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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 5 – ВРЊАЧКА БАЊА – 29.04.2009. ГОДИНЕ 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
97. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 8/2006 и 4/2009), доносим 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Грачац 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Грачац за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Грачац, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. 
године. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова Са-
вета месне заједнице Грачац, након усвајања, 
објавиће се у „Службеном листу општине Вр-
њачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Грачац, ступа на снагу наре-
дног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број: 013-23/09 од 28.04.2009. године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Драган Стевановић, с.р. 

________________________________________ 
 
98. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 
 

 

 
ОДЛУКУ 

о расписивању избора за Савет месне 
заједнице Руђинци 

 
1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Руђинци за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Руђинци, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. г. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова Са-
вета месне заједнице Руђинци, након усвајања, 
објавиће се у „Службеном листу општине Вр-
њачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Руђинци, ступа на снагу наре-
дног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-21/09 од28.04.2009. године 
 

  ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
99. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних заје-
дница општине Врњачка Бања („Службени лист 
општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 
„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), доносим 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Штулац 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Штулац за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Штулац, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. г. 
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3. Извештај са резултатима избора чланова Са-
вета месне заједнице Штулац, након усвајања, 
објавиће се у „Службеном листу општине Вр-
њачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Штулац, ступа на снагу наре-
дног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-29/09 од 28.04.2009. године 
 

  ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
100. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 8/2006 и 4/2009), доносим 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Вранеши 
 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Вранеши за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Вранеши, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. г. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова Са-
вета месне заједнице Вранеши, након усваја-
ња, објавиће се у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Вранеши, ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у „Службе-
ном листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-27/09 од 28.04.2009. године 
   
   ПРЕДСЕДНИК  

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
101. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних 

заједница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 
„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), доносим 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Подунавци 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Подунавци за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Подунавци, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. г. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова Са-
вета месне заједнице Подунавци, након усваја-
ња, објавиће се у „Службеном листу општине Вр-
њачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Подунавци, ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-25/09 од 28.04.2009. године 
 
    ПРЕДСЕДНИК  

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
102. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних заје-
дница општине Врњачка Бања („Службени лист 
општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 
„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Станишинци 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Станишинци за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за чла-
нове Савета Месне заједнице Станишинци, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. г. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова Са-
вета месне заједнице Станишинци, након усва-
јања, објавиће се у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања”. 
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4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Станишинци, ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-31/09 од  28.04.2009. године 
 
     ПРЕДСЕДНИК  

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
103. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Врњачка Бања 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Врњачка Бања за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Врњачка Бања, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. г. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова Саве-
та месне заједнице Врњачка Бања, након усва-
јања, објавиће се у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Врњачка Бања, ступа на сна-
гу наредног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-17/09 од  28.04.2009. године 
 

     ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
104. 

На основу члана 23. став 1. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 
 

 

ОДЛУКУ 
о расписивању избора за Савет месне 

заједнице Врњци 
 

1. Расписујем изборе за Савет месне заједнице 
Врњци за 31. мај 2009. године. 
 
2. Рок до којег се могу подносити предлози за 
чланове Савета Месне заједнице Врњци, од 
стране овлашћених предлагача је 16. мај 2009. 
године. 
 
3. Извештај са резултатима избора чланова 
Савета месне заједнице Врњци, након усвајања, 
објавиће се у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања”. 
 
4. Ова одлука, чији је саставни део решење о 
образовању комисије за спровођење избора у 
месној заједници Врњци, ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања”. 
 

Број 013-19/09 од 28.04.2009. године 
 

     ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
105. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени ли-
ст општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 
„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење избора 
у месној заједници Грачац 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора у 
месној заједници Грачац, за изборе за чланове 
Савета месне заједнице Грачац, расписане за 31. 
мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Весна Дебељак 
    -  заменик: Срећко Ваљар 
 
2) - члан: Миломир Петрушић 
     - заменик члана: Саша Микић 
 
3) - члан: Милан Влајковић 
    - заменик члана: Никола Дуркалић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Грачац, у складу са Одлуком о расписивању из-
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бора за Савет месне заједнице Грачац у време-
ну од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове 
Савета месне заједнице Грачац, које морају би-
ти подржане потписима бирача који имају пре-
бивалиште у тој изборној јединици, мора садр-
жати и име и презиме, адресу и ЈМБГ бирача 
који подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања у погледу прописаних 
задатака и радњи за спровођење избора за чла-
нове Савета месне заједнице Грачац. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Грачац, у 
складу са усвојеним финансијским планом. 
 

Број: 013-24/09 од 28.04.2009.год. 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
106. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних зајед-
ница општине Врњачка Бања („Службени лист оп-
штине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и „Службе-
ни лист општине Врњачка Бања“, број 8/2006  и 
4/2009),  доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење 
избора у месној заједници Руђинци 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора 
у месној заједници Руђинци, за изборе за чла-
нове Савета месне заједнице Руђинци, распи-
сане за 31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Светислав Раденковић 
-  заменик: Слободан Црноглавац 
 
2) - члан: Александар Смиљковић 
     - заменик члана: Дејан Иричанин 
 
3) - члан: Данка Црноглавац 
    - заменик члана: Предраг Јанчић 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Руђинци, у складу са Одлуком о расписивању 
избора за Савет месне заједнице Руђинци у 
времену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове 
Савета месне заједнице Руђинци, које морају 
бити подржане потписима бирача који имају 
пребивалиште у тој изборној јединици, мора 

садржати и име и презиме, адресу и ЈМБГ 
бирача који подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница оп-
штине Врњачка Бања у погледу прописаних за-
датака и радњи за спровођење избора за чланове 
Савета месне заједнице Руђинци. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Руђинци, у 
складу са усвојеним финансијским планом. 
 

Број: 013-22/09 од 28.04.2009.год. 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
107. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о обра-
зовању и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања („Службени лист општине 
Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и „Службени лист 
општине Врњачка Бања“, број 8/2006 и 4/2009), 
доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење избора 
у месној заједници Штулац 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора у 
месној заједници Штулац, за изборе за чланове 
Савета месне заједнице Штулац, расписане за 
31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Живорад Ђорђевић 
    -  заменик: Мирјана Вучић 
 
2) - члан: Саша Петровић 
     - заменик члана: Андрија Јованов 
 
3) - члан: Драган Црноглавац 
    - заменик члана: Саша Топаловић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Штулац, у складу са Одлуком о расписивању 
избора за Савет месне заједнице Штулац у вре-
мену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове Са-
вета месне заједнице Штулац, које морају бити 
подржане потписима бирача који имају пре-
бивалиште у тој изборној јединици, мора садрж-
ати и име и презиме, адресу и ЈМБГ бирача који 
подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница оп-
штине Врњачка Бања у погледу прописаних за-
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датака и радњи за спровођење избора за члано-
ве Савета месне заједнице Штулац. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Штулац, у скла-
ду са усвојеним финансијским планом. 

Број: 013-30/09 од  28.04.2009.год. 
 

     ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
108. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење 
избора у месној заједници Вранеши 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора 
у месној заједници Вранеши, за изборе за чла-
нове Савета месне заједнице Вранеши, распи-
сане за 31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Зоран Гочанин 
    -  заменик: Радослав Зубић 
 
2) - члан: Александар Радаковић 
     - заменик члана: Мирче Радоњић 
 
3) - члан: Драган Радоњић 
    - заменик члана: Иван Терзић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Вранеши, у складу са Одлуком о расписивању 
избора за Савет месне заједнице Вранеши у 
времену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове 
Савета месне заједнице Вранеши, које морају 
бити подржане потписима бирача који имају 
пребивалиште у тој изборној јединици, мора 
садржати и име и презиме, адресу и ЈМБГ 
бирача који подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања у погледу прописаних 
задатака и радњи за спровођење избора за 
чланове Савета месне заједнице Вранеши. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Вранеши, у 
складу са усвојеним финансијским планом. 

Број: 013-28/09 од 28.04.2009.год. 
  
   ПРЕДСЕДНИК  

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
109. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних заје-
дница општине Врњачка Бања („Службени лист 
општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 
„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење избора 
у месној заједници Подунавци 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора у 
месној заједници Подунавци, за изборе за чла-
нове Савета месне заједнице Подунавци, распи-
сане за 31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Ранко Пандрц 
    -  заменик: Милан Јеринић 
 
2) - члан: Милош Веселиновић 
     - заменик члана: Душанка Јочић 
 
3) - члан: Душан Недовић 
    - заменик члана: Саша Савковић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Подунавци, у складу са Одлуком о расписивању 
избора за Савет месне заједнице Подунавци у 
времену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове Савета 
месне заједнице Подунавци, које морају бити подр-
жане потписима бирача који имају пребивалиште у 
тој изборној јединици, мора садржати и име и пре-
зиме, адресу и ЈМБГ бирача који подржава одре-
ђену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница оп-
штине Врњачка Бања у погледу прописаних за-
датака и радњи за спровођење избора за чланове 
Савета месне заједнице Подунавци. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Подунавци, у 
складу са усвојеним финансијским планом. 
 

Број: 013-26/09 од 28.04.2009.год. 
 

   ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 



 Страна 6     -   Број 5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.04.2009.године 
  

110. 
На основу члана 25. став 2. Одлуке о 

образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 
и „Службени лист општине Врњачка 
Бања“,број 8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење 
избора у месној заједници Станишинци 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора 
у месној заједници Станишинци, за изборе за 
чланове Савета месне заједнице Станишинци, 
расписане за 31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Горан Думановић 
    -  заменик: Слободан Радичевић 
 
2) - члан: Љубомир Чолић 
     - заменик члана: Ђорђе Стојановић 
 
3) - члан: Владица Ристић 
    - заменик члана: Ивица Думановић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Станишинци, у складу са Одлуком о расписи-
вању избора за Савет месне заједнице Стани-
шинци у времену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове 
Савета месне заједнице Станишинци, које мо-
рају бити подржане потписима бирача који 
имају пребивалиште у тој изборној јединици, 
мора садржати и име и презиме, адресу и 
ЈМБГ бирача који подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања у погледу прописаних 
задатака и радњи за спровођење избора за чла-
нове Савета месне заједнице Станишинци. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Станишинци, 
у складу са усвојеним финансијским планом. 
 

Број: 013-32/09 од 28.04.2009.год. 
 

    ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
111. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени 
лист општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 

„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење избора 
у месној заједници Врњачка Бања 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора у 
месној заједници Врњачка Бања, за изборе за 
чланове Савета месне заједнице Врњачка Бања, 
расписане за 31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Ђорђе Јанковић 
    -  заменик: Љубиша Ћендић 
 
2) - члан: Дејан Милкић 
     - заменик члана: Владан Велимировић 
 
3) - члан: Јелена Којић 
    - заменик члана: Зоран Лукић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Врњачка Бања, у складу са Одлуком о расписи-
вању избора за Савет месне заједнице Врњачка 
Бања у времену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове Са-
вета месне заједнице Врњачка Бања, које морају 
бити подржане потписима бирача који имају 
пребивалиште у тој изборној јединици, мора са-
држати и име и презиме, адресу и ЈМБГ бирача 
који подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница оп-
штине Врњачка Бања у погледу прописаних за-
датака и радњи за спровођење избора за чланове 
Савета месне заједнице Врњачка Бања. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Врњачка Бања, у 
складу са усвојеним финансијским планом. 
 

