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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
35. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 
седници, одржаној дана 3.4.2009.г., на основу чл. 
46. става 1. тачка 1. и става 4. и чл.47. Закона о 
локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр.129/07) и 
чл.30. Статута општине Врњачка Бања (“Службени 
лист општине Врњачка Бања”,бр. 1/09), донела је 
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
Утврђује се да Божидару Вучковићу и 

Ненаду Тлачинцу  из Врњачке Бање, престаје ма-
ндат одборника у Скупштини општине Врњачка 
Бања, пре истека времена на које су изабрани, на 
основу оставке Божидара Вучковића  која је  ове-
рена у Општинском суду Врњачка Бања Ов. бр. 
6447/08 од 8.12.2008.г., и оставке Ненада Тла-
чинца која је оверена у Општинском суду Врња-
чка Бања Ов. бр. 6445/08 од 8.12.20098.год., а  ко-
је је у њихово име поднео подносилац изборне 
листе За Европску Врњачку Бању-Борис Тадић, 
по основу Уговора о регулисању међусобних од-
носа подносиоца изборне листе и  кандидата за 
одборнике, односно одборника  Божидара Вучко-
вића и Ненада Тлачинца, а потписи на њему су 
оверени у Градској општини Врачар Ов. бр.6632 
од 19.3.2009.год. и Општинском суду у Врњачкој 
Бањи Ов.бр.6448/08 од 8.12.2008.г., односно Ов. 
бр. 6446/08 од 8.12.2008.г. 

 
II. 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка Бања.''. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Окружном суду у Краљеву у року 
од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:013-9/09  од 3.4.2009.године 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 

36. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној дана 3.4.2009.године,  на осно-
ву чл.30.став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07),  чл.46. става 1. тачка 
5. и става 6. Закона о локалним изборима (''Сл. 
гласник РС'' бр.129/07) и чл.32. став 1. Статута 
општине Врњачка Бања (“Службени лист општи-
не Врњачка Бања ”,бр. 1/09), донела је 

 
О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине 
општине Врњачка Бања 

 
I. 

Утврђује се да Данету Станојчићу  из 
Руђинаца, престаје мандат одборника у Скупшти-
ни општине Врњачка Бања, пре истека времена 
на које је изабран, због именовања  за директора 
Установе Туристичка организација Врњачка Бања. 

  
II. 

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Сл. листу општине 
Врњачка Бања.'' 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Окружном суду у Краљеву у року 
од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

                      Број:013-10/09  од 3.4.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

____________________________________ 
 
37. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. седници, одржаној дана 3.4.2009.године,  по 
разматрању Извештаја Верификационог од-
бора за потврђивање мандата одборника Скуп-
штине општине Врњачка Бања, на основу  чл. 
56. став 5. Закона о локалним изборима (Сл. 
гласник РС бр.129/07) и  чл.11.,а у вези са чл. 
8. Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (“Службени лист општине Врњачка Ба-
ња”,бр. 1/09) донела је 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника 
Скупштине општине Врњачка Бања 

 
I. 

 Усваја се Извештај Верификационог од-
бора за потврђивање мандата одборника Скуп-
штине општине Врњачка Бања бр.013-12/09 од 
3.4.2009. године. 
 

II 
 Потврђују се мандати одборницима у 
Скупштини општине Врњачка Бања, који су иза-
брани на изборима одржаним 9.11.2008. год. и 
поновљеним изборима од 19.11.2008. год. и 
30.11.2008. год. и то: 
 
1. Петар Арсић, са изборне листе За Европску 
Врњачку Бању-Борис Тадић 

 
2. Никола Стошић, са изборне листе За Европску 
Врњачку Бању-Борис Тадић и 
 
3.Мирослав Чеперковић, са изборне листе 
 Демократска странка Србије- Војислав Кошту-
ница. 

 
III. 

 Мандати одборника трају до истека 
мандата одборника којима је престао мандат. 
  

IV. 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у ''Сл.листу општине Вр-
њачка Бања.'' 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Окружном суду у Краљеву у року 
од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 013-13/09 од 3.4.2009.године 

 
                              ПРЕДСЕДНИК  

                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 

38. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. седници која је одржана 3.4.2009.године, на 
основу чл.50. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”,број 129/07), чл.67. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања''' бр.1/09)  и чл.68. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр.1/09) донела је  

 

З А К Љ У Ч А К  
 

Констатује се да је др Дејану Станоје-
вићу из Врњачке Бање престаје мандат члана 
Општинског већа општине Врњачка Бања, пре 
истека времена на које је изабран, због под-
ношења оставке бр.9-255/09 од 16.3.2009. г. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Врњачка Бања”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-255/09  од 3.4.2009.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК 
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Драган Стевановић, с.р. 
________________________________________ 

 
39. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. седници која је одржана 3.4.2009.године, по 
разматрању предлога за избор члана Општин-
ског већа општине Врњачка Бања, на основу 
записника о спроведеном тајном гласању број 
013-15/09 од 3.4.2009.године, чл.45. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 
129/07), чл.57. Статута општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09'')  
и чл.68.став3. Пословника Скупштине општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.1/09'') донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 

Члан 1. 
За члана Општинског већа Општине 

Врњачка Бања,  бира се: 
 

1. Др Душан Гашић из Врњачке Бање. 
 

Члан 2. 
  Мандат члана Општинског већа траје  
до истека мандата одборника скупштина једи-
ница локалне самоуправе изабраних на редо-
вним изборима. 

 
Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у “Сл.листу општине Врња-
чка Бања”. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-45/09  од 3.4.2009.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић,с.р. 
________________________________________ 

 
40. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
2.  седници одржаној 3.4.2009.г., на основу чл. 
59.став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник“,бр.129/07) и чл. 78. Ста-
тута Општине Врњачка Бања („Службени лист 
општине Врњачка Бања“ бр1/09) донела је  
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се организација, 
делокруг, унутрашња организација, начин руковo-
ђења и друга питања од значаја за рад Општинске 
управе као органа јединице локалне самоуправе.   
 
II. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОРГАНА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 2. 
 Општинска управа образује се као је-
динствен орган. 
 
Самосталност и законитост 
 

Члан 3. 
 Општинска управа обавља послове из 
свог делокруга самостално у складу са Уставом, 
Законом и Статутом општине, другим прописима 
и општим актима. 
 
Стручност, непристрасност и 
политичка неутралност 
 

Члан 4. 
 У Општинској управи забрањено је осни-
вати политичке странке и друге политичке орга-
низације, или поједине њихове организационе об-
лике. 
 Запослени у Општинској управи и по-
стављена лица, дужни су да своје послове оба-
вљају савесно и непристрасно, при чему се не мо-
гу руководити својим политичким убеђењима, 
већ искључиво правилима струке и дужни су да 
сваком омогуће једнаку правну заштиту у оства-
ривању права, обавеза и правних интереса. 

Делотворност у остваривању права 
странака и поштовање странака 

 
Члан 5. 

 Запослени и постављена лица у Општин-
ској управи обавезни су да послове на остварива-
њу и обезбеђивању Уставом и законом утврђених 
права и интереса грађана, правних лица и других 
субјеката, обављају одговорно, савесно и ефика-
сно, у складу са Уставом, законом, Статутом, 
овом Одлуком и правилима струке.  
 Странкама се мора омогућити да брзо и 
делотворно остваре своја права и заштите своје 
правне интересе. 
 Кад решавају у управном поступку и пре-
дузимају управне радње  управа је дужна да ко-
ристе она средства која су најповољнија ако се и 
њима постижу сврха и циљ закона. 
 Запослени у управи дужни су да поштују 
личност и достојанство странака. 
 
III. ЈАВНОСТ РАДА И ОДНОСИ СА 
ГРАЂАНИМА 
 

Члан 6. 
Рад Општинске управе је јаван и под-

ложан контроли и критици грађана, у складу 
са законом и Статутом. 
 Општинска управа дужна је да обаве-
штава јавност о свом раду преко средстава јавног 
информисања и на други прикладан начин. 
 Запослени који су овлашћени за при-
прему информација и података везаних за оба-
вештење јавности одговорни су за њихову та-
чност и благовременост. 
 Запослени у управи дужни су да на 
примерен начин, пре свега у просторијама у 
којима раде са странкама обавештавају стран-
ке о њиховим правима, обавезама и начину 
остваривања права и обавеза, свом делокругу, 
о органу државне управе који надзире њихов 
рад и начину контакта с њиме и о другим по-
дацима битним за јавност рада и односе са 
странкама. 
 Запослени у управи, дужни су да пру-
жају информације преко телефона и других 
средстава везе којима су технички опремљени 
и на тражење физичких или правних лица ду-
жни су да дају писмено мишљење којима ту-
маче одредбе закона и других општих аката. 
 Мишљења органа државне управе ни-
су обавезујућа. 
 

Члан 7. 
 Запослени у Општинској управи у по-
ступку по притужбама су дужни да свима омогу-
ће пригодан начин за подношење притужби на 
рад и однос запослених према странкама. 
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 На поднету притужбу Општинска управа 
је дужна да одговори у року од 15 дана од подно-
шења притужбе, ако подносилац притужбе захте-
ва одговор. 
 Начелник Општинске управе дужан је да 
најмање у року од 30 дана размотри питања обу-
хваћена притужбама. 
 
IV. ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 8. 
 Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката 
које доносе Скупштина општине, председник 
општине и Општинско веће; 
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине 
општине, председника Општине и Општин-
ског већа; 
3. Решава у управном поступку у првом сте-
пену о правима и дужностима грађана, преду-
зећа, установа и других организација из извор-
ног делокруга општине; 
4. Обавља послове управног надзора над из-
вршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине; 
5. Извршава законе и друге прописе чије је 
извршење поверено општини; 
6. Обавља стручне и друге послове које 
утврди Скупштина општине, председник оп-
штине и Општинско веће;  
7. Доставља извештај о свом раду на из-
вршењу послова из надлежности Општине и 
поверених послова, председнику Општине, 
Општинском већу и Скупштини општине по 
потреби  а најмање једном годишње.  

 
Члан 9. 

Поред послова из изворне надле-
жности општине, као јединице локалне само-
управе, општинска управа обавља и законом 
поверене послове. 

Ако се законом обављање одређених 
послова из оквира права и дужности Репу-
блике повери општини, као јединици локалне 
самоуправе, или се законом установе нови по-
слови из надлежности јединице локалне само-
управе, начелник Општинске управе ће уз са-
гласност Општиског већа актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места 
одредити у којој ће се организационој једини-
ци обављати ови послови. 
 
 
V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 
Члан 10. 

 У Општинској управи образују се основ-
не организационе јединице и унутрашње органи-
зационе јединице. 

 
Члан 11. 

 Основне организационе јединице се обра-
зују према врсти, међусобној повезаности и оби-
му послова чијим се вршењем обезбеђује несме-
тан, ефикасан и усклађен рад и образују се као 
одељења и службе. 
            Унутрашње организационе јединице се 
образују за међусобно сродне нормативне и упра-
вне, управно-надзорне,информатичке, финансиј-
ско-материјалне,документационе,статистичко-еви-
денционе, стручно-оперативне, студијско-анали-
тичке, канцеларијске, занатске и манипулативне 
послове који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност и обједињују најмање 3 
– 5 запослених и образују се као одсеци и групе 
послова. 

 
Члан 12. 

 Основне организационе јединице Оп-
штинске управе су: 
1.Одељење за општу управу и заједничке по-
слове. 
2.Одељење за финансије и буџет. 
3.Одељење за локалне  јавне приходе. 
4.Одељење за заштиту животне средине и  
локални развој. 
5.Одељење за планирање и изградњу. 
6.Одељење за инспекцијске послове. 
Стручне послове за потребе органа Општине и 
радних тела Скупштине општине обављају : 
1.Служба  за послове председника општине и 
Општинског већа. 
2.Служба за скупштинске и нормативно-прав-
не послове. 

 
Члан 13. 

 Актом о унутрашњој организацији и си-
стематизацији уређује се унутрашња организа-
ција основних организационох јединица у складу 
са чл. 12. ове Одлуке. 
 Акт о унутрашној организацији и системати-
зацији Општинске управе доноси начелник уз са-
гласност Општинског Већа. 

 
Члан 14. 

  Послове буџетске инспекције и интерне ре-
визије у Општинској управи обављају самостални 
извршиоци ван основних организационих јединица, 
које поставља и разрешава председник општ-
ине,односно распоређује начелник Општинске упра-
ве, што се уређује актом о унутрашњој организацији 
и систематизацији у општинској управи. 
 Ради обављања одређеног посла из над-
лежности Општинске управе може се образовати по-
себна радна група – тим, у који се одређују  запо-
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слени из различитих организационих јединица актом 
начелника Општинске управе о образовању радне 
групе, којим се одређује њен састав, задаци, време 
на које се образује и др. 
 

Члан 15. 
           У Општинској управи, председник Општине 
у складу са законом и Статутом поставља и разре-
шава своје помоћнике, који обављају послове из по-
јединих области и то: 
 - за области урбанизма, заштите животне 
средине и сарадњу са министарствима 
 - за области образовања, културе, спорта и 
примарне здравствене заштите 
 - за област месних заједница и развоја пољо-
привреде и села. 
 Помоћници председника  општине покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају ми-
шљења у вези са питањима која су од значаја за развој 
Општине у областима за које су постављени и врше 
друге послове по налогу председника општине. 

Организационе и административно-
техничке послове за рад буџетског инспектора и 
помоћника председника обављају основне орга-
низационе јединице Општинске управе, у зави-
сности од области за коју су ангажовани. 
 

Члан 16. 
Одељење  за општу управу и зајед-

ничке послове врши послове који се односе на: 
припрему прописа о организацији и раду Оп-
штинске управе; унапређење организације рада и 
модернизацију Општинске управе; спровођење 
прописа о управи, управном поступку и канце-
ларијском пословању у Општинској управи; орга-
низацију и рад услужног центра, заједничке пи-
сарнице и архиве Општинске управе; праћење 
стања остваривања права и обавеза грађана и пре-
дузећа и других правних лица пред Општинском 
управом (ажурност решавања у управним ства-
рима); решавање у управном поступку на спро-
вођењу закона и других прописа које је поверено 
општини у области грађанских стања; вођење би-
рачког списка; матичних књига, личног име-
на,брака; оверу потписа, рукописа и преписа, 
припрему општих аката о правима и обавезама 
запослених у Општинској управи и мерилима и 
критеријумима за утврђивање зарада запослених 
у Општинској управи, изабраних и постављених 
лица и послове пружања правне помоћи грађа-
нима са територије општине  Врњачка Бања. 

Стара се о употреби имена и грба и 
других обележја Општине. 

У овом Одељењу обављају се одређени 
стручни, технички и други заједнички послови за 
потребе Општинске управе и то: припрема 
основа и Програма јединственог информационог 
система, организацију и рад на увођењу, развоју и 
коришћењу информатичке технологије, експлоа-

тацију рачунарске опреме; штампање Службеног 
листа општине, умножавање и повезивање 
материјала и обезбеђивање функционисања кон-
ференцијско-дискутних система; ажурирање по-
датака на веб сајту Општине; послове текућег и 
инвестиционог одржавања зграде Општине; одр-
жавање инсталација, уређаја и опреме; спрово-
ђење мера противпожарне заштите, одржавање 
чистоће и возног парка.  

У оквиру овог Одељења, за вршење 
одређених послова из надлежности Општин-
ске управе и ради стварања услова да се ти 
послови обављају ефикасније и ближе месту 
становања и рада грађана образују се месне 
канцеларије за следећа подручја: 
1. Месна канцеларија Вранеши, за насељена 
места Вранеши и Вукушица. 
2. Месна канцеларија Грачац, за насељена 
места Грачац и Отроци. 
3. Месна канцеларија Подунавци, за насе-
љено место Подунавци. 
4. Месна канцеларија Ново Село, за насељено 
место Ново Село. 
5. Месна канцеларија Врњци, за насељено 
место Врњци. 
6. Месна канцеларија Штулац, за насељено 
место Штулац. 
7. Месна канцеларија Рсавци, за насељено 
место Рсавци.  
8. Месна канцеларија Руђинци, за насељено 
место Руђинци. 
9. Месна канцеларија Станишинци, за насеље-
на места Станишинци и Гоч. 
 Месна канцеларија обавља одређене 
послове из надлежности Општинске управе 
који се односе на: вођење матичних књига, 
вођење евиденције о држављанству, саставља-
ње смртовница, попис и процену заоставшти-
не, оверу потписа, преписа и рукописа, пријем 
поднесака, доставу писмена грађанима и прав-
ним лицима, ажурирање бирачких спискова, 
послове комуналних редара и друге послове из 
надлежности општинске управе које у складу 
са законом и Статутом, на предлог начелника 
Општинске управе актом одреди Општинско 
веће.  
 Месне канцеларије врше одређене по-
слове за месне заједнице у општини, које им   
повере посебним одлукама органи локалне и 
месне самоуправе.  
                         

