравом до границе са селом Грачац, том границом до  
пута Краљево-Крушевац, и путем на исток до моста на Новоселској реци 

28 Ново Село 3 Основна 
школа 

Ново Село - од моста на путу Краљево-Крушевац, десном обалом Новоселске  
реке до границе пута - Новоселска река, бивша кафана "Потковица", северно до 
 границе пута  према Великом гробљу у Новом Селу до границе са Липовом и  
Врњачком Бањом и излази на пут Краљево-Крушевац 

29 Ново Село 4 
Кућа 

Радосављевић 
Томислава 

Ново Село - од моста на путу Краљево-Крушевац левом обалом Новоселске  
реке до  границе са Рсавцима, северном границом Рсавци и Грачац до пута  
Краљево-Крушевац, тим путем до моста на Новоселској реци 
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30 Ново Село 5 Кућа Трнавац 
Мине 

Ново Село- левом обалом Новоселске реке од пута - бивше кафане "Потковица"  
до границе са Рсавцима, Липовом и Врњачком Бањом и излази на пут према  
Великом гробљу у Новом Селу 

31 Отроци Основна 
школа 

Отроци 

32 Подунавци 1 Друштвени 
дом 

Подунавци - од моста на Подунавачком потоку на путу Краљево-Крушевац до 
 границеса Грачацом, југозападно до границе са Вранешима, том границом до  
Јелошничког  потока, тим потоком до ушћа у Вранешко-Подунавачким потоком  
до моста на путу Краљево-Крушевац 

33 Подунавци 2 Друштвени 
дом 

Подунавци-куће око Подунавачког и Јелошничког потока до Вранеша, границом  
Села  Вранеши до Мораве, обалом Мораве до села Грачац, границом села Грачац  
до пута Краљево-Крушевац, тим путем до моста на Подунавачком потоку 

34 Рсавци Месна 
заједница 

Рсавци 

35 Руђинци 1 Друштвени 
дом 

Руђинци-од насеља "Тигањевац" путем Гоч-Врњачка Бања, насеље на Рудном 
 брду до  Камене белеге, низ поток "Стојковац" до улице Бабице Маре, десна  
страна улица Бабице Маре и Моравске, цело насеље "Пискавац" до границе са  
Врњачком Бањом, границом са МЗ Врњци до мостова на потоцима "Црнобарац" 
 и "Јошевик", границом  Штулац-Дубље до последњих кућа насеља "Тигањевац" 

36 Руђинци 2 
Месна 

канцеларија  
Врњци 

Руђинци - од Западне Мораве јужно са границом Штулац до мостова на  
Потоцима  "Црнобарац" и "Јошевик", узводно потоком "Стојковац" до пута  
насеља у потесу "Вунушице", насеље "Вунушице", низводно Врњачком реком  
до иза "Југопетрола", северно тзв. "Сувим потоком" до Западне Мораве, од  
"Југопетрола" источно, Трстеничко насеље, улица Руђиначки пут до границе 
 са Врњачком Бањом 

37 Штулац 1 Основна 
школа 

Мост на Врњачкој реци, граница са МЗ Руђинци, граница са МЗ Дубље до  
Попинске  реке и куће Младеновић Милоша, западно до Јелиног потока, њиме 
 до места уливања  у Слатински поток којим иде до места где пресеца пут  
Краљево-Крушевац и  продужава Слатинским потоком до З.Мораве и  
Попинске реке 

38 Штулац 2 

Пословни 
објекат 

Слободана 
Јевтића 

Кућа Младеновић Милоша, низводно Попинском реком до З.Мораве, узводно 
 З.Моравом до пута кроз потез "Кључ" долази до Слатинског потока, њиме  
узводно до Јелиног потока све до границе са МЗ Дубље 
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