Број: 013-18/09 од  28.04.2009.год. 
 

     ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
112. 

На основу члана 25. став 2. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања („Службени ли-
ст општине Краљево”, број 4/1994 и 22/2004 и 
„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
8/2006 и 4/2009), д о н о с и м 
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РЕШЕЊЕ 
о образовању комисије за спровођење 
избора у месној заједници Врњци 

 
1.  Образује се Комисија за спровођење избора 
у месној заједници Врњци, за изборе за члано-
ве Савета месне заједнице Врњци, расписане 
за 31. мај 2009.године, и то: 
 
1) председник: Весна Ђорђевић 
    -  заменик: Божидар Јовановић 
 
2) - члан: Неда Вукмировић 
     - заменик члана: Милован Петровић 
 
3) - члан: Сања Миљковић 
    - заменик члана: Сузана Вељковић 
 
2. Задаци Комисије су:  
- да спроведе изборе за Савет месне заједнице 
Врњци, у складу са Одлуком о расписивању 
избора за Савет месне заједнице Врњци у вре-
мену од 7 до 20 часова, 
- да пропише да листе кандидата за чланове 
Савета месне заједнице Врњци, које морају би-
ти подржане потписима бирача који имају пре-
бивалиште у тој изборној јединици, мора садр-
жати и име и презиме, адресу и ЈМБГ бирача 
који подржава одређену листу, 
- да се придржава одредаба Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања у погледу прописаних 
задатака и радњи за спровођење избора за чла-
нове Савета месне заједнице Врњци. 
 
3. Накнаде за рад Комисије и бирачког одбора 
одредиће Савет месне заједнице Врњци, у 
складу са усвојеним финансијским планом. 
 

Број: 013-20/09 од  28.04.2009.год. 
 

     ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Драган Стевановић, с.р. 

_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
113. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 9. седници, одржаној дана 24.4.2009. године, на 
основу чл. 4.  Одлуке о монтажним објектима 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 9/04, бр.4/05, 
бр.9/05, ''Сл. лист општине  Врњачка Бања'', бр. 
4/06, бр. 1/08 и 4/09) и чл. 59. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања '', 
бр. 1/09), доноси 
 

 

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

 
Члан 1. 

 Овим Планом се утврђују и уређују ло-
кације за постављање монтажних објеката у Вр-
њачкој Бањи, врста и изглед монтажних објека-
та, услови, временско важење, начин поставља-
ња и коришћења монтажних објеката. 
 Саставни део овог Плана је графички при-
лог општег распореда места  на делу јавне повр-
шине на територији општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
 Утврђују се локације – распоред монта-
жних објеката, киоска, тезги, рол- ормана, објеката 
за забаву и рекреацију, расхладних витрина и 
апарата за продају кокица на јавној површини и то: 
 
1. Локација ''Снежник'' 

a) на овој локацији предвиђа се: 
- задржавање једног места за постављање киоска 
који користи «Футура плус» Београд, за продају 
штампе и цигарета, место на  ред.бр.1; 

- задржавање места за постављање киоска и то: 
место на ред.бр.2. за продају штампе и цигарета на 
локацији до објекта «Футуре плус»  

б) на истој локацији предвиђа се и по-
стављање 3 тезге, од моста узводно од ред. бр. 
1-3 за продају  аутентичних уметничких суве-
нира, ручних радова, уметничких слика, бижу-
терије, лековитог биља и књига. 

 
2. Локација ''Србија'' 
 a) на овој локацији предвиђа се задржа-
вање два места за постављање  киоска за про-
дају штампе и цигарета до регулисања статуса 
предметне локације у складу Планом  детаљне 
регулације. 
 б) на истој локацији предвиђа се 8 места 
за постављање тезги, и то од постојећих киоска 
ка «Снежнику», од места на ред.бр. 1-8, за 
продају ручних радова, уметничких слика, 
аутентичних уметничких сувенира, бижутерије 
и сл. до доношења новог Плана распореда места 
за монтажне објекте, а најдаље до регулисања 
статуса предметне локације у складу Планом  
детаљне регулације. 
 в) постављање једне тезге за продају 
лековитог биља означене ознаком ЛБ у графи-
чком прилогу 
 г) на локацији иза киоска и тезги пред-
виђа се формирање забавног парка који би се 
састојао од следећих садржаја а који би заузи-
мали одговарајуће површине и то: 
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o паркинг за бицикле са четири точка .... 

10м2 
o рингишпил .................35м2 
o тобоган .....................30м2 
o трамбулина ..............25м2 
o забавни парк............100м2 

 
3. Локација ''Звезда 2'' 
 На овој локацији се  предвиђа: 
- задржавање два места за постављање два кио-
ска, и то: места на  ред.бр.1. и 2. за продају штам-
пе, цигарета и аутентичних сувенира. 
- постављање 9 тезги за продају компакт дискова, 
сувенира, књига, уметничких слика, производа 
народне радиности, бижутерије и сл. означене 
бројевима 1-9 у графичком прилогу 
- постављање једне тезге за продају лековитог 
биља означене ознаком ЛБ у графичком прилогу 
- постављање једне покретне тезге за продају 
аутентичних сувенира означене ознаком СУВ 
у графичком прилогу 

 
4. Локација ''Фонтана'' 
 На овој  локацији  предвиђа се задржава-
ње  једног места за постављање киоска за продају 
цигарета, штампе и друге разноврсне робе. 
 
5. Локација код виле ''Балкан'' 
 На овој локацији предвиђа се задржа-
вање једног места за постављање једног киоска 
за продају штампе, цигарета, и друге разновр-
сне робе. 
 
6. Локација код пансиона ''Морава'' 
 На овој локацији предвиђа се задржа-
вање једног места за постављање киоска  за 
продају разноврсне робе, као што је  штампа, 
козметика, цигарете и др. по Уговору бр. 353-
100/03 и одобрењу надлежног органа Општин-
ске управе. 
 
7. Локација ''Романија'' 
 На овој локацији предвиђа се задржа-
вање једног места за постављање киоска за 
продају цигарета и штампе «ФУТУРЕ-ПЛУС». 
 
8. Локација ''Пахуљица'' 
 На овој локацији предвиђа се једно места 
за  постављање  киоска за продају разноврсне робе 
као што је  штампа, козметика, цигарете и др. 
 
9. Локација ''Солидарност'' 
 На овој локацији је предвиђено поставља-
ње једног киоска за продају разноврсне робе као 
што је  штампа, козметика, цигарете и др. 
 
10. Локација ''Дубрава'' 
 На овој локацији предвиђа се задржавање 
једног места за постављање киоска  за продају ра-

зноврсне робе као што је  штампа, козметика, цига-
рете и др. 
 
11. Локација  ''Гробље'' 
 На општинској парцели која се налази 
са десне стране улице Зелени булевар, а на којој 
ће се формирати паркинг простор, предвиђају се 
3 места за  постављање 3 киоска за продају 
цвећа и свећа означена бројевима 1-3. 
 
12. Локација ''Истра'' и „Слобода“ 

На локацији код ресторана „Истра“ пред-
виђа се задржавање шест места за постављање кио-
ска за продају разноврсне робе као што је штампа, 
козметика, цигарете и др. до реализације Плана де-
таљне регулације, од чега се један киоск (објекат 
УТШ) користи за продају хране. 

На локацији платоа - баште хотела „Слобо-
да“ предвиђа се постављање киоска за продају хране. 

 
13. Локација ''Дом здравља'' 

На овој локацији предвиђа се задржава-
ње два места за постављање  2 киоска за продају 
разноврсне робе као што је  штампа, козметика, 
цигарете по основу закључених уговора закупа-
ца са Здравственим центром Студеница. 

 
14. Локација ''Путник'' 

На овој локацији предвиђа се задржава-
ње киоска према Плану за ову локацију из 
2007.г. до решавања уређења простора ‘’Пут-
ник’’, под условом да власник да сагласност за 
постављање истих. 
 
15.  Локација „Плато иза библиотеке“ 

Рол-ормани, власништво општине Вр-
њачка Бања постављају се уз камени зид Црк-
веног брда на тргу културе и у улици Саве Ко-
вачевића према графичком прилогу. Предвиђа 
се постављање укупно шест рол-ормана означе-
них бројевима 1-6. Рол-ормани могу се кори-
стити за продају књига, играчака, сувенира и 
производа народне радиности. 

У улици Саве Ковачевића, на платоу иза 
библиотеке локацији предвиђа се постављање 8 
тезги за продају сувенира, бижутерије, произво-
да народне радиности, играчака, компакт диско-
ва, слика. 
 
16.  Локација „Тениски терени“ 

На локацији поред тениских терена пред-
виђа се постављање вештачке стене за слободно 
пењање према графичком прилогу. 

 
Члан 3. 

 Власници постојећих киоска за које се 
овим Планом предвиђа задржавање, у обавези 
су да уподобе облик, изглед и величину киоска  
у складу са  налогом надлежног органа општине 
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према пројекту ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања. 
 Рол-ормари су типски, лако покретни обје-
кти, једноделни и дводелни, власништво су Општине 
Врњачка Бања, који ће се издавати у закуп. 

 
Члан 4. 

 Продаја робе у киосцима, тезгама и 
рол-орманима може се обављати током целе 
године, при чему на свим објектима морају би-
ти постављене идентификационе плочице са 
следећим подацима: назив правног лица или 
предузетника, број уговора о закупу јавне по-
вршине и радно време. 
    

Члан 5. 
За продају кокица, куваног и печеног куку-
руза и печеног кестена одређују се локације:   

● испред летње баште хотела ''Слобода''   
– два места 

● код ''Србије'' – једно место 
● код ''Снежника'' – једно место 
o на локацији „Звезда 2“ – једно место 
o на локацији „Плато иза библиотеке“ – 

два места 
 

Члан 6. 
За постављање сандука за сладолед предви-
ђају се следеће локације: 

• С1 – локација ''Путник'' – једно место 
• С2 -   код ресторана ''Истра''     - два места 
• С3 -  код ресторана ''Слобода'' – два места 
• С4 – испред објекта ''Звезда'' – два места 
• С5- ''Звезда 2'' – два  места 
• С6 – ''Србија'' – два места 
• С7 – ''Снежник'' – два места  
• С8 – између хотела ''Променада'' и хотела 

''Бреза'' – два места и 
• С9 – на платоу код Библиотеке – 2 места. 