Члан 17. 
 Одељење за финансије и буџет  врши 
следеће послове: 

Финансијско планирање, управљање 
готовинским средствима, интерна рачуновод-
ствена контрола расхода ради заштите сред-
става која обухвата управљање процесима 
одобравања преузимања обавеза, проверу при-
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јема добара и услуга и одобравање плаћања на 
терет буџетских средстава, управљање дугом, 
буџетско рачуноводство и извештавање, упра-
вљање финансијским информационим систе-
мом. 

Припрема и израда предлога финансиј-
ског плана за Скупштину општине и њене 
органе. 

Расподела средстава у оквиру одобрених 
апропријација индиректним буџетским кори-
сницима. 

Припрема и комплетирање документа-
ције за извршење финансијског плана. 

Вођење пословних књига и усклађивање 
са главном књигом трезора. 

Састављање консолидованих годишњих 
и периодичних извештаја као и других 
финансијских и материјалних послова. 

Планира и припрема буџет и капитални 
буџет као основ за план капиталних инвестиција, 
стара се о извршењу, буџета, врши интерну 
контролу буџета и финансијско-буџетско изве-
штавање; на основу извештаја и других одго-
варајућих података из Службе трезора учествује 
у изради нормативног дела завршног рачуна бу-
џета. 

Као део финансијске инфраструктуре, са 
Одељењем за локалне и јавне приходе и управом 
за јавна плаћања учествује у обезбеђењу и разме-
ни информација у оквиру своје надлежности у 
систему прикупљања изворних и уступљених 
јавних прихода. 

Извршава задатке које се односе на упра-
вљање имовином. 

Предлаже оснивање робних резерви и 
утврђује њихов обим и структуру, ради задово-
љавања потреба грађана општине. 

У области имовинско-правних послова, 
води управни поступак у односу на земљиште, 
зграде и друге непокретности у државној својини, 
чији је корисник Општина, припрема и предлаже 
доношење решења и других аката надлежним 
органима, води управни поступак експропри-
јације, административног преноса, споразумног 
утврђивања накнаде, утврђивања права службе-
ности у корист правних лица, води управни 
поступак према прописима о грађевинском зе-
мљишту у државној својини, чији су 
корисници физичка и правна лица, изузимања, 
право коришћења, престанак права коришће-
ња, припрема и предлаже надлежним органи-
ма доношење решења и других аката из ове 
области, води управни поступак расправљања 
имовинских односа насталих самовласним 
заузећем земљишта у друштвеној својини, по-

враћај утрина и пашњака селима, води посту-
пак, сачињава тапију и прослеђује надлежном 
органу на потврђивање за непокретности у 
приватној својини за катастарске општине где 
није устројен катастар непокретности, води 
евиденцију непокретности чији је корисник 
општина, јавна предузећа и установе чији је 
општина оснивач,  обавља и друге послове из 
ове области које посебни закони повере и ста-
ве у надлежност јединици локалне само-
управе. 

Обавља правне послове за стицање 
јавних и локалних прихода и сачињава све 
уговоре за потребе органа општине и општин-
ску управу. Установљава регистар за вођење 
евиденције о сачињеним уговорима и прати 
њихову реализацију, упућује опомене стран-
кама и доставља обавештења и извештаје 
општинском јавном правобраниоцу. 
            Сачињава предлог, мишљења и 
сагласности и доставља извршном органу на 
акта јавних предузећа и установа чији је 
оснивач локална самоуправа, која регулишу 
њихова статусна питања, а на која извршни 
орган даје сагласност. 

Обавља нормативне и управне послове 
из изворног делокруга, преузете и поверене 
послове посебним законом, стручне и админи-
стартивно-техничке послове за радна тела ор-
гана локалне самоуправе за области из надле-
жности овог Одељења. 
 Обавља и друге послове утврђене 
законом и другим прописима из ових области. 
 

Члан 18. 
Одељење за локалне  јавне приходе 

врши утврђивање, разрез,  контролу и наплату 
локалних изворних прихода, учествује у пла-
нирању висине локалних јавних прихода са 
Одељењем за финансије и буџет, и у оквиру 
своје надлежности као део финансијске 
инфраструктуре са Пореском управом и Упра-
вом за трезор учествује у обезбеђењу и раз-
мени информација у систему прикупљања из-
ворних локалних прихода, сачињава нацрте 
општинских одлука везаних за одређивање вр-
сте и стопе изворних прихода, као и начин и 
мерила за одређивање висине локалних такси 
и накнада из надлежности органа локалне 
самоуправе. 
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Обавља и друге послове утврђене за-
коном и другим прописима из области локал-
них и јавних прихода. 

Обавља нормативне и управне послове 
из изворног делокруга, преузете и поверене 
послове посебним законом, стручне и админи-
стративно-техничке послове за главне стру-
чњаке ван организационих јединица и радна 
тела локалне самоуправе за области из надле-
жности овог Одељења. 
 

Члан 19. 
 Одељење за заштиту животне сре-
дине и локални развој прати стање и пред-
лаже мере за унапређење, очување и заштиту 
животне средине, коришћење људских и при-
родних ресурса, унапређење и развој туризма, 
пољопривреде, угоститељства, занатства и тр-
говине, комуналних делатности и задругар-
ства, науке, културе, образовања, здравствене 
и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
физичке културе и спорта и јавног обавешта-
вања а ради веће одрживе равнотеже између 
људских активности и друштвено-економског 
развоја и ресурса и способности обнављања 
природе а у циљу остваривања одрживог 
развоја. 
 Предлаже органима локалне самоупра-
ве доношење стратегија, планова, програма, 
одлука и других аката из надлежности локалне 
самоуправе. 
 Врши надзор над радом јавних преду-
зећа и установа чији је оснивач Општина. 
 Обавља нормативне и управне послове 
из изворног делокруга, преузете и поверене 
послове посебним законом, стручне и админи-
стративно-техничке послове за радна тела ло-
калне самоуправе за области из надлежности 
овог Одељења. 
 У области привреде подстиче развој 
туризма, а у циљу развоја бање као модерног 
центра европског бањског туризма, подстиче 
развој и унапређење месних заједница, пољо-
привреде и сеоских подручја, развој задругар-
ства, унапређење шумарства, парк шума и 
природних добара, заштиту коришћења и 
уређења пољопривредног земљишта и стара се 
о њиховом спровођењу, предлаже начин 
коришћења и управљања изворима, јавним 
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне 
услове и издаје водопривредне сагласности и 
водопривредне дозволе за објекте локалног 
значаја, прати достигнут степен развоја стам-
бено-комуналних делатности, права и обавеза 
предузећа, привредних друштава, односно 
предузетника, којима је поверено вршење тих 
послова у погледу одржавања, коришћења и 

обезбеђења функционисања комуналних обје-
ката и предлаже уређење и обезбеђење оба-
вљања послова који се односе на изградњу, 
реконструкцију, одржавање, заштиту, кори-
шћење, развој и управљање општинским и 
некатегорисаним путевима, улицама у насељу, 
као и укупне инфраструктуре у области сао-
браћаја, водопривреде, путног и железничког 
саобраћаја, електроенергетске инфраструкту-
ре, гасификације, поштанске и телекомуни-
кационе мреже. 
 У области заштите животне средине 
предлаже Програме коришћења и заштите 
природних вредности и заштите животне сре-
дине, заштита воде и изворишта, заштита ваз-
духа, заштита земљишта, заштита природних 
система и заштита зелених рекреационих, пар-
ковских и шумских површина кроз локалне 
акционе и санационе планове у складу са стра-
тешким документима, предлаже накнаде из 
ове области, прати стање климатског, хидро-
геолошког фактора, геодиверзитета, припрема 
и спроводи План приправности за случај по-
плава и План заштите од елементарних и дру-
гих већих непогода, подстиче очување, кори-
шћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима, одлучује о захтевима 
странака у складу са прописима који регулишу 
област заштите животне средине, подноси из-
вештај о стању животне средине који се обја-
вљује у службеном гласилу општине, устроја-
ва и ажурира евиденцију у складу са законима 
из ове области, одлучује о захтевима за доста-
вљање информација из ове области. 
 У области друштвених делатности 
обавља послове планирања, развоја и уна-
пређења рада јавних служби, води управни по-
ступак из изворног делокруга и поверених по-
слова при утврђивању права на накнаду за 
време породиљског и продуженог породиљ-
ског одсуства, материнских додатака, додатка 
за децу, накнаде трошкова боравка деце у 
предшколској установи за треће, односно че-
тврто дете, у области борачко-инвалидске за-
штите на остваривању права бораца, ратних 
војних инвалида, цивилних инвалида рата и 
чланова њихових породица на материјално 
обезбеђење и друга права утврђена законом, 
предлаже утврђивање критеријума за фина-
нсирање установа и организација у овим дела-
тностима, планира и учествује у обезбеђивању 
средстава за материјалне трошкове основних и 
средњих школа и друге трошкове у складу са 
Законом, прати област примарне здравствене 
заштите, подстиче активности на превенцији, 
промоцији и заштити здравља становништва, 
подизање општег социјалног благостања, по-
себно интеграције појединаца и група које су 
услед различитих околности доспеле у непо-
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вољан социјални и економски положај, на 
ефикаснијем организовању социјалне службе 
ради заштите породице, деце, адолесцената и 
маргиналних група, прати кретања реформе 
школства, и предузима мере бољих матери-
јалних услова и претпоставки за остваривање 
нових програма едукације, нових наставних 
метода стицања савремених знања која имају 
директну примену у пракси, организује пове-
зивање образовних институција са европским 
едукативним, научним и финансијским цен-
трима, прати демографска кретања, рад хума-
нитарних организација и удружења грађана, 
рад верских заједница, подстиче заштиту не-
покретних и покретних културних добара и 
архивске грађе, библиотечку делатност, уме-
тничко стваралаштво, изградњу, реконструк-
цију и одржавање објеката и установа културе 
у којима се остварују потребе општине, обе-
збеђивање средстава за одржавање и оствари-
вање програма установа културе од значаја за 
општину, стварање услова за представљање 
културе, традиције и духовности, културног 
маркетинга и едукацију кадрова у култури, 
остваривање програма физичке културе и 
спорта од значаја за општину, одређена права 
спортиста и њихових клубова у складу са за-
коном и надзор над радом установе физичке 
културе, чији је оснивач општина. 
 Врши  послове повереништва за избе-
глице, обавља послове и спроводи поступак 
јавних набавки, као и документационо-евиден-
цине послове на стварању и ажурирању базе 
података, устројавању регистара, изради ста-
тистичких анализа од значаја за развој локалне 
самоуправе. 
 Обавља и друге послове утврђене зако-
ном и другим прописима из ових области. 
 

Члан 20. 
 Одељење за планирање и изградњу 
обавља управне послове из изворног дело-
круга и послове поверене Законом: 

У области планирања и градње води 
управни поступак по захтевима странака за 
добијање одобрења и друге документације за 
градњу, одржавање и употребу објекта, за које 
је законом предвиђена надлежност јединице 
локалне самоуправе, програма, урбанистичких 
планова, урбанистичких пројеката и других 
аката из области планирања и градње, на 
захтев странака издаје изводе из планских ака-
та, акте о урбанистичким условима и друга 
акта у складу са законима и прописима који 
уређују ову област. 
 У области стамбених односа води 
управни поступак по захтевима странака, при-
према и предлаже надлежним органима доно-
шење решења, одлука и других аката у складу 

са законом који уређује ову област, спроводи 
поступак исељења бесправно усељених лица у 
станове и заједничке просторије у стамбеним 
зградама. 
 Прибавља од надлежних органа услове 
за обезбеђење мера заштите животне средине 
у поступку припреме просторних и урбани-
стичких планова, доноси одлуку о изради 
стратешке процене утицаја на животну среди-
ну, спроводи поступак и доставља на сагла-
сност органу надлежном за заштиту животне 
средине, у складу са законима и другим про-
писима који регулишу ову област, а за планове 
које доноси јединица локалне самоуправе.  
 Предлаже акта о уређењу,  давања у 
закуп, висини накнаде за коришћење грађе-
винског земљишта и постављање мањих мон-
тажних објеката на јавним површинама. 
 Обавља инвестиционо техничке посло-
ве у вези са изградњом, доградњом и адапта-
цијом пословног простора за потребе Општин-
ске управе. 
 Обавља нормативне и управне послове 
из изворног делокруга, преузете и поверене 
послове посебним законом, стручне и админи-
стартивно-техничке послове за радна тела 
локалне самоуправе за области из надлежно-
сти овог Одељења. 
 Обавља и друге послове утврђене за-
коном и другим прописима из ових области. 

 
Члан 21. 

 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,као 
и у складу са Законом о државној управи који 
прописује опште услове и поступак вршења 
инспекцијског надзора и важећим одлукама 
Скупштине општине. Води управни поступак,  
доноси и извршава решења. 
 У вршењу послова и овлашћења из 
своје надлежности остварује сарадњу са ин-
спекцијама на републичком нивоу, Мини-
старством унутрашњих послова, јавним преду-
зећима и другим органима и организацијама. 
 Доставља извештаје у складу са Зако-
ном 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 инспекциј-
ског надзора који се законом преносе у надле-
жност локалне самоуправе. 
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Члан 22. 
Служба за послове председника 

општине и Општинског већа врши стручне, 
нормативно правне, управно-правне  и адми-
нистративно-техничке послове за остваривање 
надлежности и овлашћења председника и за-
меника председника Општине и Општинског 
већа, послове који се односе на: припрему и 
одржавање седница Општинског већа и њего-
вих радних тела, обраду материјала са сед-
ница, старање законитости рада ових органа и 
тела,  представљање Општине у односима пре-
ма правним и физичким лицима у земљи и 
иностранству; врши припрему радних и 
других састанака председника и заменика 
председника Општине; прати активности на 
реализацији утврђених обавеза; координира 
активности на остваривању јавности рада; 
врши пријем странака који се непосредно 
обраћају председнику и заменику председ-
ника; организује протокол поводом пријема 
домаћих и страних представника општине и 
градова, протокол поводом додељивања јав-
них признања и друге протоколарне послове 
које одреди председник и заменик председ-
ника Општине; врши распоређивање аката и 
предмета који се односе на председника и 
заменика. 
 Врши и друге послове по налогу пред-
седника и заменика председника Општине. 
 

Члан 23. 
 Служба за Скупштинске и нормати-
вно-правне послове обавља стручне, норма-
тивно-правне, управно-правне и администра-
тивно-техничке  и друге послове за Скупшти-
ну,  који се односе на: припрему и одржавање 
седница Скупштине општине, њених радних 
тела; обраду материјала са седница, старање о 
законитости рада овог органа и тела; пружање 
стручне помоћи одборницима и одборничким 
групама и старање о благовременом приба-
вљању одговора на одборничка питања; по-
слове у вези избора, именовања и постављења 
када о томе одлучује Скупштина; израду Ста-
тута општине, Пословника о раду Скупштине 
као и прописа о накнадама трошкова и изгу-
бљене зараде одборницима и члановима рад-
них тела Скупштине и Општинског већа; стру-
чне послове везане за додељивање признања 
која установљава Општина; послови који се 
односе на информисање рада Скупштине, 
Општинског већа, њихових радних тела и 
председника и заменика председника општи-
не; уређивање  службеног листа Општине; по-
слове протокола и сарадње општине са другим 
општинама у земљи и иностранству, послови 
пријема домаћих и страних делегација и друге 
послове из области протокола и сарадње; 

поступа по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, осим ако по-
себним законом није другачије прописано. 

Служба врши и друге послове у складу 
са Статутом општине, Пословником Скупшти-
не општине и одлукама Скупштине.  
 
VI. РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ 
 

Члан 24. 
 Радом Општинске управе руководи на-
челник Општинске управе. 
 Начелника Општинске управе поста-
вља и разрешава Општинско веће.  
             Начелника општинске управе поста-
вља Општинско веће на пет година по претхо-
дно спроведеном поступку јавног огласа.Јавни 
оглас расписује Општинско веће и образује 
комисију од три члана која утрђује испуње-
ност услова кандидата за начелника и подноси 
извештај Општинском већу. 

 За начелника Општинске управе по-
ставља се лице које има завршен правни факу-
лтет, положен испит за рад у органима држа-
вне управе и најмање 5 година радног иску-
ства у струци. 

Начелник Општинске управе може би-
ти разрешен и пре истека рока на који је по-
стављен из разлога и у  поступку који је пред-
виђен Статутом општине. 