 
Предвиђа се могућност постављања 

једне вертикалне расхладне витрине за продају 
напитака и једне кутије за сладолед, поред 
монтажних објеката-киосака, по захтеву кори-
сника киоска или налогу надлежног инспек-
цијског органа, о чему ће се закључити анекс по-
стојећег уговора о закупу јавне површине за по-
стављање монтажног објекта- киоска,  под усло-
вом да се на тај начин не омета несметано крета-
ње инвалидних лица и пешака и не угрожава њи-
хова безбедност.  

Такође се предвиђа могућност постав-
љања расхладних витрина, фрижидера испред 
трајних пословних трговинских и угоститељ-
ских објеката на јавној површини, по захтеву 
корисника тих објеката или налогу надлежног 
инспекцијског органа, а  по претходно приба-
вљеном одобрењу надлежног органа општине, 

након чега ће се закључити уговор о закупу јавне 
површине, под условом да се на тај начин не омета 
несметано кретање инвалидних лица и пешака и не 
угрожава њихова безбедност.  

       
Члан 7. 

 Простор за продају кокица, кукуруза и 
кестена може заузети површину највише 2м2.
 Расхладна комора је за продају индустриј-
ских пакованих сладоледа, укупне бруто грађевин-
ске површине 2м2. 
 Расхладна комора из претходног става 
овог члана може имати сунцобран и расклопну 
столицу за седење продавца, под условом да са 
истом чини функционалну и естетску целину. 

 
Члан 8. 

 Обележавање места за постављање мон-
тажних објеката из чл. 2. овог Плана извршиће 
се у присуству комуналног инспектора и пред-
ставника ЈП Дирекције за планирање и изгра-
дњу, на основу одобрења надлежног органа. 
 Корисник монтажног објекта је дужан да 
исти користи у складу са одобрењем надлежног ор-
гана Општине. 
 Корисник монтажног објекта је дужан 
да објекат и простор око њега одржава у уред-
ном и исправном стању и да постави одговарај-
ућу посуду за одлагање смећа.  

Кориснику није дозвољено да: 
- помера или премешта објекат са локације која је 
одређена у одобрењу, 

- замени објекат другим објектом, 
- мења  изглед, габарит,  конструкцију или боју објекта, 
- промени врсту делатности за коју је објекат 
намењен, 

- фиксира или на други начин везује објекат за тло 
или за објекат у непосредној близини, 

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

- врши продају и излагање робе ван монтажног објекта. 
 

Члан 9. 
 ЛЕТЊЕ БАШТЕ се могу формирати, у 
складу са Одлуком о монтажним објектима  (''Сл. 
лист општине Краљево'', бр. 9/04, бр.4/05, бр. 9/05, 
''Сл.лист општине  Врњачка Бања'', бр. 4/06, бр.1/08 
и 4/09) и то на следећим локацијама: 

 
1. Улица Немањина  

У овој улици се предвиђа формирање 
летњих башта у ширини од 5м по средини 
улице између две каналете према графичком 
прилогу, уз обавезу обезбеђења пролаза уз 
објекте са обе стране улице. 
2. Променада 
 У овој улици се предвиђа формирање 
летњих башта, у појасевима ширине 5м озна-
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ченим у графичком прилогу који је саставни 
део овог плана, од пословног простора зграде 
Креди банке до пословног простора виле 
"Сан" са остављањем слободног простора за 
пролаз возила комуналних предузећа. 
 
3. Занатски центар код Поште 

На овој локацији могу се формирати лет-
ње баште, приказане у графичком прилогу, у 
складу са одобрењем надлежног органа општи-
нске управе, са остављањем слободног простора 
за пролаз возила комуналних предузећа. 

 
4. Главни бањски парк 

На овој локацији могу се формирати летње 
баште приказане у графичком прилогу, у складу 
са одобрењем надлежног органа Општинске упра-
ве, уз сагласност Завода за заштиту природе. 

 
Члан 10. 

Летње баште из претходног члана овог 
Плана формирају се од гарнитура за седење (сто-
лова и столица), сунцобрана или тенди и жарди-
њера (ћупова) са цветним аранжманима, на озна-
ченој подлози, који се уклањају са места локације по 
истеку одобрења за постављање летњих башти. 

Тенде из претходног става овог члана, 
се могу поставити само на летњим баштама: код 
виле ''Сан'', хотела ''Железничар'' и кафеа ''Лидо'', 
уз услов  да се исте не затврају са стране и не 
повезују са  објектом. 
             У оквиру летњих башта није дозвоље-
но постављање покретних тезги. У оквиру лет-
ње баште могу се поставити расхладне коморе 
за продају сладоледа и колача. 

 
Члан 11. 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТА-
ЖНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА, као што су сликарски 
штафелаји за израду портрета и продају слика, вага за 
мерење тежине и слично, врши се на следећим 
локацијама и по утврђеном критеријуму, и то: 

1. Утврђују се локација и број места за поста-
вљање сликарских штафелаја за израду портрета: 
• Трг код библиотеке, испред ограде код па-

виљона, број места: три (3)   
 2. Утврђује се локација и број места за по-

стављање ваге за мерење тежине:  
• локација код „Топле воде“, број места: два (2)  
3. Утврђује се локација и број места за постављање 
уређаја за дигиталну израду фотографија  

o локација испред летње баште хотела „Слобода“ : 
број места једно (1) 

   4. Утврђује се локација и број места за продају 
хелијум балона на променади: број места два (2)  

   5. За продају лубеница утврђују се локације: 
Слатина (на паркингу иза јавног клозета), 
Пахуљица, Дубрава на паркинг простору код 

куће Јелића и условно на локацији ''Путник''- 
паркинг место, уз претходни споразум  између 
општине и  предузећа ''Паркинг систем и гараже''.  

 
     Мањи монтажни покретни објекти из става 

1. овог члана,  могу се постављати на јавној повр-
шини тако да заузимају највише 2м2. 

 
Члан 12. 

Јавна површина даје се у закуп  за по-
стављање монтажних објеката јавним надмета-
њем или прикупљањем понуда према чл. 6a, 6б, 
6в, 6г, 6д, 6ђ, 6е, 6ж и 6з Одлуке о монтажним 
објектима (''Сл.лист општине Краљево'',бр. 9/04, 
бр.4/05, бр.9/05, ''Сл.лист општине  Врњачка Ба-
ња'', бр.4/06, бр.1/08 и 4/09). 

  
Члан 13. 

Почетни износ, односно висина закупа 
за заузеће јавне површине утврђује се приликом 
распиивања огласа, на предлог Одељења над-
лежног за послове финансија, а на предлог овог 
Одељења  утврђује се и  висина закупа за по-
стављање монтажних објеката који се дају у за-
куп путем непосредне погодбе. 

 Висина накнаде за постављање летњих 
башти утврђује се сходно тарифном броју 6. Одлуке 
о локалним комуналним таксама СО Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 10/07). 

 
Члан 14. 

За одржавање традиционалне манифеста-
ције «Сајам књига» одређује се локација на платоу 
иза павиљона у коме се налази кафе «Корзо». 

 За разне промоције, манифестације и пре-
зентације одређује се локација на Променади 
испред ограде хотела ''Звезда'' и Тргу културе.  

Овлашћује се Општинско веће да у изу-
зетним случајевима приликом одржавања мани-
фестација, промоција, културних и других све-
чаности, због другачије намене уређења просто-
ра, може одређивати локације и врсту мањих 
монтажних објеката на Променади, ван овог 
Плана, а на предлог надлежних органа општин-
ске управе, који су овим Планом обавезани да 
се старају о спровођењу истога. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

Овај План за правни основ има Одлуку о 
монтажним објектима (''Сл.лист општине Краље-
во'', бр. 9/04, бр.4/05, бр.9/05, ''Сл.лист општине  
Врњачка Бања'', бр.4/06, бр.1/08 и 4/09),  а саставни 
део Плана су следећи документи: 
1.  Делимично решење Одељења за финансије, буџет 
и јавне приходе бр.46-17/06 од 13.11.2006.г. 

2. Делимично решење Одељења за финансије, буџет и 
јавне приходе бр.46-17/06 од 21.12.2006.г. 
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Члан 16. 
Сви уговори закључени са власницима 

мањих монтажних објеката – киоска, остају на 
снази до истека периода назначеног у закључе-
ним уговорима, након чега ће се спровести посту-
пак јавног надметања или прикупљања понуда. 

 
Члан  17. 

Временско важење овог Плана утврђу-
ју се до доношења новог Плана општег распо-
реда места, односно до реализације ПДР ''Цен-
трална зона са главним бањским парком''.  

Временско важење заузећа сваке поје-
дине локације из овог Плана биће ближе регу-
лисано уговором на основу расписаног јавног 
огласа, с тим што надлежни орган општине за-
држава право да у сваком појединачном случају 
уговор једнострано раскине и пре уговореног ро-
ка, ако реализација планског акта и интереси оп-
штине то захтевају и ако корисник монтажног 
објекта поступа супротно одредби чл.8.ст.4.овог 
Плана, са отказним роком од 30 дана. 

 
Члан 18. 

Закључењем уговора са општином закупац 
стиче и право прикључка на електромрежу када се 
за то стекну услови, а услови плаћања утрошка 
електричне енергије биће регулисани  уговором  о 
закупу јавне површине, који ће бити закључен 
између закупца  и Општине Врњачка Бања. 

 
Члан 19. 

О спровођењу овог Плана стараће се 
Одељење надлежно за инспекцијске послове и 
Одељење за планирање и изградњу Општинске 
управе општине Врњачка Бања. 

 
Члан 20. 

Ступањем на снагу овог Плана престаје 
да важи План распореда места за постављање 
монтажних објеката (Сл. лист општине Врњачка 
Бања, бр.1/07, 2/07, 5/07). 

 
Члaн 21. 

 Овај План ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се  у ''Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 350-164/09 од 24.4.2009. године 

 
                  ПРЕДСЕДНИК 
         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                             Зоран Сеизовић с.р. 
________________________________________ 
114. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 

основу чл. 48. Закона о буџетском систему (Сл. Гла-
сник РС бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 66/05, 101/05-
др.закон, 62/06- др.закон, 63/06 -исправка, 85/06 и 
101/06-испр.),чл.14.Одлуке о буџету општине Вр-
њачка Бања за 2009.годину (''Сл.лист општине Врња-
чка Бања'' бр.28/08), чл. 59. ст.1. тачка 21. Статута оп-
штине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 1/09), и чл. 18. Пословника о раду Оп-
штинског већа општине Врњачка Бања (''Сл. лист оп-
штине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл. лист општине Врња-
чка Бања'' бр.7/08), донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА  

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.28/08) у окви-
ру раздела 1.17., функционална класификација 
110, економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва- пројекти,  
одобравају се средства у укупном износу од 
2.300.000,00 динара у корист нове апропријаци-
је која се отвара у разделу 1. Скупштина општи-
не, Општинско веће, председник општине и њи-
хова радна тела и то 1.28. Финансијска помоћ 
породици, функционална класификација 040, 
економске класификације 472, назив позиције- 
Накнада за социјалну заштиту из буџета. За 
наведени износ умањиће се текућа резерва-про-
јекти, а увећати, односно отворити нова 
апропријација у истом износу. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног буџетског корисника  
бр.400-566/09 од 10.4.2009.године Општинске 
управе општина Врњачка Бања за реализацију 
Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом бр.400-512/09 од 3.4.2009.г. и Одлуке о 
финансијској подршци породици породиља без 
сталног запослења бр.400-513/09 од 3.4.2009.г. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се надлежни 
орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-566/09 од 16.4.2009. године 
                               

                                         ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зоран Сеизовић,с.р. 
____________________________________ 



 Страна 12     -   Број 5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.04.2009.године 
  

115. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г.,  на 
основу чл. 48. Закона о буџетском систему (Сл. 
гласник РС бр.9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 66/05, 
101/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-исправка, 
85/06 и 101/06-испр.), чл.14. Одлуке о буџету оп-
штине Врњачка Бања за 2009.г. (''Сл. лист општи-
не Врњачка Бања'' бр.28/08), чл. 59. ст.1. тачка 
21.Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист оп-
штине Врњачка Бања“, бр. 1/09), и чл.18. Послов-
ника о раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр.7/08), донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА  

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету оп-
штине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр.28/08) у оквиру раз-
дела 1.17., функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив позиције Те-
кућа буџетска резерва- пројекти, одобравају се 
средства у укупном износу од 876.000,00 динара у 
корист апропријације у разделу 13.04 Капиталне 
субвенције функционална класификација 410, 
економске класификације 4512, назив позиције- 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
организацијама. За наведени износ умањиће се 
текућа резерва-пројекти, а увећати наведена 
апропријација у истом износу. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника  бр.403-478/09 од14.4.2009.г. Општинске 
управе општина Врњачка Бања  за реализацију 
пројекта ''Смањење губитка пијаће воде'' одо-
бреног из Националног инвестиционог плана у 
2008.г., чија је реализација предвиђена и у 
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''. 
   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 403-478/09 од 16.4.2009. године 
                        

                                         ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зоран Сеизовић,с.р. 
___________________________________ 

 

116. 
 Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 
основу чл. 27.став 1. и члана 28. став 1. Закона о ја-
вним предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,бр. 
17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о организацији и 
раду Јавног предузећа за обављање комуналних 
делатности „Бeли Извор“(„Сл. лист општине Кра-
љево“, бр. 27/04), чл. 59.ст.1. тачка 15. Статута оп-
штине Врњачка Бања(''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',бр,1/09) и чл.18. Пословника о раду Општи-
нског већа општине Врњачка Бања (''Сл. лист оп-
штине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл. лист општине Вр-
њачка Бања'',бр.7/08), донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о утврђи-

вању цена воде за посебне намене производња без-
алкохолних осв.пића са извора ''Белимарковац'', коју 
је донео Управни одбор ЈП „Бели Извор“ Врњачка 
Бања, број 01-874-08 од 17.3.2009. г. 

  2.Саставни део овог закључка је Одлука о 
утврђивању цена воде за посебне намене производња 
безалкохолних осв.пића са извора ''Белимарковац'', 
коју је донео Управни одбор ЈП „Бели Извор“ 
Врњачка Бања, број 01-874-08 од 17.3.2009. г. 
 3.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
Одлука о утврђивању цена воде за посебне 

намене производња безалкохолних осв. пића са 
извора ''Белимарковац'' ће се примењивати од дана 
давања ове сагласности, односно од 16.4.2009.г. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-6/09 од 16.4.2009. године 

 
         ПРЕДСЕДНИК 
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________ 
117. 
 Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 
основу чл. 27.став 1. и члана 28.став 1. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о организацији и ра-
ду Јавног предузећа за обављање комуналних де-
латности „Бeли Извор“ („Сл. лист општине Краље-
во“, бр. 27/04), чл. 59.ст.1. тачка 15. Статута општи-
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не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'',бр,1/09) и чл.18. Пословника о раду Општин-
ског већа општине Врњачка Бања (''Сл. лист оп-
штине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл.лист општине Вр-
њачка Бања'',бр.7/08), донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
   

 1. Даје се сагласност на Одлуку о утврђи-
вању цена услуга изношења и санитарног депоно-
вања смећа , коју је донео Управни одбор ЈП 
„Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-1194-08 од 
31.3.2009. г., с тим да се у тачки ''Б'' текст: '' у сле-
дећем износу'', мења у текст: ''у месечном износу''. 
 2. Саставни део овог закључка је 
Одлука о утврђивању цена услуга изношења и 
санитарног депоновања смећа, коју је донео 
Управни одбор ЈП „Бели Извор“ Врњачка 
Бања, број 01-1194-08 од 31.3.2009. г. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 Одлука о утврђивању цена услуга 
изношења и санитарног депоновања смећа ће 
се примењивати од дана давања ове 
сагласности, односно од 16.4.2009.г. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-6/09 од 16.4.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                   Зоран Сеизовић,с.р. 

__________________________________ 
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 Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 
основу чл. 27.став 1. и члана 28.став 1. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 
1. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о 
организацији и раду Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних делатности „Бeли Извор“  
(„Сл. лист општине Краљево“, бр. 27/04), чл. 
59.ст.1. тачка 15. Статута општине Врњачка Ба-
ња (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр, 1/09) 
и чл.18.Пословника о раду Општинског већа оп-
штине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Кра-
љево'' бр.24/04 и ''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'',бр.7/08), донело је 

 Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г, на 
основу чл. 27.став 1. и члана 28.став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о органи-
зацији и раду Јавног предузећа за обављање кому-
налних делатности „Бeли Извор“  („Сл. лист оп-
штине Краљево“, бр. 27/04), чл. 59.ст.1. тачка 15. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'',бр,1/09) и чл.18.Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',бр.7/08), донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 1. Даје се сагласност на Одлуку о утвр-
ђивању цена услуга поверених од стране осни-

вача актом о оснивању, коју је донео Управни 
одбор ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-
876-08 од 17.3.2009. г. 
 2.Саставни део овог закључка је Одлукa о 
утврђивању цена услуга поверених од стране осни-
вача актом о оснивању, коју је донео Управни од-
бор ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-876-08 
од 17.3.2009. г. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 Одлука о утврђивању цена услуга пове-
рених од стране оснивача актом о оснивању ће 
се примењивати од 1.4.2009.године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-6/09 од 16.4.2009. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                    Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
    
119. 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 1. Даје се сагласност на Одлуку о утвр-
ђивању цена воде и канализације, коју је донео 
Управни одбор ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања, 
број 01-873-08 од 17.3.2009. г. 
 2. Саставни део овог закључка је Одлукa 
о утврђивању цена воде и канализацију, коју је до-
нео Управни одбор ЈП „Бели Извор“ Врњачка 
Бања, број 01-873-08 од 17.3.2009. г. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 Одлука о утврђивању цена воде и кана-
лизације ће се примењивати од дана давања ове 
сагласности, односно од 16.4.2009.г. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-6/09 од 16.4.2009. године 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Зоран Сеизовић,с.р. 

___________________________________ 
     
120.                                                                                                 

У закључку Општинског већа бр. 400-
92/09  од 10.3.2009. г., који се односи на давање 
сагласности на Одлуку о ближим условима ко-
ришћења „Дечјег одмаралишта“ у Буљарици 
код Петровца на мору за 2009. г. бр. 0046/09 ко-
ју је донео Управни одбор на 1. редовној седни-
ци одржаној 16.01.2009 Установе „Туристичка 
организација Врњачка Бања, а који је објављен 
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'' бр. 3/09, 
врши се измена тако што се у ставу 2. бришу 
подтачка д) и е), а у тачки 1. додаје се нова подтачка 
д) која гласи: ''за одрасле особе.. 199 евра''. 

 Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 
основу чл. 27.став 1. и члана 28.став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о организа-
цији и раду Јавног предузећа за обављање кому-
налних делатности „Бeли Извор“  („Сл. лист оп-
штине Краљево“, бр. 27/04), чл. 59.ст.1. тачка 15. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'',бр,1/09) и чл.18. Пословни-
ка о раду Општинског већа општине Врњачка Ба-
ња (''Сл. лист општине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'',бр.7/08), донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 1. Даје се сагласност на Одлуку о утвр-
ђивању цена обавезних и посебних погребних услу-
га, коју је донео Управни одбор ЈП „Бели Извор“ 
Врњачка Бања, број 01-877-08 од 17.3.2009. г.  
 2.Саставни део овог закључка је Одлу-
ка о утврђивању цена обавезних и посебних 
погребних услуга, коју је донео Управни одбор 
ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-877-
08 од 17.3.2009. г. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 Одлука о  утврђивању цена обавезних и по-
себних погребних услуга ће се примењивати од да-
на давања ове сагласности, односно од 16.4.2009.г. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-6/09 од 16.4.2009. године 

 
                   ПРЕДСЕДНИК 

                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                           Зоран Сеизовић,с.р. 

___________________________________ 
                                                
121. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8.седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 
основу члана 59. став 1. тачка 15. Статута оп-

штине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 01/09) и чл. 18. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл. лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр.7/08), донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
На овај начин се даје сагласност на од-

луку Управног одбора Туристичке организације 
Врњачка Бања бр.0244/09 од 27.3.2009.г. 

 
Овај закључка објавити у ''Сл.листу оп-

штине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-92/09  од 16.4.2009. године 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     Зоран Сеизовић,с.р. 

___________________________________ 
 
122.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 8. седници одржаној дана 16.4.2009.г., на 
основу члана 59 ст.1., тачка 15. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр. 01/09) и чл. 18. Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Краљево''' бр.24/04 и ''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр.7/08), донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

  Општинско веће је упознато са  Ценов-
ником услуга Бифеа у згради Општине Врњачка 
Бања, који је на предлог директора, усвојио 
Управни одбор ове установе одлуком бр. 01-
06/09 од 15.4.2009.г. 

 
II 

  Ценовником се прописују цене за: кафу, 
чај, киселу воду, густи сок и газирани сок, а из 
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Ценовника се види да се неће служити алко-
холна пића. 

III 
  Даје се сагласност на Одлуку о Управ-

ног одбора Установе ''Спортски центар'' бр.01-
06/09 од 15.4.2009.г., којом је усвојен предлог 
Ценовника услуга Бифеа у згради Општине 
Врњачка Бања. 

 
IV 

  Саставни део овог закључка чини: 
- Предлог директора Ценовника за бифе у Оп-
штини бр.01-03/09 од 15.4.2009.године и 
-Одлука Управног одбора Установе ''Спортски 
центар'' бр.01-06/09 од 15.4.2009.г. 

 
V 

  Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања'', као и Ценовник 
услуга Бифеа. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-10/09 од 16.4.2009. године 

 
         ПРЕДСЕДНИК 

                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                           Зоран Сеизовић,с.р. 