 
Члан 25. 

 За свој рад и рад Општинске управе, 
начелник Општинске управе, одговара Скуп-
штини општине и  Општинском већу у складу 
са Статутом и овом одлуком. 

Начелник Општинске управе може 
имати заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност а поставља се и разрешава на 
исти начин и под истим условима као и на-
челник Општинске управе. 
 

Члан 26. 
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: 
1. Организује, координира и усмерава рад 
Општинске управе. 
2. Доноси Правилник о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи уз сагласност Општинског 
већа и врши распоређивање запослених . 
3. У складу са Законом доноси опште акте о 
радним односима, дисциплинској одговорно-
сти запослених, о оцењивању запослених, о 
решавању стамбених потреба запослених, о 
ХТЗ заштити запослених и друга нормативна 
акта у складу са Законом. 
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4. Распоређује руководиоце основних и уну-
трашњих организационих јединица, инспекто-
ре и самосталне извршиоце. 
5. Решава о правима и обавезама из радно-
правних односа запослених лица у Општин-
ској управи у складу са Законом. 
6. Подноси извештај о раду Општинске управе 
у складу са Статутом општине. 
7. Решава сукоб надлежности између основних 
организационих јединица Општинске управе. 
8. Врши и друге послове коју су му Законом, 
Статутом и другим актима општине стављени 
у надлежност. 
 

Члан 27. 
            Организационим јединицама у Општин-
ској управи руководе руководиоци и то:.  
            Одељењем начелник одељења, Служ-
бом руководи шеф службе, одсеком шеф одсе-
ка, групом послова руководилац групе. 
 Начелник одељења може имати заме-
ника. 
            Руководиоци основних организационих 
јединица старају се и одговорни су за пра-
вилну примену прописа из надлежности те 
организационе јединице, равномерну распо-
делу посла на запослене и поштовање пропи-
сане радне дисциплине о чему подносе изве-
штај и одговорни су начелнику Општинске 
управе. 
 

Члан 28. 
  За начелника Одељења, шефа службе, 
односно заменика начелника одељења може 
бити распоређено лице које има прописану 
стручну спрему, положен испит за рад у орга-
нима дравне управе и најмање 3 године радног 
искуства у струци. 

Шефа одсека и руководиоца групе посло-
ва решењем распоређује начелник Општинске 
управе у складу са актом о систематизацији, а на 
предлог начелника Одељења. 

Инспекторе решењем распоређује начел-
ник Општинске управе, који обављају непосре-
дно инспекцијске послове и самостални су у раду 
у границама овлашћења утврђених законом и 
другим прописима, а за свој рад су одговорни 
начелнику Општинске управе и начелнику Оде-
љења. 
 Ближи услови и опис послова за распо-
ређена лица из члана 27.и 28 ове одлуке утврђују 
се Актом о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места. 

 
Члан 29. 

 Управни поступак самостално воде 
запослени који имају најмање вишу стручну 
спрему. 
 

Члан 30. 
Руководиоци организационих јединица 

дужни су да сарађују на свим заједничким пи-
тањима и да једни другима достављају пода-
тке и обавештења потребна за рад. 

Секретар Скупштине општине стара се 
о обављању стручних послова у вези са сази-
вањем и одржавањем седница Скупштине и 
њених радних тела и руководи администра-
тивним пословима везаним за њихов рад. 

Начелник Општинске управе и секре-
тар Скупштине, дужни су да сарађују у свим 
заједничким питањима и да један другоме до-
стављају податке и обавештења која се односе 
на рад органа Општине и Општинске управе, 
припреми седница органа локалне самоуправе, 
њихових радних тела и комисија, праћења из-
вршавања донетих одлука и других аката и у 
том циљу секретар Скупштине у координацији 
са начелником Општинске управе,остварује са-
радњу са руководиоцима основних организа-
ционих јединица о чему редовно извештавају 
председника Општине и председника Скуп-
штине. 

   
VII. ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
1. Односи Општинске управе према 
Скупштини општине, председнику 
Општине и Општинском већу 

 
Члан 31. 

 Однос Општинске управе према Скуп-
штини општине, председнику општине и Оп-
штинском већу заснива се на правима и ду-
жностима која су утврђена Законом и Стату-
том општине. 
 Општинска управа обавезна је да орга-
не општине обавештава о вршењу послова из 
своје надлежности и даје јој податке или обја-
шњења неопходна за рад органа општине. 
 

Члан 32. 
 Председник Општине, у циљу зако-
нитог и ефикасног функционисања Општин-
ске управе, усмерава и усклађује рад Општин-
ске управе. 
 Председник Општине, ради спровођења 
одлука и других аката Скупштине општине, мо-
же Општинској управи издавати наредбе, упут-
ства и смернице за спровођење истих. 
 

Члан 33. 
 Однос Општинске управе према  Оп-
штинском већу заснива се на правима и ду-
жностима који су утврђени Законом, Статутом 
општине и одлукама Скупштине општине. 
 Када у вршењу надзора над радом 
Општинске управе утврди да акта Општинске 
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управе  из делокруга Општине нису у складу са 
Законом, Статутом, и другим општим актом 
Скупштине општине, Општинско веће може та-
кве акте поништити или укинути и наложити  до-
ношење нових аката. 
 
2. Однос Општинске управе према 
грађанима, предузећима и установама 
 

Члан 34. 
 Општинска управа је дужна да захтеве 
у управним стварима грађана, предузећа и 
установа решава у прописаним роковима, а за 
случај прекорачења тих рокова да обавести 
подносиоца захтева о разлозима прекорачења 
и упути га на могућност коришћења правних 
средстава у таквим случајевима. 
 

Члан 35. 
 Запослени у Општинској управи ду-
жни су да грађанима и правним лицима у зако-
ном прописаном поступку омогуће оствари-
вање њихових права и обавеза, да им дају 
потребна обавештења, упутства или податке 
да поштују достојанство тих лица и да чувају 
углед Општинске управе. 
 
VIII. ОВЛАШЋЕЊА И ПРАВНИ АКТИ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 36. 

           Општинска управа доноси правне акте на 
основу Закона и других прописа. 
 Правним актима Општинске управе не 
могу се за грађане и правна лица утврђивати пра-
ва и обавезе који нису засновани на Закону. 

 
Члан 37. 

 Општинска управа, доносе следеће прав-
не акте: правилнике, упутства, наредбе, решења и 
закључке. 
 Правилником се разрађују поједине одре-
дбе Закона и других прописа. 
 Упутством се прописује начин рада и 
вршења појединих послова Општинске управе. 
 Наредбом се, ради извршавања поједи-
них одредаба Закона или других прописа, наре-
ђује или забрањује поступање у одређеној ситуа-
цији, која има општи значај. 
 Решењем се одлучује о појединим управ-
ним и другим појединачним питањима у складу 
са Законом и другим прописима. 
 Закључком се, у складу са прописима, 
уређују правила о начину рада и поступања 
Општинске управе. 
            У спровођењу прописа из своје надле-
жности Општинска управа може: решењем на-
ложити извршење мера и радњи у одређеном 
року, изрећи мандатну казну, поднети пријаву 

надлежном органу за учињено кривично дело 
или привредни преступ и поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка, издати при-
времено наређење, односно забрану, обавести-
ти други орган,ако постоје разлози за предузи-
мање мера за који је тај орган надлежан, пре-
дузети и друге мере за које је овлашћен зако-
ном и подзаконским и општим актима. 
 

Члан 38. 
 У поступку пред Општинском управом 
у коме се решава о правима и бавезама гра-
ђана и правних лица, примењују се одредбе 
Закона о општем управном поступку. 
 Општинско веће решава у управном 
поступку  у другом степену о правима и оба-
везама грађана, предузећа и установа и других 
организација из изворног делокруга Општине. 
 
IX. ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 39. 
 О изузећу службеног лица у Општин-
ској управи, одлучује начелник Општинске 
управе. 
 О изузећу начелника Општинске упра-
ве решава Општинско веће. 
 
X. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 40. 
 Јавност свог рада, Општинска управа 
обезбеђује давањем информација средствима 
јавног информисања. 
 Општинска управа ће ускратити дава-
ње информација ако њена садржина предста-
вља државну, војну, службену или пословну 
тајну. 

О давању, односно ускраћивању дава-
ња информација о раду Општинске управе од-
лучује начелник Општинске управе или лице 
које га, у случају одустности и спречености, 
замењује. 

 
XI. РАДНИ ОДНОСИ У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ 

 
Члан 41. 

 Послове Општинске управе који се 
односе на остваривање права и обавеза грађа-
на и правних лица могу обављати лица која 
имају прописану школску спрему, положен 
испит за рад у органима државне управе, и кад 
је то одређено одговарајућим прописом, по-
требно радно искуство. 

 
Члан 42. 

 У погледу права, обавеза и одговорности 
запослених и постављених лица у Општнској 
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управи, примењују се одредбе Закона о радним 
односима у државним органима  и других про-
писа о запосленима у државним органима које се 
односе на запослене у локалној самоуправи а на 
питања која нису уређена овим прописима при-
мењују се одредбе Закона о раду и посебним ко-
лективним уговором. 
 Звања и занимања запослених и услови 
за њихово стицање и коефицијенти за утврђи-
вање плата, као и распоређивање запослених и 
постављених лица утврђује се посебним актима, 
у складу са прописима који се примењују на 
запослене у државним органима. 
 

Члан 43. 
 О правима, обавезама и одговорно-
стима запослених у Општинској управи одлу-
чује начелник Општинске управе или лице ко-
је га у случају спречености или одсутности 
замењује. 

 
Члан 44. 

 Распоред радног времена утврђује на-
челник Општинске управе упуством о унутра-
шњем реду. 

 
Члан 45. 

 Одлуку о платама постављених лица и 
запослених у Општинској управи доноси скуп-
штински одбор за административно мандатна пи-
тања. 
 
XII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 46. 
 Средства за финансирање послова Опш-
тинске управе обезбеђују се у буџету Општине. 
 Општинска управа остварује приходе у 
складу са Законом, другим прописима, Стату-
том и одлукама општине и они се уносе у бу-
џет општине. 
 

Члан 47. 
 Начелник Општинске управе је одго-
воран за законито коришћење средстава за плате 
и накнаде запослених, материјалне трошкове, 
набавку и одржавање опреме и средстава потре-
бних за извршавања обавеза послодавца према 
запосленим у Општинској управи по поједина-
чном колективном уговору. 
 Налоге и друге акте за исплату и кори-
шћење средстава из става 1. овог члана потписује 
начелник Општинске управе или лице које  га у 
случају спречености или одсутности замењује. 
 
XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 48. 
 Руководиоци организационих јединица 
општинске управе и њихови заменици, друга 
постављена и распоређена лица у Општинској 
управи настављају са радом на досадашњим 
радним местима до разрешења,односно до ра-
споређивања по новој организацији и система-
тизацији радних места у Општинској управи. 
 

Члан 49. 
  Начелник општинске управе уз сагла-
сност Општинског већа донеће акт о унутра-
шњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 50. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о општинској управи Општине 
Врњачка Бања (''Службени лист општине Врња-
чка Бања'', бр.10/06 и 5/07).  

 
Члан 51. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-36/09 од 3.4.2009.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                               Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 

41. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној 3.4.2009.године, на основу чл. 
54. Закона о планирању и  изградњи (Сл.гласник 
РС бр.47/03 и 34/06) и  чл. 36. ст.1. тачка 6. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист општи-
не Врњачка Бања бр.1/09), донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ «ЦЕНТРАЛНА ЗОНА СА 
ГЛАВНИМ БАЊСКИМ ПАРКОМ» 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се врше измене и до-
пуне  Плана детаљне регулације «Централна 
зона са главним бањским парком», који је 
усвојен Одлуком о доношењу Плана детаљне 
регулације ''Централна зона са главним бањ-
ским парком'' (''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња бр.3/07), чији је носилац израде ЈП Дирек-
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ција за планирање и изградњу општине Врња-
чка Бања . 

Измене и допуне Плана детаљне регу-
лације чини: 

- Предлог измена и допуна Плана де-
таљне регулације «Централна зона са главним 
бањским парком» у текстуалном и графичком 
прилогу са јавног увида, 

-  Извештај о јавном увиду, који је са-
ставни део образложења плана, 

- Усвојени амандмани на Предлог 
плана и Извештај о јавном увиду, који су садр-
жани у закључку Скупштине општине бр.350-
139/08  од 3.4.2009.године. 

Саставни део ове Одлуке је и Извештај о 
стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације «Централна зона са главним бањским 
парком»  на животну средину урађен од стране 
Агенције ''ECOlogica Urbo'' из Крагујевца на који 
је дата сагласност Решењем Одељења за заштиту 
животне средине и друштвено економски развој 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
бр.501-16/07 од 25.4.2007.године, који је усвојен 
Одлуком о доношењу Плана детаљне регулације 
''Централна зона са главним бањским парком'' 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања бр.3/07).  

 
Члан 2. 

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

 
Члан 3. 

 Обавезује се Дирекција за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања  да у року од 
15 дана од дана достављања обавештења о 
доношењу Плана детаљне регулације, испоручи  
Општинској управи завршни елаборат овог пла-
на, који ће садржати и исправку техничких гре-
шака. 
 

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

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

дана објављивања у "Сл.листу општине Врња-
чка Бања", а измене и допуне Плана детаљне 
регулације  ће се примењивати од наредног да-
на од  испоручивања и овере завршног елабората 
измена и допуна Плана детаљне регулације . 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-139/08  од 3.4.2009.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК 
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Драган Стевановић, с.р. 
________________________________________ 

 
42. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници, одржаној 3.4.2009.г. на 
основу чл.72. и 73. Закона о локалној само-
управи (''Сл.гласник РС '' бр.129/07) и чл.95. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр.1/09), донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ 
ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о образовању и одређивању 
подручја месних заједница на територији оп-
штине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Кра-
љево'' бр.4/94,  и 22/04 и ''Сл.лист општине Вр-
њачка Бања'', бр.8/06),  чл. 14. се мења и гласи: 

''Средства за рад месне заједнице обе-
збеђују се из: 
1) средстава обезбеђених у буџету Општине; 
2)средстава која грађани обезбеђују самодо-
приносом; 
2) донација; 
3) прихода које месна заједница оствари сво-
јом активношћу. 

Средства која Општина преноси ме-
сној заједници обезбеђују се у буџету Општи-
не посебно за сваку месну заједницу, по наме-
нама: 
1) средства за рад органа месне заједнице за 
текуће трошкове; 
2) средства за обављање послова који су 
поверени месној заједници; 
3) средства за суфинансирање програма само-
доприноса, који је уведен за подручје или део 
подручја месне заједнице; 
4) средства за суфинансирање програма изгра-
дње комуналне инфраструктуре у коме грађа-
ни учествују са најмање 50% средстава; 
5) средства за рад месних одбора. 

Месна заједница користи средства у 
складу са финансијским планом, на који сагла-
сност даје Општинско веће. 

 
Члан 2. 

 Члан 16. се мења и гласи: ''Месна заје-
дница може имати секретара месне заједнице. 
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 Секретар Месне заједнице обавља 
стручне, административне, техничке, финан-
сијске и друге послове у складу са законом и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места у месној заједници. 
 У месним зајеницама које немају се-
кретара, послове секретара месне заједнице 
обављају шефови месних канцеларија. 

 
Члан 3. 

 Бришу се чланови од 17. до 20. Одлуке  
о образовању и одређивању подручја месних 
заједница на територији општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.4/94), чл. 
4. до 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке  
о образовању и одређивању подручја месних 
заједница на територији општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.22/04) и 
чл.1. 2. и 3. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке  о образовању и одређивању подручја 
месних заједница на територији општине Вр-
њачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања  
бр.8/06). 
 