___________________________________ 
 
123. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 9. седници одржаној дана 24.4.2009. г., 
на основу члана 59 ст.1., тачка 15. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 01/09) и чл. 18. Пословника о раду Оп-
штинског већа општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Краљево''' бр.24/04 и ''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'' бр.7/08), донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
I 

  Општинско веће је упознато са  Ценов-
ником услуга Бифеа у Спортској хали ''Владе 
Дивац'' Врњачка Бања, који је на предлог 
директора, усвојио Управни одбор ове устано-
ве одлуком бе.197/09 од 2.4.2009.године. 

 
II 

  Даје се сагласност на Одлуку о Управ-
ног одбора Установе ''Спортски центар'' бр. 
197/09 од 2.4.2009.г., којом је усвојен предлог 
Ценовника услуга Бифеа у Спортској хали 
''Владе Дивац'' Врњачка Бања. 

 
III 

  Саставни део овог закључка чини: 

- Предлог директора Ценовника за бифе у Спор-
тској хали  од 27.3.2009.г. и 

- Одлука Управног одбора Установе ''Спортски 
центар'' бр.197/09 од 2.4.2009.г. 

 
IV 

  Овај закључак ступа на снагу даном доно-
шења, a објавиће се у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања'', као и Ценовник услуга Бифеа. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-5/09 од 24.4.2009. године 

 
                                             ПРЕДСЕДНИК  
                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                         Зоран Сеизовић с.р. 

_______________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
124. 

Служба  за скупштинске и нормативно 
правне послове Општинске управе општине Врња-
чка Бања, сачинила је пречишћен текст ОДЛУКЕ 
О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА 
 
 Пречишћен текст Одлуке о монтаж-
ним објектима садржи: 

1. Одлуку о монтажним објектима (Сл.лист оп-
штине Краљево бр.9/04), 
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
монтажним објектима (Сл.лист општине Краље-
во бр.4/05). 
 Овом Одлуком су измењени чл.4. и 
5.;10.;26.; и 27, а после чл.6. додато 14 нових 
чланова (6а-6љ), и додат чл. 27а. 
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
монтажним објектима (Сл.лист општине Краље-
во бр.9/05). 
 Овом Одлуком иза става 1. у чл. 1. 
додати су нови ставови. 
 Измењени су чл.2., 8., и 17. 
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
монтажним објектима (Сл.лист општине Врња-
чка Бања бр.4/06). 
 Овом Одлуком измењени су чл. 4., 6б., 
6ј.,6љ.,10.,11.,15.,18.,19.,21.,25.,26.,брисан чл. 
27., а чл 27а постао чл.27. 
5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
монтажним објектима (Сл.лист општине Врња-
чка Бања бр.1/08). 
 Овом Одлуком измењена је надлежност 
у чл.4 за доношење Плана и додта став 4. у 
чл.17. 
6. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
монтажним објектима (Сл.лист општине Врња-
чка Бања бр.4/09). 
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Овом Одлуком је: 
- измењен чл.4. 
- чл.6б, 6г, 6д, 6ж, 6ј, 6л и 6љ су  измењени и до-
пуњени  
- у чл.11. ст.1. алинеја 2 се мења и додат став 2. 
- чл.15. је измењен 
- у чл.24. ст. додата алинеја 6. 
 7.Пречишћен текст Одлуке не садржи 
одредбе које се односе на то када ова одлука 
ступа на снагу. 
      
      ШЕФ СЛУЖБЕ 
                            Гајшек Олгица, с.р. 
Број: 350-132 /09   
Дана: 9.4.2009.г. 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА 

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се услови за 
постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама на територији општине 
Врњачка Бања. 

До доношења Одлуке којом се одређује 
јавно грађевинско земљиште у складу са чл. 
70. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла-
сник РС",бр. 47/03), статус јавног грађевин-
ског земљишта на територији општине Врњ. 
Бања имају: парковске површине, тргови, тро-
тоари, саобраћајнице, као и земљиште које је у 
општој употреби и на којем су изграђени јавни 
објекти од општег интереса. 

Неизграђено јавно грађевинско земљи-
ште општина може дати у закуп на одређено 
време до привођења планираној намени, и јав-
ним надметањем или прикупљањем понуда.  

Поступак, услове, начин, као и програм 
давања у закуп на одређено време неизграђеног 
јавног грађевинског земљишта, уређује Општина. 

Лице коме је неизграђено јавно грађе-
винско земљиште дато у закуп на одређено 
време дужно је да, пре закључења уговора о 
закупу, достави главни пројекат за изградњу 
привременог објекта и пројекат рушења тог 
објекта, са предрачуном трошкова рушења. 
Средства у висини предрачуна трошкова 
рушења из одобреног пројекта, при закључи-
вању уговора о привременом корићењу земљи-
шта, депонују се код овлашћеног надлежног 
органа, односно организације. 

Ако власник у року утврђеном уговор-
ом не уклони објекат, рушење и одношење 
грађевинског материјала извршиће општина из 
средстава депозита. Депозит се власнику враћа 
у целини ако сам уклони објекат. 

 

Члан 2. 
 Под мањим монтажним објектима у 
смислу одредаба ове Одлуке подразумевају се 
киосци, баште, покретне тезге, аутомати и рас-
хладни уређаји за продају сладоледа и напитака, 
телефонске говорнице, покретни контејнери и 
приколице, тенде и други слични монтажно-де-
монтажни објекти, који се постављају  на јав-
ним површинама, тако да се могу брзо и лако 
монтирати, а остају одређено време на месту лока-
ције (у даљем тексту: објекат). 
 

Члан 3. 
 Без одобрења надлежног органа није до-
звољено постављање објеката из чл. 2. ове Од-
луке на територији општине Врњачка Бања. 
       

Члан 4. 
 Општинско веће у складу са урбанисти-
чком планом и потребама реализације туристи-
чке понуде општине Врњачка Бања доноси 
План општег распореда места на којима се могу 
постављати на јавним површинама објекти из 
чл.2.ове одлуке. 

Нацрт Плана општег распореда места, чији 
је саставни део графички приказ распореда 
објеката, припрема ЈП Дирекција за планирање и 
изградњу, уз претходно прибављено мишљење и 
предлоге  организацине једнице Општинске управе 
надлежне за послове планирања и мишљења Коми-
сије за планове. 

Објекти из чл.2.Одлуке који су обухва-
ћени Планом распореда места, својим положа-
јем и естетским обликовањем, морају бити у 
функцији Променаде, Трга културе, као и да не 
угрожавају пешачку комуникацију, еколошко-
урбанистички амбијент парковских површина, 
изворишта и земљишта око изворишта. 

 
Члан 5. 

 Одлуку о давању земљишта у закуп за по-
стављање монтажних објеката доноси Председник 
општине Врњачка Бања, осим за летње баште које 
се формирају на јавним површинама, уз плаћање 
локалне комуналне таксе по Одлуци о локалним 
комуналним таксама СО Врњачка Бања. 
       

Члан 6. 
 Ликовни и естетски елементи објеката 
морају бити такви да не нарушавају изглед око-
лине, да обезбеђују складно уклапање у посто-
јећу слику амбијента у коме се постављају и 
одређује их, као и врсту материјала од којих мо-
гу бити изграђени и минимум санитарно-хиги-
јенских услова надлежни орган за урбанизам 
Општинске управе општине Врњачка Бања  ак-
том о урбанистичким условима. 
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Члан 6а. 
 Јавна површина даје се у закуп за по-
стављање мањих монтажних објеката јавним 
надметањем или прикупљањем понуда. 
 Председник општине Врњачка Бања 
одлучује о оглашавању јавног надметања или  
о прикупљању понуда јавним оглашавањем.  
 

Члан 6б. 
 Оглас о јавном надметању или прику-
пљању понуда садржи: 

1. Опис и ближе податке о јавној површи-
ни на којој се објекат поставља. 

2. Степен комуналне опремљености јавне 
површине. 

3. Услове за постављање објекта (намена 
објекта, површина у м2, габарит и др.) 
и рок постављања објекта. 

4. Рок трајања закупа. 
5. Почетни износ закупнине и накнаде за  

уређење земљишта. 
6. Рок привођења јавне површине намени. 
7. Обавезу учесника да уплати депозит у 

висини петоструког месечног почетног 
износа закупнина из тачке 5. 

8.  Место и време јавног надметања, 
односно отварања понуда. 

9. Рок за подношење пријава, односно по-
нуда. 

    10.  Доказ о измирењу обавеза према Оп-
штини и јавним предузећима по основу закупа 
за постављање монтажног објекта. 
         Јавно надметање или отварање понуда се 
може одржати најраније 8 дана од последењег 
дана објављивања огласа.Оглас се објављује у 
трајању од 7 дана на Радио-телевизији Врња-
чка Бања. 
 

Члан 6в. 
 Поступак јавног надметања или прику-
пљања понуда за давање у закуп јавне површи-
не спроводи комисија коју решењем образује 
Председник општине Врњачка Бања. 
 Комисија из претходног става има пред-
седника, два члана и исто толико заменика. 
 Стручне и административне послове за 
комисију из става 1. овог члана врши орган уп-
раве надлежан за скупштинске послове. 
 

Члан 6г. 
Учесник у јавном надметању или при-

купљању понуда јавним оглашавањем своје 
учешће пријављује, односно доставља понуду, 
органу управе надлежном за скупштинске по-
слове најкасније 3 дана пре почетка јавног 
надметања, односно отварања понуда.  
         Уз пријаву, односно у понуди се подноси 
доказ о уплати депозита или друго средство 
обезбеђења плаћања, у складу са законом. 

  Пријава учесника у јавним надметању садржи: 
1. Име и презиме власника правног лица или 

предузетника и назив и седиште власника 
правног лица или предузетника. 

2.  Матични број,  ПИБ, као и решење АПР. 
3. Потпис овлашћеног лица и печат. 
4. Изјава о прихватању услова из огласа. 

       5. Доказ о уплати депозита 
6. Доказ о измирењу обавеза према Општини 
и јавним предузећима по основу закупа за 
постављање монтажних објеката из прет-
ходног 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. 

 Понуда учесника у поступку прикупља-
ња понуда јавним огласом  се доставља у затво-
реном омоту и садржи: 

1. Име и презиме власника правног лица или 
предузетника и назив и седиште власника 
правног лица или предузетника. 

2.  Матични број,  ПИБ, као и решење АПР. 
3. Потпис овлашћеног лица и печат. 
4.   Изјава о прихватању услова из огласа. 
5.   Износ понуђене закупнине који не може 
бити мањи од почетног. 

      6.   Доказ о уплати депозита 
7. Доказ о измирењу обавеза према Оп-
штини и јавним предузећима по основу за-
купа за постављање монтажних објеката из 
претходног периода, ако је било закупа, са 
даном достављања понуде 
8.  Доказ да није прекршајно кажњаван за прекр-
шаје прописане овом Одлуком, у задње 2 год. 

 
Члан 6д. 

 Ако пријава учесника за јавно надмета-
ње,  не садржи све податке предвиђене огласом 
или су они дати супротно објављеним условима 
или није примљен доказ о уплати депозита, 
комисија ће затражити од учесника да недоста-
тке отклони пре почетка јавног надметања. Уче-
сник који не поступи по захтеву комисије, губи 
право учешћа у јавном надметању. 
 Ако понуда учесника у поступку при-
купљања понуда јавним огласом,  не садржи све 
податке предвиђене огласом или су они дати  
супротно објављеним условима или није прило-
жен доказ о уплати депозита, а што комисија 
констатује при отварању понуда, иста понуда се 
одбацује као непотпуна. 
 

Члан 6ђ. 
 У поступку јавног надметања не могу 
учествовати председник нити било који члан 
или њихови заменици комисије за спровођење 
јавног надметања или прикупљања понуда. 
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Члан 6е. 

 Јавно надметање ће се одржати ако 
истом приступи најмање два учесника за сваку 
јавну површину која се даје у закуп, и то ли-
чно или преко овлашћеног пуномоћника. Уко-
лико на јавно надметање не приступи ни један 
учесник или приступи само један учесник по-
ступак оглашавања ће се поновити по истеку 
рока од најмање 3 дана. Уколико се на поно-
вљеном јавном надметању не јави довољан 
број учесника, сматра се  да је јавно надметање 
успело и када се појави само један учесник, 
уколико прихвати потписивање изјаве да 
плати почетан износ. 
 Уколико се на оглас о прикупљању по-
нуда пријави само један или ни један под-
носилац понуде или су понуде неуредне, 
поступак оглашавања ће се поновити по исте-
ку рока од најмање 3 дана од дана отварања 
понуда. Уколико се  на поновљеном прикупљању 
понуда путем јавног оглашавања не јаве најмање 
два понуђача са уредним понудама сматраће се да 
је оглашавање успело и када постоји само једна 
уредна понуда, уколико понуђач прихвати потпи-
сивање изјаве да прихвата почетни износ. 

Уколико на два јавна надметања не 
приступи ни једна понуда, поступак се може 
поновити и трећи пут са смањењем почетног 
износа закупнине за 30% у односу на првоби-
тно одређену висину. 

 
Члан 6ж. 

 Јавно надметање отвара председник 
комисије, утврђује ко је поднео пријаве, ко је 
од подносиоца присутан и објављује почетан 
износ и позива учеснике да дају своје понуде, 
одређујући најнижи износ за који се може  
повећавати претходно понуђени износ, који не 
може бити већи од 10% почетне цене. 
 Председник комисије отвара понуде по  
редоследу приспећа, утврђује ко је поднео по-
нуду, да ли је понуда уредна и ко је од подно-
силаца присутан. 
 О раду комисије води се записник. 
 

Члан 6з. 
 По обављеном јавном надметању и 
окончању поступка отварања понуда, комисија 
у року од 8 дана сачињава предлог за доноше-
ње акта о давању у закуп  и заједно са записни-
ком о раду исти доставља Председнику општи-
не Врњачка Бања. 
 

Члан 6и. 
 Акт о давању у закуп јавне површине 
доноси председник општине. 
 

 

 
Члан 6ј. 

 Акт о давању јавне површине у закуп садржи: 
- податке о закупцу, 
- опис и ближе податке о јавној површини, 
- опис и ближе податке о објекту који се 

поставља, 
- обавезу регулисања закупнине и накна-

де за уређење грађевинског земљишта, и 
обавезу закључења уговора са јавним 
предузећем. 

- рок трајања закупа, 
- рок привођења јавне површине намени, 
- обавезу закупца да у року од 15 дана 

доношења акта закључи са Општином 
уговор о закупу. 

      -     обавезу закупца да у року од 15 дана код 
надлежног органа покрене поступак издавања 
одобрења за обављање одговарајуће делатности, 

 -обавезу закупца да ће објекат уклонити 
о свом трошку и без накнаде када то захтева 
реализација урбанистичког плана, односно по 
истеку рока из уговора о давању земљишта у за-
куп и издатог одобрења за постављање објекта, 

 - обавезу закупца да положи депозит 
или банкарску гаранцију у висини потребној за 
уклањање објекта коју одреди надлежни орган, 
који се враћа уколико закупац уклони објекат о 
свом трошку. 
 

Члан 6к. 
 Одељење за скупштинске послове Оп-
штинске управе у писменој форми обавештава 
све учеснике у поступку јавног надметања и 
прикупљања понуда јавним оглашавањем о 
лицу коме је земљиште дато у закуп. 
 

Члан 6л. 
 Општина и закупац закључују уговор о 
закупу који садржи: 
- податке о јавној површини, 
- податке о намени и величини објекта који се 

поставља, 
- висину закупнине, 
- рок и начин плаћања, 
- 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 
понуда за дату јавну површину, 

- рок трајања закупа, 
- рок за привођење јавне површине намени, 
- износ накнаде за уређење грађевинског зем-

љишта, 
- права и обавезе у случају неизвршења обавеза. 

        
Члан 6љ. 

 Уговор о закупу закључује се у року од 
15 дана од дана достављања акта о давању у 
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закуп правном лицу или предузетнику коме је 
јавна површина дата у закуп, при чему износ 
положеног депозита улази у цену закупа. 
 Ако лице коме је дата јавна површина 
својом кривицом не закључи уговор у року из 
става 1. овог члана, Председник општине Врњачка 
Бања на предлог Одељења за скупштинске послове, 
донеће акт о стављању ван снаге акта  о давању 
јавне површине у закуп, а наведено лице нема право 
на повраћај уплаћеног депозита. 
 

Члан 7. 
 Уколико је посебним прописима  за 
вршење одређене делатности предвиђено посе-
довање одобрења за рад, одобрење за поста-
вљање објекта из чл. 2. ове Одлуке може се из-
дати само правним или физичким лицима која 
поседују такво важеће одобрење. 
 

Члан 8. 
 Странка која тражи дозволу за поста-
вљање објекта дужна је да уз свој захтев при-
ложи и писмену изјаву оверену од надлежне 
службе Општинске управе или суда о томе: 

1. Да ће објекат уклонити са места 
локације о свом трошку и без накнаде оног 
тренутка кад то захтева реализација урбани-
стичког плана, односно по истеку рока из уго-
вора о давању земљишта у закуп и издатог 
одобрења за постављање објекта. 

 
Члан 9. 

 За коришћење земљишта и постављање 
објеката из чл. 2. Одлуке плаћа се закупнина и 
накнада за учешће инвеститора у трошковима 
уређивања грађевинског земљишта, у складу 
са посебним одлукама СО које регулишу ову 
материју. 
 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 10. 
Решење којим се одобрава постављање 

мањег монтажног објекта доноси орган Општин-
ске управе надлежан.за планирање и изградњу. 

 
Члан 11. 

 Уз захтев за постављање монтажног 
објекта странка је дужна да приложи следеће: 
 - одлуку о прибављању земљишта у за-
куп са уговором закљученим са СО, 
 - техничке услове прикључка монтаж-
ног објекта издате од стране надлежних јавних 
предузећа, 
 - идејни пројекат у 3 примерка, урађен 
од стране лица овлашћеног за израду инвести-
ционо-техничке документације, 
 - оверену изјаву из чл. 8. ове одлуке, 

 - доказ о регулисаној обавези плаћања 
накнаде за учешће у трошкова уређења гра-
ђевинског земљишта, 
 - одобрење за рад, 
 - доказ о уплати депозита. 
 Уколико је локација за постављање 
монтажног објекта предвиђена Планом распо-
реда места, чија је намена по планском акту пред-
виђења за јавно, а налази се  у корисништву  прав-
ног лица, уз захтев за издавање одоборења за по-
стављање истог, надлежном органу, поред доку-
ментације из става 1. овог члана доставља се и 
сагласност корисника парцеле. 

 
Члан 12. 

 Решење којим се одобрава постављање 
монтажног објекта обавезно садржи констатацију 
да ће власник објекта уклонити исти о свом тро-
шку и без накнаде када то захтева реализација ур-
банистичког плана, односно истеком рока из 
уговора о прибављању земљишта у закуп. 
 

Члан 13. 
 Одобрење за постављање објекта пре-
стаје да важи у року од 6 месеци од дана уру-
чења инвеститору, уколико у овом року не буде  
постављен. 
 Одобрење престаје да важи ако инвести-
тор у објекту дуже од два месеца не обавља де-
латност за коју је објекат намењен. 
 

Члан 14. 
 Без посебног одобрења органа из чл. 10. 
ове Одлуке забрањено је: 
1. Померати или премештати објекат са ло-

кације која је одређена у одобрењу. 
2. Заменити објекат другим објектом. 
3. Изменити изглед, конструкцију или  боју објекта. 
4. Променити врсту делатности за коју је обје-

кат намењен. 

ФОРМИРАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ 
 

Члан 15. 
 Летње баште формирају се у складу са 

овом одлуком и законом , водећи рачуна о могу-
ћностима простора, естетском обликовању и ви-
зуелном изгледу, тако да формирана летња ба-
шта не омета  кретање пролазника и корисника 
услуга, као и коришћење суседних објеката. 
 Летње баште могу формирати правна 
лица и предузетници који обављају угоститељ-
ску, посластичарсаку и сличну делатност. 
 Летње баште се формирају  од гарнитура 
за седење, сунцобрана, тенди за поједине летње 
баште које буду предвиђене Планом распореда 
места за постављање монтажних објеката, у 
зависности од локације и амбијенталне целине у 
оквиру које се иста поставља  и жардињера са 
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цвећем на означеној подлози (итисон типа 
вештачка трава) на јавној површини, и то: 
 - на делу тротоара, под условом да се 
остави слободан пролаз од најмање 2м; 
 - на улицама где је забрањен саобраћај 
за моторна возила, 
 - на другим јавним површинама, под 
условима да се не угрожава пролаз пешака и 
прилаз излазима и обезбеди слободан пролаз 
од најмање 2м ширине; 
 Постављање подлоге извршиће се у 
присуству комуналне инспекције у складу са 
овом одлуком и издатим одобрењем. 
 

Члан 16. 
 За објекте који су удаљени од улице 
или друге јавне површине а имају прилаз тим 
површинама, може се одобрити формирање 
летње баште, ако удаљеност није већа од 30м, 
под условом да се не омета прилаз другим 
објектима,  не заклањају излоге и не угрожава-
ју нормално коришћење и обављање делатно-
сти других корисника. 
 

Члан 17. 
 Летње баште се могу формирати у 
периоду од 15.03. до 31.10. текуће године. 