Члан 4. 
 Иза чл.16. додају се следећи чланови: 

''Члан 17. 
 Грађани у месној заједници своје по-
требе и интересе задовољавају и остварују: 
1. у области просторног и урбанистичког пла-
нирања и уређења месне заједнице, 
2. у изградњи комуналних објеката и путева, 
када је инвеститор тих објеката јавно кому-
нално предузеће, друго предузеће или преду-
зетник, 
3. у изградњи комуналних објеката и путева 
када јавно комунално предузеће, друго преду-
зеће или предузетник није инвеститор тих 
објеката, 
4. у одржавању комуналних објеката и путева, 
који су у надлежности јавних комуналних 
предузећа или других предузећа или предузе-
тника, 
5. у прикупљању и достављању надлежним 
републичким и општинским  органима, јавним 
предузећима и установама представке и 
притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 
предлоге грађана за решавање питања од 
њиховог заједничког интереса, 
6. у сарадњи са органима општине  на ства-
рању услова за рад предшколских установа, 
основних школа и допунских облика образо-
вања деце, стварање услова за социјално збри-
њавање старих лица и деце (помоћ и сарадња 
са хранитељским породицама), 
7. у учешћу у обезбеђивању просторних, фи-
нансијских и организационих услова за спорт 
и рекреацију, 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским 
установама и организацијама на стварању услова 
за здравствену и ветеринарску заштиту, 
9. у организацији разних облика хуманитарне 
помоћи на свом подручју, 
10. у заштити од елементарних непогода и 
организује отклањање или ублажавање после-
дица, 
11. у образовању мировног већа и комисије за 
процену штете, 
12. у сарадњи са удружењима грађана и невла-
диним организацијама о питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице, 
13. у увођењу и реализацији самодоприноса, 
14. у сарадњи са органима општине, државним 
органима, јавним предузећима и установама, 
15. у вршењу послова које јој повери општина, 
16. у обављању и других послова утврђених 
статутом месне заједнице. 
 

Члан 18. 
Рад органа месне заједнице је јаван. 

Јавност рада и обавештавање грађана 
нарочито се обезбеђује: 
1) јавним расправама: о предлогу финансијског 
плана месне заједнице, предлогу Статута месне 
заједнице, и другим случајевима предвиђеним 
Статутом општине и месне заједнице; 
2) истицањем дневног реда, као и обавешта-
вањем грађана о седницама Савета месне за-
једнице, о зборовима грађана и другим скупо-
вима од локалног интереса, најмање осам дана 
пре дана њиховог најављеног одржавања; 
3) правом грађана да остварују увид у акта 
Савета месне заједнице у складу са законом и 
присуствују седницама Савета месне заједни-
це у складу са Статутом месне заједнице. 

Уколико се месна заједница оснива за 
више села, Савет месне заједнице дужан је да 
обезбеди постављање огласне табле, односно 
да обезбеди огласни простор за истицање оба-
вештења из става 2. у сваком од села. 
 

Члан 19. 
 У месној заједници образује се Савет 
месне заједнице као представничко тело грађана. 
 Месне заједнице: Врњци, Ново Село, 
Подунавци, Руђинци  имају по 9 чланова Савета. 
 Месне заједнице: Штулац, Рсавци, Ста-
нишинци  имају по 7 чланова. 
 Месна заједница Врњачка Бања има уку-
пно 9 чланова, од чега: 7 чланова из насељеног 
места Врњачка Бања,  1 из насељеног места Ли-
пова и 1 члана из насељеног места Гоч. 
 Месна заједница Грачац има укупно 9 
чланова, од чега: 4 члана из  Горњег и Сре-
дњег Грачаца, 3 члана  из Доњег Грачаца   и 2 
члана из насељеног места Отроци. 
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 Границе између наведених подручја 
насељеног места Грачац утврђују се бирачким 
местима, која обухватају подручја из претхо-
дног става овог члана. 
 Месна заједница Вранеши има укупно 
9 чланова, од чега: 7 чланова из насељеног ме-
ста Вранеши и 2 члана из насељеног места Ву-
кушица. 
 Члан Савета месне заједнице мора 
имати пребивалиште на подручју те месне 
заједнице. 
 Мандат чланова Савета траје 4 године, 
односно до избора новог Савета месне 
заједнице. 
 У месним заједницама у којима су основ-
ани месни одбори, председник месног одбора мо-
же учествовати у раду Савета месне заједнице, 
али без права гласа. 

 
Члан 20. 

 Савет месне заједнице је представни-
чко тело грађана месне заједнице које обавља 
следеће послове и задатке: 
1. Доноси статут месне заједнице, 
2. Доноси програм рада и финансијски план, 
3. Подноси извештај о раду и завршни рачун 
месне заједнице, 
4. Одлучује о начину коришћења и управљања 
непокретностима на којима има  
право својине, 
5. Покреће иницијативу за увођење 
самодоприноса, 
6. Врши надзор над спровођењем програма 
реализације уведеног самодоприноса, 
7. Покреће иницијативу за доношење нових 
или измену постојећих прописа 
Општине, 
8. Сарађује са удружењима грађана и 
невладиним организацијама у питањима 
која су од интереса за грађане месне 
заједнице, 
9. Стара се о спровођењу референдума који се 
расписује на територији општине  за делове 
општине,   месну заједницу или делове месне 
заједнице, 
10. Именује свог представника на свим 
зборовима грађана, извршава одлуке и 
спроводи закључке зборова грађана; 
11. Усваја једногодишњи и четворогодишњи 
извештај о раду месне заједнице 
12. Образује комисије, мировна већа, одборе и 
друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом и овом Одлуком, 
13. Утврђује престанак мандата члану Савета 
месне заједнице који је опозван и 
покреће иницијативу за избор новог члана 
Савета, 

14. Доноси Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у месној 
Заједници, 
15. Доноси пословник о раду, 
16. Врши и друге послове утврђене овом 
Одлуком и статутом месне заједнице. 
 На Статут месне заједнице, сагласност 
даје Општинско веће општине Врњачка Бања. 
 

Члан 21. 
 Савет месне заједнице има председ-
ника и заменика председника које бирају чла-
нови Савета. 
 За председника и заменика председ-
ника Савета месне заједнице изабрани су чла-
нови Савета који добију највећи број гласова. 
 

Члан 22. 
 Председник Савета месне заједнице 
представља и заступа месну заједницу и наредбо-
давац је за извршење финансијског плана. 
 

Члан 23. 
 Изборе за Савет месне заједнице ра-
списује председник Скупштине општине у 
складу са Статутом општине Врњачка Бања и 
овом одлуком. 
 Избори за чланове Савета месних заје-
дница морају се спровести најкасније 30 дана 
пре краја мандата чланова Савета којима исти-
че мандат. 
 У другим случајевима, ако мандат чла-
нова Савета престаје пре времена на које су 
изабрани, из разлога предвиђених Законом, 
Одлукама СО, председник Скупштине  ће  ра-
списати  изборе  у року од 15  дана од дана на-
ступања разлога за расписивање избора. 
 

Члан 24. 
 Чланови Савета месне заједнице би-
рају се непосредним, тајним гласањем на 
основу општег и једнаког изборног права. 
 Сваки грађанин са пребивалиштем на 
подручју месне заједнице који је навршио 18 
година живота има право да бира и да буде би-
ран у Савет месне заједнице. 

 
Члан 25. 

 Одлуком о расписивању избора за Са-
вет МЗ, коју доноси председник Скупштине, 
уређује се следеће; 
 -  дан одржавања избора, 
 - одређивање рока до којег се могу 
подносити предлози за чланове Савета, од 
стране овлашћених предлагача у складу са 
овом Одлуком, 
 - начин објављивања резултата избора. 
 Посебним решењем, председник Скуп-
штине, приликом доношења одлуке о расписи-
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вању избора за савет МЗ, образује Комисију 
која ће спровести изборе, са утврђеним зада-
цима  и то за сваку месну заједницу посебно. 
 Решењем из претходног става овог 
члана, утврђују се износи накнада за рад чла-
нова Комисије за спровођење и избора и чла-
нова бирачких одбора. 
 

Члан 26. 
 Органи за спровођење избора су: 
 1.  Комисија за спровођење избора и 
 2. Бирачки одбор. 
 

Члан 27. 
 Комисија за спровођење избора има 3 
члана и 3 заменика . 
 Комисија има следеће задатке: 
 - стара се о обезбеђењу законитости 
спровођења избора, 
 - одређује бирачка места, 
 -одређује бирачке одборе и именује 
његове чланове,  
 - даје упутства бирачким одборима у 
погледу поступка спровођења избора, 
 - утврђује и оглашава листе кандидата 
за чланове Савета,  
 - утврђује број гласачких листића за 
бирачка места, 
 - утврђује резултате гласања и број 
гласова за сваког кандидата. 
 - подноси извештај о резултатима 
избора и исти доставља председнику Скуп-
штине и Савету МЗ, на усвајање и прогла-
шавање резултата избора у року од 3 дана од 
дана одржавања избора. 
 

Члан 28. 
 Бирачки одбор има 3 члана и исти број 
заменика. 
 Бирачки одбор непосредно спроводи гла-
сање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и 
обавља друге послове утврђене законом. 
 Бирачки одбор се стара о одржавању 
реда на бирачком месту за време гласања. 
  

Члан 29. 
 Изборну једницу за избор чланова 
Савета, чине насељена места из чл.19. став 2. и 
3.(Врњци, Ново Село, Подунавци, Руђинци, 
Штулац, Рсавци, и  Станишинци), а за месне 
заједнице из чл.19.став 5. 6. и 8. (Врњачка Ба-
ња, Грачац и Вранеши) изборну јединицу чи-
ни свако од насељених  места које дају чла-
нове Савета месне заједнице. 
 

Члан 30. 
 Предлоге за чланове Савета МЗ, под-
носе овлашћени предлагачи (политичке стран-

ке, коалиције и друге политичке организације 
и групе грађана).  
 Листа кандидата за чланове Савета 
МЗ, које предлажу овлашћени предлагачи, мо-
же имати највише онолико кандидата до броја 
који се бира за то насељено место. 
 Листа кандидата мора бити подржана 
потписима бирача који имају пребивалиште у 
тој изборној јединици и то: 

-У изборној једници која има преко 
5000 бирача, најмање са 100 потписа, 

- У изборној једници која има преко 
3000 бирача, најмање са 70 потписа, 

- У изборној једници која има преко 
1000 бирача, најмање са  40 потписа, 

- У изборној једници која има преко 
500 бирача, најмање са  30 потписа, 

- У изборној једници која има преко 
300 бирача, најмање са 20 потписа и 

-У изборној једници која има мање од  
300 бирача, најмање са 10 потписа. 

Бирач може подржати само једну Ли-
сту кандидата. 

  Листа кандидата доставља се комисији 
за спровођење избора  до дана који је предви-
ђен Одлуком о расписивању избора. 

  Уз Листу кандидата, Комисији се до-
ставља и писмена изјава за сваког кандидата 
да прихвата кандидатуру. 

 
Члан 31. 

 Комисија ће у року од 24 часа по 
пријему огласити Листу кандидата, ако испу-
њава услове одређене овом Одлуком. 
 Кад нађе недостатке, Комисија ће од-
мах, а најкасније у року од 24 часа, позвати 
овлашћеног предлагача да у року од 48 часова 
отклони те недостатке. 
 Ако овлашћени предлагач не поступи 
по одредби из претходног става, Комисија ће у 
року од 24 часа решењем одбити Листу канди-
дата. 
  Против решења из претходног става, 
овлашћени предлагач може изјавити приговор 
Комисији у року од 24 часова, а одлука Коми-
сије по проговору је коначна и против ње се не 
може водити судски спор. 

 
Члан 32. 

 На основу пристиглих листа кандида-
та, које испуњавају услове из ове Одлуке,  Ко-
мисија сачињава збирну листу, за све канди-
дате, по азбучном реду презимена, са наво-
ђењем њихових личних имена, године рођења, 
занимања и  назначењем предлагача. 
 Збирну изборну листу,  Комисија утвр-
ђује најкасније пет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора. 
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Члан 33. 
 Гласање се врши гласачким листићем, 
који оверава Изборна комисија. 
 Гласање се обавља на бирачком месту. 
 

Члан 34. 
 Бирач може да гласа за онолико канди-
дата колико се бира за то насељено место, или 
за мањи број кандидата. 
 Гласа се заокруживањем редног броја 
испред имена кандидата за кога се гласа. 
 

Члан 35. 
 За члана Савета, изабран је кандидат 
који је добио већину гласова бирача који су 
гласали. 

У случају да два или више кандидата 
добију исти и истовремено најмањи број гла-
сова до броја кандидата који се бира, изабрани 
су кандидати према азбучном реду њихових 
презимена и имена. 
 

Члан 36. 
 Прву конститутивну седницу Савета 
месне заједнице сазива председник Савета ме-
сне заједнице у претходном сазиву и то у року 
од 15 дана од дана утврђивања коначности ре-
зултата избора. 
 Ако председник Савета месне заје-
днице у претходном сазиву не сазове консти-
тутивну седницу у року из става 1. овог члана, 
конститутивна седница Савета месне заједни-
це може се сазвати и на позив најмање 1/3 но-
воизабраних чланова. 
 Конститутивном седницом председава 
најстарији члан Савета месне заједнице. 
 Конститутивна седница се може одр-
жати ако присуствује већина од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 
 На конститутивној седници Савета 
месне заједнице, из реда чланова Савета бира-
ју се председник и заменик председника Саве-
та месне заједнице. 
 Председник Савета месне заједнице из 
претходног сазива дужан је да у писменој фор-
ми изврши примопредају пописа имовине са 
свим правима и обавезама и задужењима мес-
не заједнице на дан примопредаје. 

Члан 37. 
 Савет месне заједнице сматра се рас-
пуштеним: 

- ако не заседа и не доноси одлуке 
дуже од 3 месеца; 

- ако не донесе Статут у року 
утврђеним овом Одлуком; 

- ако не достави Статут на 
сагласност Општинском већу; 

- ако не донесе Финансијски план у 
роковима одређеним законом и 
одлукама СО и 

- ако више од једне половине 
чланова Савета поднесе писмене 
оставке. 

 Наступање разлога из става 1. овог 
члана, констатује Општинско веће о чему оба-
вештава председника Скупштине, који у року 
из чл.23. расписује изборе за чланове савета 
месне заједнице. 
 До конституисања новог Савета месне за-
једнице, текуће и неодложне послове из надле-
жности Савета обавља Привремени Савет који 
чине председник и 2 члана и који именује 
Општинско веће на предлог председника Скуп-
штине. 
 

Члан 38. 
 Чланство у Савету месне заједнице 
престаје оставком,  због безусловне осуде на 
казну затвора, због потпуног или делимичног 
губљења пословне способности, због губљења 
држављанства Републике Србије или промене 
пребивалиштва ван подручја месне заједнице, 
као и у случају смрти. 
 

Члан 39. 
 Председник савета МЗ представља МЗ, 
стара се о организовању рада Савета, сазива 
седнице, предлаже дневни ред и председава 
седницама, стара се о јавности рада, потписује 
акта које доноси Савет, врши контролу фина-
нсијске документације пре потписивања, и вр-
ши друге послове у складу са овом Одлуком.  
 

Члан 40. 
 Седнице Савета сазива председник Са-
вета по потреби, а најмање једанпут у три ме-
сеца. 
 Председник Савета дужан је да сед-
ницу сазове када то затражи најмање трећина 
од укупног броја Савета и то у року од 15 дана  
од дана подношења  писменог захтева. 
 Начин рада и одлучивања на седни-
цама Савета  ближе се уређују Пословником о 
раду. 

Члан 41. 
 Месне заједнице основане у складу са 
Одлуком  о образовању и одређивању подру-
чја месних заједница на територији општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.4/94) настављају са радом. 
 Савети месних заједница изабрани у 
складу са прописима који су били на снази до 
ступања на снагу ове Одлуке, а којима је исте-
као мандат или је до краја мандата остало ма-
ње од ¼ времена,  настављају са радом до из-
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бора и конституисања нових савета месних за-
једница у складу са овом Одлуком. 
 Месне заједнице које су спровеле из-
боре по одредбама важеће одлуке, а којима 
није истекао мандат, односно којима је до 
истека мандата преостало најмање ¾ времена,   
настављају са радом до истека мандата, одно-
сно наступања случаја из чл.37. ове Одлуке. 
  

Члан 42. 
 Избори за Савет месне заједнице, у скла-
ду са овом Одлуком, спровешће се у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на  
избор и број чланова Савета месних заједница, 
примењиваће се непосредно на прве  изборе за 
Савете месних заједница. 
 

Члан 43. 
 Обавезују се Савети месних заједница 
да након одржаних избора, у року од 60 дана 
донесу Статуте који ће бити усклађени са 
Статутом општине и овом Одлуком  и исте у 
даљем року од 30 дана доставе надлежном 
органу на сагласност. 
 