 Подносилац захтева је дужан да у захте-
ву определи период коришћења јавне површине у 
оквиру термина из става 1. овог члана, као и да 
определи површину заузећа јавне површине за 
ову намену, без могућности промене површине 
летње баште и временског периода. 
 По истеку рока који је опредељен у за-
хтеву странке за коришћење јавне површине, 
летње баште се морају уклонити са исте. 

Уколико временски услови дозвољава-
ју, баште се могу формирати и ван периода 
утврђеног у ставу 1. овог члана, без накнаде, 
са лицима која су измиривала своје обавезе 
према Општини за претходни период. 

 
Члан 18. 

 Летње баште се формирају на основу 
одобрења органа Општинске управе надле-
жног за планирање и изградњу. 
   За коришћење јавне површине, заку-
пац јавне површине на којој је формирана летња 
башта, плаћа локалну комуналну таксу сходно 
Одлуци о локалним комуналним таксама из тари-
фног бр.1. осим за период - вансезоне од 15.марта 
-31. маја и од 1. септембра до 31. октобра, када 
плаћа ову таксу  у висини од 70% износа  пропи-
саног овим тарифним бројем. 
 

Члан 19. 
 Уз захтев за издавање  одобрења за ко-
ришћење јавне површине ради формирања ле-
тње баште подноси се: 

- доказ о обављању делатности, 
- идејна скица урађена од стране овлашћеног 
пројектанта која садржи приказ ситуације на 
терену, као и изглед летње баште, 

- време коришћења јавне површине из чл. 6. ове 
Одлуке, 

- уговор о регулисању начина плаћања новча-
них обавеза сходно Одлуци о локалним кому-
налним таксама СО Врњачка Бања  и  

- доказ о уплати депозита у висини потребној 
за уклањање летње баште коју одреди надле-
жни орган, који се враћа уколико закупац 
уклони летњу башту о свом трошку. 

 
Члан 20. 

 Одобрењем за заузеће јавне површине 
ради формирања летње баште нарочито се де-
финише: 
- место и површина која се заузима, 
- време коришћења јавне површине, 
- уговор о  регулисању начина плаћања новча-
них обавеза сходно Одлуци о локалним кому-
налним таксама СО Врњачка Бања, 

- оверену изјаву подносиоца захтева да ће након 
истека рока уклонити формирану летњу башту и 
површину вратити у првобитно стање. 

 
Члан 21. 

 Формиране летње баште се морају укло-
нити и пре истека рока у случају потребе уре-
ђења улице и остале јавне површине, у хитним 
случајевима и у другим случајевима по процени 
надлежног органа. 

За дане у којима је корисник јавне повр-
шине спречен применом става 1.овог члана да 
обавља своје пословне активности не плаћа за-
куп за њихово коришћење. 
 Уклањање летњих башти из претходног 
става врши се на терет корисника јавне површи-
не, а у случају да корисник јавне површине не 
уклони сам летњу башту иста ће се уклонити по 
налогу општинске инспекције о трошку кори-
сника, односно из депозита. 

 
Члан 22. 

 У циљу несметаног коришћења јавних по-
вршина забрањено је формирање летње баште: 
 - на уличним шахтама, далековода, во-
довода и канализације и јавним хидрантима, 
 - на уређеним зеленим јавним површи-
нама, 
 - на тротоару и другим површинама где 
се не може обезбедити слободана пролаз од нај-
мање 2м ширине, 
 - на другим јавним површинама где по 
оцени стружне службе надлежног органа СО Вр-
њачка Бања се омета нормално коришћење јавних 
површина, пролаз пешака, прилаз излозима, пролаз 



 Страна 21     -   Број 5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.04.2009.године 
  

возилима за комунално уређење града и другим 
возилима за хитне интервенције. 
 

Члан 23. 
 Летње баште формиране супротно одре-
дбама ове Одлуке биће уклоњене по налогу оп-
штинске инспекције о трошку корисника јавне 
површине у року од 24 часа. 

      
Члан 24. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке 
врши  надлежни орган Општинске управе за 
послове инспекције. 
 Надлежна инспекција наредиће реше-
њем имаоцу објекта уклањање истог о 
његовом трошку и без накнаде: 

1. Ако је објекат поставио без одобрења, 
2. Ако објекат није постављен сагласно 

условима у одобрењу, 
3. Ако поступи противно одредбама члана 

14. ове одлуке, 
4. Ако у објекту дуже од два месеца не 

обавља делатност за коју је објекат 
намењен, 

5. Ако објекат са локацијом пренесе на 
друго лице које нема одобрење за 
постављање таквог објекта. 

    6. Ако се правно лице или предузетник 
одјави из АПР. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 Новчаном казном од 10.000 до 500.000 
динара, казниће се за прекршај правно лице, а 
у износу од 5.000 до 250.000 динара казниће се 
предузетник: 
          1.  Ако без одобрења постави објекат (чл. 
3.) или га постави противно издатом одо-
брењу,односно формира летњу башту без одо-
брења надлежног органа (чл. 18.),или 
противно издатом одобрењу, 

2. Ако објекат издаје у закуп другом 
лицу или ако га прода или пренесе заједно са 
локацијом  лицу које нема одобрење за поста-
вљање таквог објекта (чл. 8), 
 3. Ако не уклони објекат о свом тро-
шку и без накнаде ако то захтева реализација 
урбанистичког плана, односно истеком рока из 
уговора о прибављању земљишта у закуп, 
односно у року одређеном у решењу органа 
управе, односно не уклони летњу башту схо-
дно чл. 21. ове Одлуке и поступи противно чл. 
23. ове Одлуке. 
 4.  Ако поступи противно одредби чл. 
14. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана (тачке 
1., 2., 3. и 4.), казниће се за прекршај корисник обје-

кта  (физичко лице) и одговорно лице у правном 
лицу у износу од 500 динара до 25.000 динара. 

Члан 26. 
Одредбе ове одлуке не односе се на мање 
монтажне објекте који се постављају на мести-
ма где се одржавају вашари и други слични ску-
пови, о чему ће у сваком појединачном случају 
у погледу локације и висине закупнине одлу-
чивати председник Општине Врњачка Бања, уз 
претходно мишљење органа Општинске управе 
надлежног за планирање и изградњу. 
 

Члан 27. 
 За монтажне објекте за које је донето ре-
шење  којим се одобрава њихово постављање на 
одређеној јавној површини, Председник општине 
Врњачка Бања на образложени предлог Општинске 
управе, може донети акт о давању  у закуп друге 
јавне површине, ако је потребно да се јавна 
површина на којој се ти монтажни објекти налазе 
приведе планираној урбанистичкој намени, или је 
потребно да се такви монтажни објекти изместе из 
других оправданих разлога. 

 
Члан 28. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о изградњи и поста-
вљању привремених монтажних објеката на 
триторији општине Врњачка Бања ("Службени 
лист општине Краљево бр. 6/97) и Одлука о 
формирању летњих башти на територији општине 
Врњачка Бања ("Сл.лист општине Краљево" бр. 
15/98). 
________________________________________ 

 
125. 
 На основу чл.45. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о образовању и одређивању под-
ручја месних заједница општине Врњачка Бања 
(Сл. лист општине Врњачка Бања  бр. 4/09), Слу-
жба  за скупштинске и нормативно правне послове 
сачинила је пречишћен текст Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница оп-
штине Врњачка Бања 
 

Пречишћен текст Одлуке о образова-
њу и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања садржи: 

 
1. Одлуку о образовању и одређивању 

подручја месних заједница општине Врњачка 
Бања  (Сл. лист општине Краљево бр. 4/94).  

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке 
о образовању и одређивању подручја месних зајед-
ница општине Врњачка Бања (Сл. лист општине 
Краљево бр.22/04).  

Овом Одлуком је измењени су  чл.14. и чл.15.  
Ова Одлука садржи самосталне чланове:  

3., 4., 5. и 6. 
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 3. Одлуку о изменама и допунама Од-
луке о образовању и одређивању подручја ме-
сних заједница општине Врњачка Бања (Сл. 
лист општине Врњачка Бања  бр.8/06).  

Ова Одлука садржи самосталне чл.1. ко-
јим је  брисан је чл.3. Одлуке о изменама и допу-
нама Одлуке о образовању и одређивању подручја 
месних заједница општине Врњачка Бања (Сл. 
лист општине Краљево бр.22/04) и чл.2. 

 
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке 

о образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања (Сл. лист оп-
штине Врњачка Бања  бр.4/09).  

Овом Одлуком: 
- измењени су чл.14. и 16. 
- додати чл.17-46. 
- ова Одлука садржи самостални чл.3. 
 
5. Пречишћен текст Одлуке не садржи 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о обра-
зовању и одређивању подручја месних заје-
дница општине Врњачка Бања (Сл. лист 
општине Краљево бр.18/97), обзиром да је доно-
шењем Одлуке из тачке 2. иста престала да важи. 

  
6. Пречишћен текст Одлуке не садржи 

одредбе којима је регулисано када одлуке 
ступају на снагу. 
      
         ШЕФ СЛУЖБЕ 
        Гајшек Олгица,с.р. 
 
Број: 020-88 /09   
Дана: 9.4.2009.године  
  

О Д Л У К А 
О ОБРАЗОВАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ 
ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
(Пречишћен текст) 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком образују се месне зајед-
нице на подручју општине Врњачка Бања. 
 Овом Одлуком утврђују се подручја за 
која се образују месне заједнице, послове које 
оне обављају  и начин њиховог финансирања. 
 

Члан 2. 
 За насељена места на територији оп-
штине врњачка Бања, утврђују се следећа под-
ручја за која се образују месне заједнице, и то: 
 1. Месна заједница Врњачка Бања 

2. Месна заједница Врњци 
3. Месна заједница Ново Село 
4. Месна заједница Подунавци 
5. Месна заједница Грачац 
6. Месна заједница Вранеши 

7. Месна заједница Рсавци 
8. Месна заједница Станишинци 
9. Месна заједница Руђинци 
10. Месна заједница Штулац. 
 

Члан 3. 
Месна заједница има својство правног лица. 
У месној заједници грађани задовоља-

вају заједничке потребе које сами утврде. 
У месним заједницама се грађани стара-

ју о изградњи и одржавању комуналних и дру-
гих објеката на свом подручју у складу са 
Законом и одлуком Скупштине општине. 

 
Члан 4. 