Члан 44. 
 Скупштина општине  дужна је да пре 
доношења одлуке о оснивању нове месне заје-
днице, промени подручја и укидању месне зајед-
нице прибави мишљење грађана са дела тери-
торије општине  на који се предлог односи. 
 О предлогу за укидање, промену по-
дручја, односно формирање нове месне заје-
днице, грађани се изјашњавају на збору грађа-
на или путем грађанске иницијативе. 
 Збор грађана  сазива председник Скуп-
штине општине, а  даје мишљење из става 1. 
овог члана, ако му присуствује најмање 5% 
бирача према последњем званично објавље-
ном решењу о закључењу бирачког списка за 
избор одборника Скупштине општине, са под-
ручја за које је збор сазван. 
 Када се мишљење даје путем грађанске 
иницијативе, исто  је пуноважно ако је листу 
потписало најмање 5% бирача према последњем 
званично објављеном решењу о закључењу бира-
чког списка за избор одборника Скупштине 
општине, са дела територије општине,  који даје 
мишљење из става 1. овог члана. 
                                                                                                                                                                                                    

Члан 45. 
 Обавезује се Служба за скупштинске и 
нормативно правне послове да сачини пречи-
шћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 46. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-88 /09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 

43. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. редовној седници одржаној 3.4.2009.године,  
на основу чл. 98. Закона о планирању и изгра-
дњи (Сл.гласник РС бр.47/03 и 34/06) и чл. 36.  
Статута општине Врњачка Бања  ("Сл . лист 
општине Врњачка Бања ", бр 1/09) донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА  
 

Члан 1. 
У Одлуци о монтажним објектима 

(Сл.лист општине Краљево бр.5/05-пречишћен 
текст,  бр. 9/05 и Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.4/06  и 1/08), у  чл.4.  ставу 1. текст: «Скуп-
штина општине», мења се у текст: «Општинско 
веће». 

Члан 2. 
 У чл.4. став 2.се мења и гласи: ''Нацрт 
Плана општег распореда места, чији је са-
ставни део графички приказ  распореда обје-
ката припрема ЈП Дирекција за планирање и 
изградњу, уз претходно прибављено мишљење 
и предлоге организационе јединице Општин-
ске управе надлежне за послове планирања и 
мишљење Комисије за планове.'' 
 

Члан 3. 
 У  чл.6б.ст.1. тачка 7. се мења и гласи: 
''Обавезу учесника да уплати депозит у висини 
петоструког месечног почетног износа закуп-
нина из тачке 5.'' 

 
Члан 4. 

 У чл.6г у ставу 3. тачка 1. се мења и 
гласи: '' Име и презиме власника правног лица 
или предузетника и назив и седиште власника 
правног лица или предузетника''. 
 У истом ставу, тачка 2 се мења и гла-
си: '' Матични број, ПИБ, као и решење АПР'' 
 У истом ставу, тачка 3. се мења и 
гласи: ''Потпис овлашћеног лица и печат'' 
 У истом ставу додају се тачке 5. 6. и 7.  
које гласе: 
 ''5. Доказ о уплати депозита 
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  6. Доказ о измирењу обавеза према 
Општини и јавним предузећима по основу за-
купа за постављање монтажних објеката из 
претходног периода, ако је било закупа, са да-
ном достављања понуде 
 7. Доказ да није прекршајно кажњаван 
за прекршаје прописане овом Одлуком, у за-
дње 2 године''. 
  

Члан 5. 
 У чл.6г у ставу 4. тачка 1. се мења и 
гласи: '' Име и презиме власника правног лица 
или предузетника и назив и седиште власника 
правног лица или предузетника''. 
 У истом ставу, тачка 2 се мења и гла-
си: '' Матични број, ПИБ, као и решење АПР'' 
 У истом ставу, тачка 3. се мења и гла-
си: ''Потпис овлашћеног лица и печат'' 
 У истом ставу додају се тачке 6., 7. и 8. 
које гласе: 
 ''6. Доказ о уплати депозита 
  7. Доказ о измирењу обавеза према 
Општини и јавним предузећима по основу 
закупа за постављање монтажних објеката из 
претходног периода, ако је било закупа, са да-
ном достављања понуде. 
 8. Доказ да није прекршајно кажњаван 
за прекршаје прописане овом Одлуком, у зад-
ње 2 године''. 
 

Члан 6. 
 У чл.6д у ставу 1. иза речи: ''учесника'', 
додаје се текст: ''за јавно надметање'', а иза ре-
чи:''депозита'', се брише текст: ''односно бан-
карска гаранција''. 
 У чл.6д у ставу 2. иза речи: ''учесника'', 
додаје се текст: ''у поступку прикупљања понуда 
јавним огласом'', а иза речи: ''депозита'', се брише 
текст: ''односно банкарска гаранција''. 

 
Члан 7. 

 У чл.6ж у ставу 1. на крају реченице се 
ставља се зарез и додаје текст: ''који не може 
бити већи од 10% почетне цене''. 
 

Члан 8. 
 У  чл.6ј. ст.1. у алинеји 10. иза речи: 
''депозит'', додаје се текст: ''или банкарску 
гаранцију''. 
 

Члан 9. 
 У чл.6л. у ставу 1. иза алинеје 4. додаје 
се алинеја 5. која гласи: ''Обавештење закупцу 
да даном одјављивања из АПР престаје закуп 
и да се раскида уговорна обавеза, а да се у 
року од 7 дана оглашава ново јавно надметање 
или поступак прикупљања понуду за дату 
јавну површину''. 

 У истом  ставу алинеја 5., 6., 7. и 8. 
постају алинеје: 6., 7.,8. и 9. 
 

Члан 10. 
 У чл.6љ.  реч: ''лицу'', мења се у текст: 
''правном лицу или предузетнику'', а на крају 
реченице се ставља зарез и додаје текст: ''при 
чему износ положеног депозита улази у цену 
закупа''. 
 

Члан 11. 
 У чл. 11.у ставу 1. алинеја 2. се мења и 
гласи: ''техничке услове прикључка монтажног 
објекта издате од стране надлежних јавних 
предузећа''. 
 

Члан 12. 
 У чл.11. додаје се став 2.  који гласи: '' 
Уколико је локација за постављање монтажног 
објекта предвиђена Планом распореда места, 
чија је намена по планском акту предвиђења 
за јавно, а налази се  у корисништву  правног 
лица, уз захтев за издавање одоборења за 
постављање истог, надлежном органу, поред 
документације из става 1. овог члана доставља 
се и сагласност корисника парцеле.'' 
 

Члан 13. 
 У чл.15. у ставу 3. иза речи: ''сунцо-
брана'', додаје се ''тенди за поједине летње 
баште које буду предвиђене Планом распо-
реда места за постављање монтажних обје-
ката, у зависности од локације и амбијенталне 
целине у оквиру које се иста поставља'', а даље 
наставља текст. 
 

Члан 14. 
 У чл.15. у ставу 3. текст: ''означеном 
подесту'', мења се у текст: ''на означеној под-
лози (итисон типа вештачка трава)''. 
 

Члан 15. 
 У чл.15. став 4 се мења и гласи: '' По-
стављање подлоге извршиће се у присуству 
комуналне инспекције у складу са овом одлу-
ком и издатим одобрењем.'' 
 

Члан 16. 
 У чл. 24. у ставу 1. додаје се тачка 6. 
која гласи: ''Ако се правно лице или преду-
зетник одјави из АПР''. 

Члан 17. 
Ова одлука  ступа на снагу 8-ог дана 

од дана објављивања у Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-132 /09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 
44. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 2. седници одржаној дана 3.4.2009.год., 
на основу чл.9. ст.4.Закона о финансијској по-
дршци  породици са децом (''Сл.гласник РС'', 
бр.16/02 и 115/05), чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања („Службени лист општине Вр-
њачка Бања“,бр.1/09),  донела  је  
 

ОДЛУКУ 
о финансијској подршци породици са децом 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се права на 
финансијску подршку породици са децом, 
услови и поступак за остваривање права за 
четврто и  свако следеће живорођено дете. 
 

Члан 2. 
 Породице са децом из чл.1. ове Од-
луке, остварују право на новчани износ који се 
утврђује актом председника Општине за сваку 
календарску годину, у складу са  финансиј-
ским могућностима Општине и средствима 
обезбеђеним за ове намене у буџету Општине.  

Право на финансијску подршку из 
чл.1. ове Одлуке остварују породице са децом, 
и то родитељи који имају пребивалиште на 
територији општине Врњачка Бања у по-
следњих 5 година, рачунајући од дана ступања 
на снагу ове Oдлуке, за четврто и свако 
следеће живорођено дете у тој породици од  
8.3.2009.год. па до навршених петнаест година 
живота. 

На узрасту детета од 7 до 15 година 
право из претходног става остварује породица 
за децу која редовно похађају школу, осим 
деце са посебним потребама уз достављање 
документације издате од стране надлежне 
институције. 

Члан 3. 
 За остваривање права из чл.1 утврђе-
них овом Одлуком, родитељи детета подносе 
захтев надлежном органу Општинске управе 
општине Врњачка Бања за послове дечје за-
штите, уз који прилажу следећу документа-
цију: 

- доказ о пребивалишту за једног 
или оба родитеља,  

- доказ из чл.2. Закона о финан-
сијској подршци породици са де-
цом, 

- извод из матичне књиге рођених за 
сву децу,  

- пријаву пребивалишта за сву децу, 
- потврда школе о редовном поха-

ђању наставе за сваку школску го-
дину, за децу из чл.2. ст.3., и 

- фотокопију жиро рачуна једног од 
родитеља. 

Захтев из става 1.овог члана, подноси 
се најкасније у року од 3 месеца од рођења 
детета.  

По овом захтеву  поступак се води у 
складу са Законом о општем управном посту-
пку, и у првом степену одлучује служба Оп-
штинске управе општине Врњачка Бања на-
длежна за послове дечје заштите, а у другом 
степену Општинско веће Општине Врњачка 
Бања.  
       

Члан 4. 
 Средства за исплату финансијске под-
ршке породици са децом на основу ове Одлу-
ке, обезбеђују се у буџету општине Врњачка 
Бања.  
 

Члан 5. 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Општинска управа општине Врњачка Бања – 
Служба надлежна за дечју заштиту.  

 
Члан 6. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-512 /09  од 3.4.2009.године 
 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 

45. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 2. седници одржаној дана 3.4.2009.год., 
на основу чл.9. ст.4.Закона о финансијској по-
дршци  породици са децом (''Сл.гласник РС'' 
бр.16/02 и 115/05), чл.36.Статута општине Вр-
њачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'', бр.1/09,  донела  је  
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О Д Л У К У 
о финансијској подршци породици 
породиља без сталног запослења 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се права на 
финансијску подршку породици породиље без 
сталног запослења, услови и поступак за ост-
варивање овог права. 
 

Члан 2. 
  Актом председника Општине за сваку 
календарску годину, у складу са финансијским 
могућностима Општине и средствима обезбе-
ђеним за ове намене у буџету Општине, утвр-
диће се висина новчане помоћи. 

Право на финансијску подршку из 
чл.1. ове Одлуке, остварује породица породи-
ље (муж и деца) живорођеног детета, без стал-
ног запослења, у којој један од супружника 
има пребивалиште на територији општине Вр-
њачка Бања у последњих 5 година рачунајући 
од дана ступања на снагу ове Одлуке, у перио-
ду који је законом прописан за породиљско 
одсуство и одсуство са рада због неге детета. 

 
Члан 3. 

За остваривање права  из чл.1. ове Од-
луке, породиља подноси захтев надлежном ор-
гану Општинске управе општине Врњачка Ба-
ња за послове дечје заштите, уз који прилаже 
следећу документацију: 

- доказ о пребивалишту за породиљу 
и чланове породице у смислу ове 
Одлуке,  

- доказ из чл.2. Закона о финансиј-
ској подршци породици са децом 

- пријаву пребивалишта за дете,  
- извод из матичне књиге рођених за 

дете,  
- уверење са тржишта рада за поро-

диљу,  
- оверену фотокопију радне и здрав-

ствене књижице за породиљу и 
- фотокопију жиро рачуна породи-

ље.  
Захтев, из става 1.овог члана, подноси 

се најкасније у року од 3 месеца од рођења де-
тета.  

По овим захтевима  поступак се води у 
складу са Законом о општем управном поступку, 
и у првом степену одлучује служба Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежна за по-
слове дечје заштите, а у другом степену Општин-
ско веће Општине Врњачка Бања.  

 
Члан 4. 

 Средства за исплату финансијске под-
ршке породици породиље без сталног запо-

слења на основу ове Одлуке, обезбеђују се у 
буџету општине Врњачка Бања.  
 Исплата финансијске подршке поро-
дици са децом на основу ове Одлуке врши се  
за породиље које отпочну са коришћењем 
породиљског одсуства почев од 1.4.2009. г. 

 
Члан 5. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Општинска управа општине Врњачка Бања – 
Служба надлежна за дечју заштиту.  
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу  8-ог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине Вр-
њачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-513/09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 
46. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. седници одржаној дана 3.4.2009.године, на 
основу  члана 36. Статута општине Врњачка 
Бања («Службени лист општине Врњачка 
Бања», бр. 1/09) донела је  

 
ОДЛУКУ 

о оснивању Фонда за развој пољопривреде 
општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Фонд за 
развој пољопривреде  општине Врњачка Бања 
(у даљем тексту: Фонд) у циљу подстицања 
развоја пољопривреде на територији општине 
Врњачка Бања.  
 

Члан 2. 
Фонд је правно лице са правима, оба-

везама и одговорношћу утврђеним овом Одлу-
ком. 

Члан 3. 
 Назив Фонда је:  Фонд за развој пољо-
привреде општине Врњачка Бања. 
 Текст назива Фонда се исписује на 
српском језику ћириличним писмом. 
 Седиште Фонда је у Врњачкој Бањи. 
                

Члан 4. 
 Задаци Фонда су :  
 - обезбеђивање средстава и усмера-
вање истих за унапређење развоја појединих 
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грана пољопривреде у складу са програмима 
општине Врњачка Бања ; 
 -   рационално коришћење као и развој 
постојећих природних ресурса. 
 

Члан 5. 
 Делатности Фонда су: 
     65232  остало финансијско посредовање 
-  расподела средстава за реализацију циљева 
Фонда  
- учешће у припреми планова и програма уна-
пређења развоја појединих области пољопри-
вреде. 
 

Члан 6. 
 Извори финансирања Фонда су: 
- средства обезбеђена у буџету општине Врња-
чка Бања 
- средства из буџета Републике Србије  
- средства прикупљена од донација и помоћи 
домаћих и страних физичких и правних лица; 
- друга средства остварена у складу са зако-
ном. 

Члан 7. 
Средства Фонда воде се на рачуну код 

Управе за јавна плаћања – Филијала Врњачка 
Бања. 

 
Члан 8. 

 Средства Фонда се троше на основу 
финансијског плана, а у складу са одредбама 
Статута Фонда.  
 На Програм рада и Финансијски план 
Фонда сагласност даје надлежни орган општи-
не Врњачка Бања. 
 

Члан 9. 
 Органи  Фонда су Управни и Надзорни 
одбор. 

 
Члан 10. 

 Управни одбор Фонда је орган упра-
вљања Фондом. 
 Управни одбор има седам чланова; 
председника и шест чланова. 
 Председник Управног одбора Фонда 
заступа и представља Фонд. 
 Председника и чланове Управног од-
бора Фонда именује и разрешава Скупштина 
општине Врњачка Бања на мандатни период 
од 4 (четири) године. 
 

Члан 11. 
 Управни одбор Фонда: 
- доноси Статут Фонда, 
- доноси програм рада, финансијски план и го-
дишњи извештај Фонда; 

- одлучује о расподели средстава Фонда по 
критеријумима и условима утврђеним Ста-
тутом и програмима Фонда; 
- подноси Извештај о раду Скупштини општи-
не Врњачка Бања 
- обавља послове везано за спровођење кон-
курса 
- именује чланове комисија у циљу реализаци-
је посебних задатака. 
 

Члан 12. 
 Надзорни одбор има 3 (три) члана, 
председника и два члана. 
 Председника и чланове Надзорног од-
бора именује и разрешава Скупштина општи-
не Врњачка Бања- на мандатни период од 4 
(четири) године. 
 

Члан 13. 
 Надзорни одбор надзире законитост 
рада Фонда, прати и контролише рад Фонда. 
 

Члан 14. 
 Статутом Фонда уређују се нарочито: 
 - циљеви, организација и начин посло-
вања Фонда; 
 - надлежност и рад органа Фонда; 
 - заступање и представљање Фонда; 
 - начин обављања стручних, админи-
стративних и финансијско-техничких послова; 
 - друга питања од значаја за рад и по-
словање Фонда. 
На Статут Фонда сагласност даје Скупштина 
општине Врњачка Бања. 
 

Члан 15. 
 Стручне и административне послове у 
циљу остваривања циљева и задатака Фонда 
обављаће Општинска управа - Одељење за 
заштиту животне средине и локални развој и 
Одељење за финансије и буџет. 
 

Члан 16. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:320-9/09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић 

________________________________________ 
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47.  
  Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 
седници одржаној 3.4.2009.године, на основу 
чл.20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр.129/07), чл. 14. став 1.тачка 4. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2009.г. („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр. 28/08) и чл. 36.  Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.1/09), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА 
ПРИПЛОДНИХ ЖИВОТИЊА   

У 2009. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
  Овом Одлуком ближе се уређују услови 
и начин коришћења средстава за регресирање 
осемењавања приплодних животињa, на под-
ручју општине Врњачка Бања у 2009. години. 

 
Члан 2. 

  Право на коришћење средстава за 
регресирање вештачког осемењавања при-
плодних животиња имају физичка лица –  но-
сиоци пољопривредних газдинстава са тери-
торије општине Врњачка Бања којa су уписана 
у Регистар пољопривредних газдинстава у 
складу са Уредбом о регистру пољопривред-
них газдинстава («Сл. гласник РС», број 45/04, 
139/04 и 71/05).  

 
Члан 3. 

  Носиоци пољопривредних газдинстава из 
члана 2. ове Одлуке имају право на средства за 
регресирање и то: 
• приплодних крава и узносу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице која је 
обавила вештачко осемењавање, а који је издат у 
периоду од 01.11.2008.г. до 30.12.2009. г. 
• приплодних свиња у износу од 50% 
износа исказаног у рачуну ветеринарске ста-
нице која је обавила вештачко осемењавање, а 
који је издат у периоду од 01.11.2008. године 
до 30.12.2009. године. 

 
Члан 4. 

  Право на коришћење средстава из члана 
1. ове Одлуке имају носиоци пољопривредног 
газдинства – физичка лица под условом да је 
вештачко осемењавање приплодних животиња 
обављено од стране овлашћене ветеринарске 
станице регистроване на територији Републи-
ке Србије за обављање послова из надлежно-
сти ветеринарске делатности. 

 

Члан 5. 
  Захтев за коришћење средстава за ве-
штачко осемењавање подноси се Одељењу за 
заштиту животне средине и локални развој 
Општинске управе општине Врњачка Бања до 
31.децембра 2009.године на прописаном обра-
сцу надлежног Одељења. 

  Захтев из става 1. овог члана садржи сле-
деће податке: 

1. датум подношења захтева, 
2. име и презиме, адресу становања, једин-
ствени матични број грађана (ЈМБГ) физичког 
лица – носиоца пољопривредног газдинства, 

3. број пољопривредног газдинства (БПГ). 
  Уз захтев из става 2. овог члана подно-
силац захтева подноси: 

1. фотокопију рачуна овлашћене ветеринар-
ске станице, 

2. фотокопију потврде о регистрацији по-
љопривредног газдинства  

3. копију броја наменског рачуна пољо-
привредног газдинства. 

 
Члан 6. 

  Одељење за заштиту животне срединe и 
локални развој после утврђивања података из 
захтева и пратеће документације, потврђује та-
чност података, врши обрачун и испоставља 
налог за пренос средстава за вештачко осеме-
њавање на наменски рачун газдинства код по-
словне банке. 

 
Члан 7. 

  О спровођељу ове Одлуке стараће се Оде-
љење за заштиту животне средине и локални  
развој и Одељење за финансије и буџет, општин-
ске управе, општине Врњачка Бања. 

 
Члан 8. 

  Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој, Општинске управе, општине 
Врњачка Бања најмање једанпут годишње по-
дноси извештај о реализацији ове Одлуке Из-
вршном органу општине Врњачка Бања. 

 
Члан 9. 

  Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врња-
чка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-517/09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
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48. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 2.  
седници одржаној 3.4.2009.г., на основу чл. 20. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр.129/07), чл. 14. став 1. тачка 2. и тачка 
4. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2009.годину («Сл. лист општине Врњачка Бања 
28/08) и чл. 36.  Статута општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.1/09), 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, УСЕВА, 

ПЛОДОВА И ОПРЕМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ГАЗДИНСТВА У 2009. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују  усло-
ви и начин коришћења средстава за регреси-
рање осигурања животиња, усева,  плодова   и 
опреме пољопривредних газдинстава  у 2009. 
години (у даљем тексту: средства за 
осигурање) на подручју општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 2. 

Право на коришћење средстава за оси-
гурање имају физичка лица –  носиоци пољо-
привредних газдинстава са територије општи-
не Врњачка Бања која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са Уре-
дбом о регистру пољопривредних газдинстава 
(«Сл. гласник РС», број 45/04, 139/04 и 71/05). 

 
Члан 3. 

Носиоци пољопривредних газдинстава 
из члана 2. ове Одлуке имају право на сред-
ства за осигурање и то: 
• у износу од 30% од висине премије 
осигурања животиња, без урачунатог пореза 
на додату вредност (ПДВ), 
•          у износу од 40% од висине премије 
осигурања за осигурање опреме пољопривре-
дних газдинстава, без урачунатог пореза на 
додатну вредност (ПДВ) 
• у износу од 50% од висине премије 
осигурања усева и плодова, без урачунатог по-
реза на додатну вредност (ПДВ). 

 
           Члан 4. 

 Право на коришћење средстава за оси-
гурање из става 1. овог члана имају носиоци 
пољопривредног газдинства – физичка лица 
под условом да су код друштва за осигурање 
које има дозволу надлежног органа за оба-
вљање делатности осигурања осигурали: 

1. животиње од ризика који су прописани 
условима осигуравајућих друштава, 
2. опрему пољопривредног газдинства од 
ризика који су прописани условима осигу-
равајућих друштава, 
3. усеве и плодове од ризика умањења 
приноса. 

Члан 5. 
 Захтев за коришћење средстава оси-

гурања подноси се Одељењу за заштиту жи-
вотне средине и локални развој Општинске 
управе општине Врњачка Бања до 31. децем-
бра 2009. године на прописаном обрасцу од 
стране Одељења. 

 Уз захтев из става 1. овог члана под-
носилац захтева подноси: 
1. Оверену фотокопију полисе осигурања из-
дату од стране друштва за осигирање код кога 
је осигурање извршено, 
2. Потврду о извршеном плаћању укупне пре-
мије осигурања, 
3. Потврду о регистрацији пољопривредног 
газдинства или легитимацију пољопривредног 
газдинства (оверену фотокопију), 
4.Копију броја наменског рачуна пољопри-
вредног газдинства. 

 
Члан 6. 

 Одељење за заштиту животне средине 
и локални развој после утврђивања података 
из захтева, потврђује тачност података, врши 
обрачун и испоставља налог за пренос сред-
става за осигурање на наменски рачун газдин-
ства код пословне банке. 
 

Члан 7. 
О спровођељу ове Одлуке стараће се 

Одељење за заштиту животне средине и лока-
лни развој и Одељење за финансије, буџет и 
јавна плаћања. 

 
                 Члан 8. 

Одељење за заштиту животне средине и 
друштвено економски развој Општинске управе, 
општине Врњачка Бања најмање једанпут годи-
шње подноси извештај о реализацији ове Одлуке 
извршном органу општине Врњачка Бања. 

 
Члан 9. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-516/09  од 3.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 
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49. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 2. 

седници одржаној 3.4.2009.године, на основу 
чл.36 Статута општине Врњањка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.1/09) донела је  

 
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА 

ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И ТЕХНИЧКИМ 
НОРМАТИВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ ГРАДСКОГ ГАСОВОДА 
 

Члан 1. 
 Одлука о условима и техничким норм-
ативима за пројектовање и изградњу градског 
гасовода (Сл.лист општине Краљево бр.9/05), 
престаје да важи даном ступања на снагу ове 
Одлуке. 
  На исти начин престају да важе и 
Услови и технички нормативи за изградњу 
градског гасовода који су саставни део Одлуке 
о условима и техничким нормативима за 
пројектовање и изградњу градског гасовода. 
 

Члан 2. 
 На сва питања која се односе на услове 
и техничке нормативе за пројектовање и 
изградњу градског гасовода од 4 до 16 бар, и 
мернорегулационих станица ( МРС ), 16 бар/ 4 
бар, дистрибутивног гасовода ( до 4 бар), 
кућног гасног прикључка ( до 4 бар),  кућних 
мерно регулационих сетова  (КМРС ) 4 бара/ 
50 мбар – 200 мбар  и гасних генератора 
(изнад 50 kW), непосредно се примењују за-
кони и подзаконска акта која регулишу ову 
материју, као и стандарди из ове области и 
правила градње. 

  
Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-527/05  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 
50.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу  чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о лока-
лној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.14.ст.1. Закона о јавним предузећима и оба-

вљању делатности од општег интереса 
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05), 
чл.11. Одлуке о организацији и раду Јавног 
предузећа за обављање комуналних делатно-
сти "Бели Извор" ("Сл.лист општине Краље-
во",број 27/04)  и  чл.36.став 1. тачка 11. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу ВД директора  
ЈП за обављање комуналних  

 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
Разрешава се Горан Шиљић, дипл.ецц. 

из Врњачке Бање, дужности  ВД директора  
Јавног предузећа за обављање комуналних  
делатности "Бели Извор"  Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
«Службеном листу општине Врњачка Бања». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-46/09  од 3.4.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Драган Стевановић с.р. 

______________________________________ 
 
51.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу  чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о лока-
лној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.14.ст.1. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05), 
чл.11. Одлуке о организацији и раду Јавног 
предузећа за обављање комуналних дела-
тности "Бели Извор" ("Сл.лист општине Кра-
љево",број 27/04)  и  чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора  

ЈП за обављање комуналних  
 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

Именује се  се Горан Шиљић, дипл. 
ецц. из Врњачке Бање за директора Јавног 
предузећа за обављање комуналних  делатно-
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сти "Бели Извор"  Врњачка Бања, на период од 
4 године. 
 Директор ће ову функцију обављати у 
сталном радном односу. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
«Службеном листу општине Врњачка Бања». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-47/09  од 3.4.2009.године 
 
                                      ПРЕДСЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Драган Стевановић с.р. 

_________________________________ 
 
52. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон),  чл.8. Одлуке о орга-
низацији и раду Јавног предузећа за обављање 
комуналних делатности "Бели Извор" ("Сл. 
лист општине Краљево",број 27/04) и чл.36. 
став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова  Управног одбора Јавног предузећа 

за обављање комуналних  
 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 

 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору ЈП за обављање комуналних  
делатности "Бели Извор"Врњачка Бања и то: 

1. Јасмина Вешковић,  
2. Зоран Росић,  
3. Ратомир Стевановић, 
4. Маријана Станојчић и 
5. Виолета Сотировић. 
 

II. 
У Управни одбор ЈП за обављање ко-

муналних делатности "Бели Извор"Врњачка 
Бања, именује се: 

Испред оснивача: 
1. Слободан Стевчић, председник 
2. Душан Чеперковић, члан и  

3. Ратомир Стевановић,члан. 
 
Испред предузећа: 
4. Маријана Станојчић и 
5. Виолета Сотировић. 

 
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: 020-48/09  од 3.4.2009.године 
 
                                        ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Драган Стевановић с.р. 

____________________________________ 
 
53. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.13. Одлуке о орга-
низацији и раду Јавног предузећа за обављање 
комуналних делатности "Бели Извор" ("Сл. 
лист општине Краљево",број 27/04) и чл.36. 
став1. тачка 11. Статута општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 

чланова  Надзорног одбора Јавног 
предузећа за обављање комуналних  

 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Надзорном одбору ЈП за обављање кому-
налних  делатности "Бели Извор"Врњачка Ба-
ња и то: 

1. Милан Бабић,   
2. Драган Бабић и 
3. Драган Бошковић. 
 

II. 
У Надзорни одбор ЈП за обављање ко-

муналних делатности "Бели Извор"Врњачка 
Бања , именује се: 

 
Испред оснивача: 
1. Зоран Дебељак, председник и  
2. Драгослав Радовић, члан. 
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Испред предузећа: 
3. Слађана Чолић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-49/09  од 3.4.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Драган Стевановић с.р. 

__________________________________ 
 
54. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.9. Одлуке о оснивању Центра за социјални 
рад општине Врњачка Бања ("Сл.лист општи-
не Краљево",број 12/91, 9/97, 15/98 и 8/99) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Управног одбора Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешавају  се дужности чланова у  
Управном одбору Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања и то: 

1. Светлана Пиперац, 
2. Барбара Гочанин,  
3. Саша Симић, 
4. Љиљана Аџић и 
5. Горадана Кицушић. 
 

II. 
У Управни одбор Центра за социјални 

рад општине Врњачка Бања, именује се: 
Испред оснивача: 
1. Владимир Гочанин, председник 
2. Данијела Кристивојевић, члан и  
3. Данијела Влајковић,члан. 
 
Испред предузећа: 
4. Радомир Дунић и 
5. Биљана Рашић. 

 
   
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-54/09  од 3.4.2009.године 
 
                 ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Драган Стевановић,с.р. 

__________________________________ 
 
55. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 
3.4.2009.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'' бр.129/07), чл.10. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад општине Врњачка 
Бања ("Сл.лист општине Краљево",број 12/91, 
9/97, 15/98 и 8/99) и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова  Надзорног  одбора Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у 
Надзорном одбору Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања и то: 

1. Миланка Ковачевић, 
2. Слободан Јефтић и   
3. Снежана Боћанин. 
 

II. 
У Надзорни одбор Центра за социјални 

рад општине Врњачка Бања, именује се: 
Испред оснивача: 
1. Жижана Милинковић, председник и  
2. Милан Миодраговић, члан. 
 
Испред установе: 
3. Љиљана  Аџић.  

 
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: 020-55/09  од 3.4.2009.године 
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                     ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Драган Стевановић, с.р. 
____________________________________ 

 
56. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.2. Одлуке о оснивању Фонда за против-
пожарну заштиту општине Врњачка Бања (Сл. 
лист општине Краљево", бр. 11/88 и Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.2/07) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу   председника и чланова  

Управног одбора Фонда за 
противпожарну заштиту општине  

Врњачка Бања  
 

I. 
 Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору Фонда за противпожарну 
заштиту општине Врњачка Бања, испред осни-
вача,  и то: 

1. Стеван Драшковић,  
2.  Миломир Грујичић и  
3. Дејан Дробњак. 
 

II. 
 У Управни одбор Фонда за против-

пожарну заштиту општине Врњачка Бања, 
именује се: 

 
Испред оснивача: 
1. Мирољуб Стојковић , председник 
2. Томислав Ерчевић, члан и  
3. Слободан Гочанин. 

 
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: 020-62/09  од 3.4.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић, с.р. 

________________________________ 
 
 
 

57. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.2ц. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за 
противпожарну заштиту општине Врњачка Ба-
ња (Сл.лист општине Краљево", бр. 11/88 и 
Сл. лист општине Врњачка Бања бр.2/07) и 
чл.36. став 1. тачка 11. Статута општине Вр-
њачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу   председника и чланова  

Надзорног  одбора Фонда за 
противпожарну заштиту општине  

Врњачка Бања  
 

I. 
 Разрешавају  се дужности чланова  у  

Надзорном  одбору Фонда за противпожарну 
заштиту општине Врњачка Бања, испред осни-
вача,  и то: 

1. Данијала Ђукић и   
2.  Драго Поповић. 
 

II. 
 У Надзорни одбор Фонда за против-

пожарну заштиту  општине Врњачка Бања, 
именује се: 

 
Испред оснивача: 
1. Гордана Богићевић , председник и  
2. Дарко Марјановић. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-63/09  од 3.4.2009.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК 
                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Драган Стевановић,с.р. 
______________________________________ 

 
58. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 
129/07),  чл.9. Одлуке о оснивању Установе 
Културни центар Врњачка Бања ("Сл.лист оп-
штине Краљево", број 5/92), а у вези са чл.30. 
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Одлуке о оснивању ЈП Врњачке Новине и РТВ 
Врњачка Бања ( ''Сл.лист општине Краљево'' 
бр.1/95) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута оп-
штине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Вр-
њачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Управног одбора  Културног 

центра  Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору  Културног центра Врњачка 
Бања и то: 

1. Ђорђе Стојановић, 
2. Зорица Романова,  
3. Виолета Сотировић, 
4.  Тодор Мијатовић, 
5. Станко Цоковић, 
6. Саша Миленковић и  
7. Радица Продановић. 
 

II. 
У Управни одбор Културног центра 

Врњачка Бања , именује се: 
Испред оснивача: 
1. Милан Мијатовић, председник 
2. Зорица Романова, члан  
3. Предраг Миливојевић,члан 
4. Миодраг Милић и 
5. Милош Вукомановић. 
 
Испред установе: 
6.  Мр Благоје Димић и 
7.  Радица Продановић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-68/09  од 3.4.2009.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Драган Стевановић,с.р. 

___________________________________ 
 
59. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 
129/07),  чл.11. Одлуке о оснивању Установе 
Културни центар Врњачка Бања ("Сл.лист оп-
штине Краљево",број 5/92), и чл.36.став 1. 

тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Надзорног  одбора  Културног 

центра  Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору  Културног центра Вр-
њачка Бања и то: 

1. Радица Гавански, 
2. Мирољуб Стојковић  и  
3. Саша Равилић. 
 

II. 
У Надзорни  одбор Културног центра 

Врњачка Бања , именује се: 
Испред оснивача: 
1. Сања Ђурђевић, председник и 
2. Јелена Максимовић. 
 
Испред установе: 
3. Саша Равилић. 
 

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: 020-69/09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Драган Стевановић, с.р. 

______________________________________ 
 
60. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.11.Одлуке о оснивању Туристичке органи-
зације Врњачка Бања (''Сл. лист општине Вр-
њачка Бања'' бр. 6/07-пречишћен текст) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  председника и чланова  
Управног одбора Установе Туристичко 

спортски центар и именовању председника 
и чланова Управног одбора Туристичке 

организације  
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I. 
 Разрешавају се дужности чланова у  

Управном одбору установе Туристичко-спор-
тски центар Врњачка Бања,  и то: 

1. Душан Стринковић,  
2. Славиша Васић,  
3. Наталија Ћирић, 
4. Зоран Мартиновић  и 
5. Слободан Вучковић. 
 

II. 
 У Управни одбор Туристичке органи-

зације Врњачка Бања, именује се: 
Испред оснивача: 
1. Иван Трифуновић, председник 
2. Драган Станковић, члан и 
3. Љубодраг Ивановић, члан. 
  
Испред установе: 
4. Горан Каравесовић  и 
5. Слободан Вучковић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-74/09  од 3.4.2009.године 
 

                            ПРЕДСЕДНИК 
                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                         Драган Стевановић,с.р. 
_______________________________________ 

 
61. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),  
чл.13.Одлуке о оснивању Туристичке органи-
зације Врњачка Бања (''Сл. лист општине Вр-
њачка Бања'' бр. 6/07-пречишћен текст) и чл. 
36.став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  председника и чланова  
Надзорног  одбора Установе Туристичко 

спортски центар и именовању председника 
и чланова Надзорног  одбора Туристичке 

организације  
 

         
 

I. 
 Разрешавају се дужности чланова у 

Надзорном одбору установе Туристичко-спор-
тски центар Врњачка Бања,  и то: 

1. Данијела Јосифовић,  
2. Драгиша Димитријевић и 
3. Зорица Радошевић. 
 

II. 
 У Надзорни  одбор Туристичке орга-

низације Врњачка Бања, именује се: 
Испред оснивача: 
1. Далибор Миодраговић, председник 
2. Ненад Боћанин, члан. 
  
Испред установе: 
3. Зорица Радошевић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-75/09  од 3.4.2009.године 
                    

                            ПРЕДСЕДНИК 
                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                            Драган Стевановић, с.р. 
____________________________________ 

 
62. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Одлуке о оснивању Установе Народне 
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања 
("Сл.лист општине Краљево",број 1/96, 9/97 и 
15/98) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Управног одбора  Народне 
библиотеке ''Др Душан Радић''  

Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају се дужности чланова у  

Управном одбору Народне библиотеке ''Др 
Душан Радић'' Врњачка Бања и то: 

1. Ивана Радивојевић, 
2. Драгана Драшковић,  
3. Мира Стевановић, 
4.  Весна Лукић и 
5.  Мирјана Ђурашевић. 
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II. 
У Управни одбор Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања , именује се: 
Испред оснивача: 
1. Наташа Борисављевић, председник 
2. Марко Јаковљевић, члан и  
3. Срећко Ваљар,члан. 
 
Испред установе: 
4. Марија Петковић и 
5. Мирјана Ђурашевић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-50/09  од 3.4.2009.године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Драган Стевановић,с.р. 
______________________________________ 

 
63. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''бр. 
129/07), чл.17. Одлуке о оснивању Установе 
Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врња-
чка Бања ("Сл.лист општине Краљево",број 
1/96, 9/97 и 15/98) и чл.36.став 1. тачка 11. Ст-
атута општине Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Надзорном  одбора  Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић''  
Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у  
Надзорном одбору  Народне библиотеке ''Др 
Душан Радић'' Врњачка Бања и то: 

1.Ратко Радивојевић , 
2. Снежана Милкић  и  
3. Емина Мартиновић, 
 

II. 
У Надзорни  одбор Народне библио-

теке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања , имену-
је се: 

 

Испред оснивача: 
1.Горан Бисерчић , председник 
2. Милутин Кљајић, члан и  
 
Испред установе: 
3. Емина Мартиновић. 

 
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: 020-51/09  од 3.4.2009.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Драган Стевановић,с.р. 
______________________________________ 

 
64. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05,108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.12. Одлуке о осни-
вању ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен текст и 
2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Управног одбора ЈП Дирекције за 

планирање и изградњу општине  
Врњачка Бања 

 
I. 

 Разрешавају се дужности чланова у  
Управном одбору ЈП Дирекције за планирање 
и изградњу општине Врњачка Бања,  и то: 

1. Драган Пећанац,  
2. Томислав Влајковић,  
3. Миломир Ђуровић, 
4. Далибор Јанковић  и 
5. Мирослав Живковић. 
 

II. 
 У Управни одбор ЈП Дирекције за пла-

нирање и изградњу општине Врњачка Бања, 
именује се: 

Испред оснивача: 
1. Драган Пећанац, председник 
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2. Иван Благојевић, члан и 
3. Славиша Топаловић, члан. 
  
Испред предузећа: 
4. Мирослав Живковић  и 
5. Далибор Јанковић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-56/09  од 3.4.2009.године 
 

                  ПРЕДСЕДНИК 
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Драган Стевановић,с.р. 
_______________________________________ 

 
65. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.13. Одлуке о осни-
вању ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен текст и 
2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Надзорног  одбора ЈП Дирекције за 

планирање и изградњу општине  
Врњачка Бања 

 
I. 

 Разрешавају  се дужности чланова  у 
Надзорном  одбору ЈП Дирекције за планира-
ње и изградњу општине Врњачка Бања,  и то: 

1. Гордан Петровић,  
2. Момчило Петровић и 
3. Гордана Ћирић. 
 

II. 
 У Надзорни одбор ЈП Дирекције за 

планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања, именује се: 

Испред оснивача: 
1. Момчило Петровић, председник и 
2. Славољуб Петровић, члан. 

Испред предузећа: 
3. Гордана Ћирић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-57/09  од 3.4.2009.године 
     

                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Драган Стевановић,с.р. 

__________________________________ 
 
66. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),  
чл.9. Одлуке о оснивању Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања 
(Сл. лист општине Краљево бр.4/00 и 9/00) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу   чланова  

Управног одбора Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања  

 
I. 

 Разрешавају се дужности чланова у  
Управном одбору Фонда за солидарну стам-
бену изградњу општине Врњачка Бања, ис-
пред оснивача,  и то: 

1. Стојанка Кнежевић,  
2.  Радосав Пејовић,  
3. Драган Спасић, 
4. Гордана Узуновић  и 
5. Микица Бановић. 
 

II. 
 У Управни одбор Фонда за солидарну 

стамбену изградњу општине Врњачка Бања, 
именује се: 

 
Испред оснивача: 
1. Јефтимије Чеперковић , члан 
2. Милица Станчић, члан, 
3. Славољуб Прибаковић, члан, 
4. Драган Јевтовић, члан и 
5. Славиша Бановић, члан. 
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III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у "Слу-
жбеном листу општине Врњачка Бања". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-64/09  од 3.4.2009.године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК 
                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Драган Стевановић,с.р. 
_____________________________________ 

 
67. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),  
чл.12. Одлуке о оснивању Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево бр.4/00 и 9/00) и 
чл.36.став1.тачка11.Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  председника и  чланова  
Надзорног  одбора Фонда за солидарну 

стамбену изградњу општине Врњачка Бања  
 

I. 
 Разрешавају се дужности чланова у  

Надзорном одбору Фонда за солидарну стам-
бену изградњу општине Врњачка Бања, ис-
пред оснивача,  и то: 

1. Мирослав Сеновић,  
2.  Слободан Станчић,  
3. Миленко Радичевић и 
4. Милутин Думановић. 
 

II. 
 У Надзорни одбор Фонда за солидарну 

стамбену изградњу општине Врњачка Бања, 
именује се: 

 
1. Стојанка Кнежевић, председник 
2. Милић Негојевић, члан, 
3. Марина Влајковић, члан и  
4. Санда Топаловић, члан.  

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-65/09  од 3.4.2009.године 

                             ПРЕДСЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Драган Стевановић,.р. 
______________________________________ 

 
68. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр.129/07), чл.41.став 2. Стату-
та општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 
Бањског савета Скупштине општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Бањски савет Скупштине општине 

Врњачка Бања, именују се: 
 
1. за председника: 
- Добривоје Љубичић 

 
2. за заменика председника 
- Јован Миленковић 
 
3. за чланове 
- Снежана Милићевић 
- Радослав Миодраговић, 
- Верољуб Ваљаревић, 
- Љубодраг Ковић, 
- Владимир Нешић, 
- Милутин Думановић и 
- Живота Милосављевић. 
 

Члан 2. 
 Бањски савет  има надлежности утвр-
ђене чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка'' 
Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-76/09  од 3.4.2009.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
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69. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Одбора за  
привреду и друштвене делатности 
Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за привреду и друштвене де-
латности Скупштине општине Врњачка Бања, 
именују се: 

 
1. за председника: 
- Славко Сеизовић 

 
2. за заменика председника 
- Иван Аџић 
 
3. за чланове 
- Радоје Трмчић, 
- Живан Стаменчић и 
- Бојан Терзић. 
 

Члан 2. 
 Одбор за привреду и друштвене де-
латности  има надлежности утврђене чл.41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Ба-
ња(''Сл.лист општине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-77/09  од 3.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић,с.р. 

_____________________________________ 
 
70. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр.129/07), чл.41.став 2. Стату-
та општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-

словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 
Одбора за пољопривреду и село  

Скупштине општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за пољопривреду и село  

Скупштине општине Врњачка Бања, именују 
се: 

1. за председника: 
- Љубиша Радојевић 

 
2. за заменика председника 
- Милан Лазовић 
 
3. за чланове 
- Александра Дебељак, 
- Пера Јовановић и  
- Милан Ердоглија. 
 

Члан 2. 
 Одбор за пољопривреду и село има 
надлежности утврђене чл.41. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-78/09  од 3.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић,с.р. 

____________________________________ 
 

71. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 
Одбора за кординацију рада месних 
заједница   Скупштине општине  

Врњачка Бања 
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Члан 1. 
У Одбор за кординацију рада месних 

заједница Скупштине општине Врњачка Бања, 
именују се: 

 
1. за председника: 
- Мирослав Манојловић 

 
2. за заменика председника 
-  Милан Радуловић 
 
3. за чланове 
- Верољуб Стојковић, 
- Горан Ђуровић и  
- Саво Грковић. 
 

Члан 2. 
 Одбор за кординацију рада месних за-
једница  има надлежности утврђене чл.41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-79/09  од 3.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић,с.р. 

___________________________________ 
 
72. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласникРС бр.129/07), чл.41.став 2. Стату-
та општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Одбора за   омладину и спорт Скупштине 
општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за омладину и спорт  Скупш-
тине општине Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
- Живота Смиљанић 

 
2. за заменика председника 

- Душан Милићевић 
 
3. за чланове 
- Зоран Милићевић,  
- Аца Попадић и 
- Радован Стаменчић. 
 

Члан 2. 
 Одбор за омладину и спорт има надле-
жности утврђене чл.41. Пословника Скупшти-
не општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-80/09  од 3.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић,с.р. 

___________________________________ 
 
73. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 
Одбора за   рад и социјалну политику 
Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за рад и социјалну политику  
Скупштине општине Врњачка Бања, именују 
се: 

1. за председника: 
- Љиљана Аџић 

 
2.за заменика председника 
- Зоран Стаматовић 
 
3. за чланове 
- Данијел Жерађанин 
 - Александар Лазаревић и 
- Радмила Бркић. 
 

Члан 2. 
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 Одбор за  рад и социјалну политику 
има надлежности утврђене чл.41. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-81/09  од 3.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић,с.р. 

___________________________________ 
 
74. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 
Одбора за   безбедност  Скупштине општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за безбедност   Скупштине 

општине Врњачка Бања, именују се: 
 
1. за председника: 
-Драган Стевановић  

 
2. за заменика председника 
- Радован Којић 
 
3. за чланове 
- Горан Радовановић, 
- Љубиша Карамарковић 
- Миломир Бошковић 
- Раде Чеперковић 
- Славољуб Сарић 
- Зоран Бајић 
- Драшко Вучић 
- Рашко Грковић и 
- Србољуб Ђукић. 

 
Члан 2. 

 Одбор за безбедност има надлежности 
утврђене чл.41. Пословника Скупштине оп-

штине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-82/09  од 3.4.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Драган Стевановић,с.р. 

___________________________________ 
 
75. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 
41. Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 
Одбора за   планирање и изградњу   
Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за планирање и изградњу  
Скупштине општине Врњачка Бања, именују 
се: 

 
1. за председника: 
- Бранимир Лукић 

 
2. за заменика председника 
-  Немања Јотић 
 
3. за чланове 
- Данијела Младеновић 
- Славко Јанковић и  
- Зоран Гочанин. 
 

Члан 2. 
 Одбор за планирање и изградњу има 
надлежности утврђене чл.41. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-83/09  од 3.4.2009.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
76. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Одбора за  удружења и савезе Скупштине 
општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за удружења и савезе Скуп-
штине општине Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
- Мирјана Филиповић 

 
2.за заменика председника 
- Мирјана Станчић 
 
3. за чланове 
- Весна Ћирић 
- Снежана Вујашанин и 
- Мирољуб Бугариновић. 
 

Члан 2. 
 Одбор за удружења и савезе има над-
лежности утврђене чл.41. Пословника Скуп-
штине општине Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-84/09  од 3.4.2009.године 

     
                         ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 

77. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. По-
словника Скупштине општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 
Одбора за   сарадњу са верским 
заједницама Скупштине општине  

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за сарадњу са верским зајед-

ницама  Скупштине општине Врњачка Бања, 
именују се: 

 
1. за председника: 
- Томислав Котлајић 

 
2. за заменика председника 
-  Марко Кнежевић 
 
3. за чланове 
-  Живомир Вујовић 
- Исаило Веселиновић и  
- Иван Лазовић. 
 

Члан 2. 
 Одбор за сарадњу са верским 
заједницама има надлежности утврђене чл.41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка'' Бања 
бр.1/09). 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-85/09  од 3.4.2009.године 
                      

         ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
78. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г, 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07),чл.41.став 2. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 
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41. Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 
Одбора за  родну равноправност 

Скупштине општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за родну равноправност 

Скупштине општине Врњачка Бања, именују 
се: 

1. за председника: 
- Јелена Којић 

 
2. за заменика председника 
-  Светлана Максимовић 
 
3. за чланове 
- Душица Игњатовић 
- Зденка Олива и  
- Славица Рсовац. 
 

Члан 2. 
 Одбор за родну равноправност има 
надлежности утврђене чл.41.Пословника Ску-
пштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка'' Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-86/09  од 3.4.2009.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
79. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. 
Статута општине Врњачка Бања(''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 
Одбора за     естетско и урбанистичко 
уређење Врњачке Бање  Скупштине 

општине Врњачка Бања 

Члан 1. 
У Одбор за естетско и урбанистичко 

уређење Врњачке Бање  Скупштине општине 
Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
- Јелена Боровић-Димић 

 
2. за заменика председника 
-  Предраг Чомагић 
 
3. за чланове 
- Александар Милутиновић 
- Владимир Банашевић и 
- Миломир Лукић. 
 

Члан 2. 
 Одбор за естетско и урбанистичко уре-
ђење Врњачке Бање има надлежности утвр-
ђене чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка'' 
Бања бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-87/09  од 3.4.2009.године 

 
      ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Драган Стевановић, с.р. 

___________________________________ 
 
80. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.8. Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за газдовање зашти-
тним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања ("Сл. 
лист општине Краљево",број 27/04 и ''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 9/06)) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Управног одбора Јавног предузећа 
за газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 

Врњачка Бања 
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I. 
Разрешавају се дужности чланова  у  

Управном одбору ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања  и то: 

1. Гордан Петровић,  
2. Зорица Јовановић,  
3. Радован Стаменчић, 
4. Зоран Рсовац и 
5. Марина Илић. 
 

II. 
У Управни одбор ЈП за газдовање за-

штитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања , 
именује се: 

Испред оснивача: 
1. Драган Шеровић, председник 
2. Верољуб Боћанин, члан и  
3. Радован Вукомановић,члан. 
 
Испред предузећа: 
4. Ивица Лазаревић и 
5. Мирослав Панић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-52/09  од 3.4.2009.године 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
81. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.13. Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за газдовање зашти-
тним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања ("Сл. 
лист општине Краљево", број 27/04 и ''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 9/06)) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Надзорног  одбора Јавног 

предузећа за газдовање заштитним шумама 
''Борјак'' Врњачка Бања 

I. 
Разрешавају се дужности чланова у 

Надзорном одбору ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања  и то: 

1. Слободан Џамић,  
2. Драган Сеочанац и 
3.  Небојша Главчић. 
 

II. 
У Надзорни одбор ЈП за газдовање за-

штитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања, 
именује се: 

Испред оснивача: 
1. Небојша Драгањац, председник 
2. Живота Ердоглија, члан и  
 
Испред предузећа: 
3. Рајко Николенџић.  

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-53/09  од 3.4.2009.године 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
82. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07),  
чл. 135. Закона о здравственој заштити (''Сл. 
гласник РС'' бр.107/05),  чл.12. став 3. Одлуке 
о преузимању оснивачких права над Домом 
здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.8/06 и 
5/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора 

Дома здравља  
''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања  

 
Члан 1. 

Разрешава се др Љубиша Карамарко-
вић, дужности  ВД директора  Дома здравља 
''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања, због име-
новања директора Дома здравља. 
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Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
«Службеном листу општине Врњачка Бања». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-58/09  од 3.4.2009.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Драган Стевановић, с.р. 

___________________________________ 
 
83. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07),  
чл. 132. Закона о здравственој заштити (''Сл. 
гласник РС'' бр.107/05),  чл.10.ст.3. и чл. 12. 
став 1. Одлуке о преузимању оснивачких пра-
ва над Домом здравља ''Др Никола Џамић'' 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.8/06 и 5/07) и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању  директора Дома здравља  
''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања  

 
I. 

 Именује  се  др Љубиша Карамарковић  
за директора Дома здравља ''Др Никола Џа-
мић'' Врњачка Бања, на основу Одлуке  Упра-
вног одбора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' 
Врњачка Бања бр.258/1 са седнице од 
26.2.2009.г., на период од 4 године, с тим да 
мандат директора почиње ступањем на ду-
жност. 
 Директор ће ову функцију обављати у 
сталном радном односу. 
 

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: 020-59/09  од 3.4.2009.године 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 
                 
 

84. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл. 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник 
РС'' бр.42/91 и 71/94), чл. 137. Закона о здрав-
ственој заштити (''Сл.гласник РС'' бр.107/05),  
чл.10. и 14. Одлуке о преузимању оснивачких 
права над Домом здравља Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр.8/06 и 5/07) и  
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању чланова  
Управног одбора Дома здравља ''Др 
Никола Џамић'' Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешавају се дужности чланова 
Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 
Џамић'' Врњачка Бања, испред оснивача: 

1. Мирослав Атанасковић 
2.  Александар Алексијевић и 
3. Драган Ћурчић. 

 
II. 

 
 У Управни одбор Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања, испред 
оснивача именују се чланови: 
 1. Жарко Попчић, председник 
 2.  Драган Ћурчић и 
 3.  Др Александар Алексијевић.  
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-60/09  од 3.4.2009.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
85. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл. 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник 
РС'' бр.42/91 и 71/94), чл. 139. Закона о здрав-
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ственој заштити (''Сл.гласник РС'' бр.107/05),  
чл.10. и 15. Одлуке о преузимању оснивачких 
права над Домом здравља Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања бр.8/06 и 5/07'') и  
чл. 36.став 1. тачка 11. Статута општине Вр-
њачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању чланова  
Надзорног  одбора Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају се дужности чланова 

Надзорног одбора Дома здравља ''Др Никола 
Џамић'' Врњачка Бања, испред оснивача: 

1. Зоран Стефановић и  
2. Јелена Томић 

 
II. 

 У Надзорни одбор Дома здравља ''Др 
Никола Џамић'' Врњачка Бања, именују се 
чланови испред оснивача: 
 1.  Драгутин Лековић, председник и  
 2.  Горан  Бубања. 
    

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-61/09  од 3.4.2009.године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 
 
86. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.17. Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа Радио телевизија Врња-
чка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' 
бр.1/07-пречишћен текст и 2/07)) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 
чланова Управног одбора Јавног предузећа 

Радио телевизија Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају се дужности чланова у  

Управном одбору Јавног предузећа Радио те-
левизија Врњачка Бања, испред оснивача и то: 

1. Драгољуб Црномарковић,  
2. Срђан Станковић,  
3. Небојша Ковачевић, 
4. Радица Ковачевић и 
5. Белоица Велимировић Славица. 
 

II. 
У Управни одбор Јавног предузећа 

Радио телевизија Врњачка Бања, именује се: 
Испред оснивача: 
1. Зорица Сладић, председник 
2. Миљан Младеновић, члан, 
3. Иван Радуловић, члан, 
4. Славиша Ђуровић и 
5. Живорад Ђорђевић. 

 
III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-66/09  од 3.4.2009.године 
      

                    ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
87. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл.21. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Радио телевизија 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/07-пречишћен текст и 2/07)) и чл. 
36.став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа Радио телевизија Врњачка Бања 



 Страна 42     -   Број 4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 06.04.2009.године 
  

I. 
Разрешавају се дужности чланова у  

Надзорном одбору Јавног предузећа Радио те-
левизија Врњачка Бања, испред оснивача и то: 

1. Зоран Станчић, 
2. Слађана Ђошовић и 
3. Марина Јанковић. 

 
II. 

У Надзорни одбор Јавног предузећа 
Радио телевизија Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 
1. Хранислав Стајковац, председник и 
2. Бојан Чолић, члан, 

  
 Испред предузећа: 

3. Оља Реметић. 
 

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: 020-67/09  од 3.4.2009.године 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 

 
88. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
чл.10.Одлуке о оснивању  Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. тачка 
11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вд директора Установе 
 ''Спортски центар'' Врњачка Бања  

 
Члан 1. 

Разрешава се Владимир Пецић  из Вр-
њачке Бање, дужности ВД директора  Устано-
ве ''Спортски центар'' Врњачка Бања, због име-
новања директора ове установе. 

 
Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у «Слу-
жбеном листу општине Врњачка Бања». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-70/09  од 3.4.2009.године 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 
 
89. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
чл.10.Одлуке о оснивању  Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине Вр-
њачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању  директора  

Установе ''Спортски центар''  
Врњачка Бања   

 
I. 

 Именује  се Андрија Боћанин из Врња-
чке Бање за  директора Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања, на перод од 4 године.  
 Директор ће ову функцију обављати у 
сталном радном односу. 

 
II. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-71/09  од 3.4.2009.године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 
 
90. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
чл.12. и 16. Одлуке о оснивању  Установе ''Сп-
ортски центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и  

чланова  Управног одбора Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања  

 
I. 

Разрешавaју  се дужности чланова Уп-
равног одбора Установе ''Спортски центар'' 
Врњачка Бања и то: 

1. Живковић Драгомир, председник 
2. Ђурковић Драган,  члан 
3. Карамарковић Небојша,  члан и 
4. Драгањац Небојша, члан. 

 
II. 

У Управни одбор Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања именују се:  
 - Испред оснивача: 

1. Ненад Станојевић, председник 
2. Драгомир Живковић, члан 
3. Душан Радовић, члан 
4. Зоран Прибаковић, члан 
5. Живота Дреновак, члан. 
 
Испред установе: 
1. Иван Грађанин и 
2. Зоран Стевић 
 

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: 020-72/09  од 3.4.2009.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Драган Стевановић, с.р. 

___________________________________ 
 
91. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
2. редовној седници одржаној дана 3.4.2009.г., 
на основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
чл.14. и 16. Одлуке о оснивању  Установе ''Сп-
ортски центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању председника и  чланова 
Надзорног  одбора Установе ''Спортски 

центар'' Врњачка Бања  
 

I. 
У  Надзорни одбор Установе ''Спор-

тски центар'' Врњачка Бања именују се:  
  
 - Испред оснивача: 

1. Славољуб Марковић, председник и 
2. Зоран Бугариновић, члан. 
 
Испред установе: 
3. Владан Ђорђевић. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-73/09  од 3.4.2009.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Драган Стевановић, с.р. 
___________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
92. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине Вр-
њачка Бања за 2009.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. став 18 
Статута општине Врњачка Бања (Службени лист 
општине Врњачка Бања број 01/09) 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 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04.,функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
228.600,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 6. Туристичка организација, фу-
нкционална класификација 410, економске 
класификације 421, назив позиције Стални 
трошкови у износу од 228.600,00 дин. За наве-
дени износ умањиће се планирана позиција те-
куће резерве и увећати планирана позиција 
421 – Стални трошкови. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника, и Закључка Општинског већа Општине  
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Врњачка Бања бр. 400-191/09 од 20.03.2009. 
год. ради финансирања једногодишњег закупа 
земљишта за Дечије одмаралиште у Буљари-
цама у износу од 2.400,00 еура. 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл. листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-191/09 од.25.03.2009.год. 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                               
        Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
 
51. 

На основу члана 48. Закона о буџет-
ском систему («Службени гласник РС» бр. 
9/02 - 86/06) члана 21. Одлуке о буџету општи-
не Врњачка Бања за 2009.год.,( ''Службени 
лист општине Врњачка Бања'' бр.28/08), члана 
59 став 21 Статута општине Врњачка Бања 
(«Сл. лист општине Врњачка Бања бр.1/09»), 
председник Општинског већа 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 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
420.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 6..“Туристичка организација“, 
функционална класификација 410, економске 
класификације 423, назив позиције Услуге по 
уговору у износу од 420.000,00 дин. За наве-
дени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
423- Услуге по уговору.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника број 400-388/09  од 24.03.2009.год. Оп-
штинске управе општине Врњачка Бања., а на 
основу Закључка Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-388/09 од 20.03.2009.г. 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-388/09 од 25.03.2009.год. 

                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                   Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
52. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист оп-
штине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. став 
18 Статута општине Врњачка Бања (Службени 
лист општине Врњачка Бања број 01/09) 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 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
40.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 1.23. Сталне манифестације од 
значаја за општину, функционална класифика-
ција 473, економске класификације 424, назив 
позиције Специјализоване услуге у износу од 
40.000,00 дин. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 424 – Специјализоване 
услуге. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника, и Закључка Општинског већа Општине  
Врњачка Бања бр. 9-274/09 од 20.03.2009.год. 
ради финансирања акције у учешћу изабраних 
грађана који ће представљати Врњачку Бању у 
ТВ емисији „Жикина шареница“. 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  9-274/09 од.25.03.2009.год. 
         
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
         Зоран Сеизовић,с.р. 

______________________________________ 
53. 

На основу члана 7., 36. и члана 44.б. 
Закона о 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 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/07, 
20/08 и 27/08), члана 56. Статута општине Вр-
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њачка Бања(„Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња“, бр.1/09), на предлог Одељења за заштиту 
животне средине и локални развој-надлежног 
за послове саобраћаја, Председник општине 
Врњачка Бања  донео је, 
 

И З М Е Н У  П Р О Г Р А М А 
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2009.ГОДИНУ 

 
        1.  У тачки 3. Програма потреба за ауто-
такси превозом на територији општине Врња-
чка Бања за 2009.годину (Сл.лист општине Вр-
њачка Бања бр.1/09), мења се подачка 3.4., у 
текст тако да гласи: 
„плато испред банке „Интеза“ у Крушевачкој 
улици и то уз улицу за управно паркирање – 
15 такси возила.“               
        2. Измена Програма потреба за ауто-такси 
превозом на територији општине Врњачка 
Бања за 2009.годину ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-1/09 од 27.03.2009.године 
 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                Зоран Сеизовић,с.р. 

___________________________________ 
 
54. 

 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 
 
Број:13/09 
Дана: 23.3.2009.г. 
 
 

П Р Е Д Л О Г    Ц Е Н О В Н И К А 
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА 
И УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО 

ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА У ОПШТИНИ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
А – НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зона ЈЕДНОКРАТНО 
ПАРКИРАЊЕ 

ЦЕНА  
са  
ПДВ- ом 

I Паркинг карта за један сат 
паркирања 

30,00 
дин. 

II Паркинг карта за један сат 
паркирања 

25,00 
дин. 

II Паркинг карта за целодневно 
паркирање 

140,00 
дин. 

Зона ПОВЛАШЋЕНО 
ПАРКИРАЊЕ 

ЦЕНА са 
ПДВ-ом 

I 
Повлашћена паркинг карта за 
целодневно паркирање месечно 
за физичка лица 

500,00 
дин. 

II 
Повлашћена паркинг карта за 
целодневно паркирање месечно 
за физичка лица 

500,00 
дин. 

I 
Повлашћена паркинг карта за 
целодневно паркирање месечно 
за правна лица/предузетнике 

1.800,00 
дин. 

II 
Повлашћена паркинг карта за 
целодневно паркирање месечно 
за правна лица/предузетнике 

1.500,00 
дин. 

Зона ПРЕТПЛАТА 
НА 
ПАРКИРАЊЕ 

попу
ст ЦЕНА са ПДВ- ом 

У зони I  и II корисници 
претплатних карата не подлежу 
временском ограничењу 
паркирања 

Физичка 
лица 

Правна 
лица 

Претплатна 
карта за 1 месец 
паркирања 

 1.500,00 2.000,00 

Претплатна 
карта за 3 
месеца 
паркирања 

5% 4.275,00 5.700,00 

Претплатна 
карта за 6 
месеци 
паркирања 

10% 8.100,00 10.800,00 
I 

Претплатна 
карта за 12 
месеци 
паркирања 

20% 14.400,00 19.200,00 

Претплатна 
карта за 1 месец 
паркирања 

 
1.500,00 

2000 

Претплатна 
карта за 3 
месеца 
паркирања 

5% 

4.275,00 

5.700,00 

Претплатна 
карта за 6 
месеци 
паркирања 

10% 

8.100,00 

10.800,00 

Посе
бно 
парк
ирал
иште 

Претплатна 
карта за 12 
месеци 
паркирања 

20% 

14.400,00 

19.200,00 
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Зона РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ 

МЕСТА 
попуст ЦЕНА са ПДВ- ом 

За радно време наплате     

(07-17х) (00-24х) 

Резервисано паркинг место за 1 
месец   6.000,00 7.000,00  

Резервисано паркинг место за 3 
месеца  5% 17.100,00 19.950,00  

Резервисано паркинг место за 6 
месеци  10% 32.400,00 37.800,00  

I 

Резервисано паркинг место за 12 
месеци  20% 57.600,00 67.200,00  

Резервисано паркинг место за 1 
месец  

 4.000,00 5.000,00  

Резервисано паркинг место за 3 
месеца  

5% 11.400,00 14.250,00  

Резервисано паркинг место за 6 
месеци  

10% 21.600,00 27.000,00  
II 

Резервисано паркинг место за 12 
месеци  

20% 38.400,00 48.000,00  

Резервисано паркинг место за 1 
месец  

 6.000,00 7.000,00  

Резервисано паркинг место за 3 
месеца  

5% 17.100,00 19.950,00  

Резервисано паркинг место за 6 
месеци  

10% 32.400,00 37.800,00  

Посебно 
паркиралиште 

Резервисано паркинг место за 12 
месеци  

20% 57.600,00 67.200,00  

 

Зона УНИВЕРЗАЛНА КАРТА 
– ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА - ЦЕНА са ПДВ- ом 

I и II  Универзална паркинг карта за један месец паркирања  5.000,00 

I и II Универзална паркинг карта за један месец паркирања за 
установе од посебног значаја 2.500,00 

 
Б – ДОПЛАТНЕ КАРТЕ 
 
Зона ДОПЛАТНА КАРТА ЦЕНА са ПДВ- ом 

I Доплатна карта због непоседовања паркинг карте или 
прекорачења дозвољеног времена паркирања 1.000,00 дин. 

II Доплатна карта због непоседовања паркинг карте или 
прекорачења дозвољеног времена паркирања 1.000,00 дин. 

 
Ц – ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 
 

УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 

ЦЕНА 
са 

ПДВ- ом 
Трошкови започете интервенције ″Паук″-а 1.500,00 дин. 
Трошкови интервенције ″Паук″-а са одношењем возила на ″Депо″ 3.500,00 дин. 
Трошкови интервенције ″Паук″-а са одношењем возила на ″Депо″ за комби и 
теретна возила 

5.000,00 дин. 

Лежарина за сваки започети сат након 24 х 50,00 дин. 
 

                 Директор 

       Марина Савковић,с.р 
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