Месна заједница Врњачка Бања  обухва-
та подручје катастарске општине Гоч, катастар-
ске општине Липова и већи и јужни део ката-
старске општине Врњачка Бањ, која се граничи: 

На југоистоку граница полази од тро-
међе кат.општине Руђинци, Станишинци и Вр-
њачка Бања, и иде границом кат.општине Ста-
нишинци и Врњачка Бања, долази до тромеђе 
Врњачка Бања, Станишинци и Гоч одакле гра-
ница креће на југ границом између кат. 
општине Станишинци и кат.општине Гоч захва-
та целу кат.општину Гоч, долази на тромеђу 
кат.општине Гоч, Грачац, Рсавци, затим јужном 
границом кат.општине Рсавци и Ново Село 
долази на тромеђу кат.општине Гоч, Ново Село 
и кат.оптину Врњачка Бања. Одавде се граница 
месне заједнице Врњачка Бања границом 
између кат.оптине Врњачка Бања и Ново Село 
скреће на север, долази до тромеђе кат. Општи-
не Врњачка Бања, кат.општине Ново Село и кат. 
општине Липова, одакле границом између кат. 
општине Липова и кат.општине Ново Село 
скреће на запад, па на север захватајући целу 
кат. општину Липова, долази на тромеђе кат. 
општине Врњачка Бања и кат.општине  Липова 
и кат.општине Ново Село (раскршће путева 
Врњачка Бања -Рсавци и Липова-Ново Село), 
затим иде према североистоку границом кат. 
општине Ново Село, Врњачка Бања ( Дубоким 
потоком), до северне границе кп.бр.3399 у кат 
општини Врњачка Бања, одакле северном гра-
ницом ове парцеле скреће према истоку и иде 
северним границама кп.бр. 3452,3471, 3472, 3473, 
3492, 3533/2, 3535/51, 3536/1, 3566/1, 3568/3, 
3568/4, 3569/1, 3568/2, 172/2, 170/1, 163/3, све у КО 
Врњачка Бања, где излази на Авенију Врњачка 
Бања -Железничка станица, којом скреће према 
југу до "Пет храстова", одакле се скреће на 
исток, путем према економату РО "Црвена за-
става" до Врњачке реке, коју сече, иде северном 
границом кп.бр. 434, 436 и излази границом кат. 
општине Врњачка Бања и кат.општине Руђинци 
којом скреће према југу и иде све до тромеђе 
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кат. општине Врњачка Бања, Руђинци и Стани-
шинци, где је почетак описа ове границе. 

Седиште Месне заједнице је у Врњачкој Бањи. 
 

Члан 5. 
Месна заједница Врњци обухвата само 

подручје северног дела кат.општине Врњачка 
Бања. 

Јужна граница ове месне заједнице по-
лази од двомеђе кат.општина Руђинци и кат. 
општине Врњачка Бања па између месних заје-
дница Врњачка Бања-Врњци иде на запад (по 
већ описаном правцу) долази до Дубоког пото-
ка, одакле границом између КО Врњачка Бања, 
Ново Село иде према северу и излази на реку 
Западну Мораву, затим реком низводно према 
истоку до КО Руђинци одакле границом кат. 
општине Руђинци и Врњачка Бања скреће на 
југ и излази на пругу и пут Краљево-Круше-
вац, сече пругу и пут у правој линији излази на 
стару кат.границу кат.општине Врњачка Бања-
Руђинци и истом границом долази до тромеђе 
месних заједница Врњци, Врњачка Бања и 
Руђинци где је почетак описа ове границе. 

Седиште Месне заједнице је у Врњцима. 
 

Члан 6. 
Месна заједница Ново Село обухвата ком-

плетно подручје само кат.општине Ново Село. 
Седиште Месне заједнице је у  Новом Селу. 
 

Члан 7. 
Месна заједница Подунвци обухвата 

кат. општину Подунавци. 
Седиште Месне заједнице је у Подунавцима. 

      
            Члан 8. 

Месна заједница Грачац, обухвата под-
ручје кат.општине Грачац и кат.општине Отроци. 

Седиште Месне заједнице је у Грачацу. 
 

Члан 9. 
Месна заједница Вранеши, обухвата 

подручје кат.општине Вранеши и кат.општине  
Вукушица. 

Седиште Месне заједнице је у Вранешима. 
 

Члан 10. 
Месна заједница Рсовци обухвата под-

ручје  кат.општине Рсовци. 
Седиште Месне заједнице је у Рсовцима. 

 
Члан 11. 

Месна заједница Станишинци обухвата 
подручје  кат.општине Станишинци. 

Седиште Месне заједнице је у Стани-
шинцима. 

 
 

Члан 12. 
Месна заједница Руђинци обухвата подру-

чје кат.општине Руђинци и мањи део подручја 
кат.општине Врњачка Бања, чије су границе: 

Северна граница овог простора је желе-
зничка пруга Краљево-Крушевац. Иде северном 
страном пруге до западне границе кп. бр. 4051 
КО Врњачка Бања, где се ломи, сече пругу и 
пут Краљево-Крушевац, па јужном страном 
овог пута иде према западу до кп.бр.4075 КО 
Врњачка Бања, власништво Савић Мије и Мио-
драга из Руђинаца, захвата ову парцелу, скреће 
на југ, па јужним границама кп.бр.4077, 4077/2 
власништво Филиповић Стојка и Савић 
Миодрага из Руђинаца, затим захватајући кп. 
бр.4076/1 4072 власништво Црноглавац Михај-
ла из Новог Села, па кп.бр. 4094/1 власништво 
Чеперковић Милоша из Руђинаца, кп.бр. 4093/1, 
4093/2 власништво Вукићевић Драгана и 
Стојковић Животе, кп.бр. 4092/1, 4092/2 власни-
штво Раденковић Бранислава и Боћанин Благоје 
из Руђинаца, и кп.бр. 4091/2 власништво Боћа-
нин Драгића из Руђинаца, граница комплекса 
излази на пут Краљево-Крушевац, сече пругу и 
пут и долази на место почетка описа границе. 

Седиште месне заједнице је у Руђинцима. 
 

Члан 13. 
Месна заједница Штулац обухвата под-

ручје  кат.општине Штулац. 
Седиште Месне заједнице је у Штулцу. 
 

Члан 14. 
Средства за рад месне заједнице обезбе-

ђују се из: 
1) средстава обезбеђених у буџету Општине; 
2) средстава која грађани обезбеђују самодопри-
носом; 
2) донација; 
3) прихода које месна заједница оствари својом 
активношћу. 

Средства која Општина преноси месној 
заједници обезбеђују се у буџету Општине по-
себно за сваку месну заједницу, по наменама: 
1) средства за рад органа месне заједнице за те-
куће трошкове; 
2) средства за обављање послова који су пове-
рени месној заједници; 
3) средства за суфинансирање програма самодо-
приноса, који је уведен за подручје или део под-
ручја месне заједнице; 
4) средства за суфинансирање програма изгра-
дње комуналне инфраструктуре у коме грађани 
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. 
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Члан 15. 
Надлежни орган месне заједнице је у 

обавези да донесе Статут Месне заједнице, ко-
јим ће у складу са Статутом општине Врњачка 
Бања и овом Одлуком утврдити: 
- послове које врши, 
- органе и поступак избор, 
- организацију и рад органа, 
- начин одлучивања, 
- друга питања од значаја за рад месне заједнице. 

 
Члан 16. 

 Месна заједница може имати секретара 
месне заједнице. 
 Секретар Месне заједнице обавља 
стручне, административне, техничке, финанси-
јске и друге послове у складу са законом и 
Правилником о организацији и систематизаци-
ји радних места у месној заједници. 
 У месним зајеницама које немају се-
кретара, послове секретара месне заједнице 
обављају шефови месних канцеларија. 
 

Члан 17. 
 Грађани у месној заједници своје 
потребе 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 комунално пре-
дузеће, друго предузеће или предузетник, 
3. у изградњи комуналних објеката и путева 
када јавно комунално предузеће, друго преду-
зеће или предузетник није инвеститор тих об-
јеката, 
4. у одржавању комуналних објеката и путева, 
који су у надлежности јавних 
комуналних предузећа или других предузећа 
или предузетника, 
5. у прикупљању и достављању надлежним ре-
публичким и општинским' органима, јавним 
предузећима и установама представке и приту-
жбе на њихов рад, као и иницијативе и предло-
ге грађана за решавање питања од њиховог за-
једничког интереса, 
6. у сарадњи са органима општине на стварању 
услова за рад предшколских установа, основ-
них школа и допунских облика образовања де-
це, стварање услова за социјално збрињавање 
старих лица и деце (помоћ и сарадња са храни-
тељским 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 последица, 
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 зајед-
нице, о зборовима грађана и другим скуповима 
од локалног интереса, најмање осам дана пре дана 
њиховог најављеног одржавања; 
3) правом грађана да остварују увид у акта Са-
вета месне заједнице у складу са законом и при-
суствују седницама Савета месне заједнице 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 обаве-
штења из става 2. у сваком од села. 
 

Члан 19. 
 У месној заједници образује се Савет ме-
сне заједнице као представничко тело грађана. 
 Месне заједнице: Врњци, Ново Село, По-
дунавци, 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 ме-
ста Врњачка Бања, 1 из насељеног места Липова и 
1 члана из насељеног места Гоч. 
 Месна заједница Грачац има укупно 9 
чланова, од чега: 4 члана из  Горњег и Средњег 
Грачаца, 3 члана  из Доњег Грачаца  и 2 члана 
из насељеног места Отроци. 
 Границе између наведених подручја на-
сељеног места Грачац утврђују се бирачким ме-
стима, која обухватају подручја из претходног 
става овог члана. 
 Месна заједница Вранеши има укупно 9 
чланова, од чега: 7 чланова из насељеног места Вра-
неши и 2 члана из насељеног места Вукушица. 
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 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 ос-
новани месни одбори, председник месног 
одбора може 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 невлади-
ним 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 зборо-
вима 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 зако-
ном и овом Одлуком, 
13. Утврђује престанак мандата члану Савета ме-
сне заједнице који је опозван и покреће иниција-
тиву за избор новог члана Савета, 
14. Доноси Правилник о организацији и система-
тизацији радних места у месној заједници, 
15. Доноси пословник о раду, 
16. Врши и друге послове утврђене овом Од-
луком и статутом месне заједнице. 
 На Статут месне заједнице, сагласност 
даје Општинско веће општине Врњачка Бања. 

 
Члан 21. 

 Савет месне заједнице има председника и 
заменика председника које бирају чланови Савета. 
 За председника и заменика председни-
ка Савета месне заједнице изабрани су члано-
ви Савета који добију највећи број гласова. 

Члан 22. 
 Председник Савета месне заједнице пред-
ставља и заступа месну заједницу и  наредбодавац 
је за извршење финансијског плана. 
 

Члан 23. 
 Изборе за Савет месне заједнице расписује 
председник Скупштине општине у складу са Стату-
том општине Врњачка Бања и овом одлуком. 
 Избори за чланове Савета месних зајед-
ница морају се спровести најкасније 30 дана пре 
краја мандата чланова Савета којима истиче 
мандат. 
 У другим случајевима, ако мандат чла-
нова Савета престаје пре времена на које су иза-
брани, из разлога предвиђених Законом, Од-
лукама СО, председник Скупштине  ће  распи-
сати  изборе  у року од 15  дана од дана насту-
пања разлога за расписивање избора. 
 

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

 
Члан 25. 

 Одлуком о расписивању избора за Савет 
МЗ, коју доноси председник Скупштине, уређу-
је се следеће; 
 -  дан одржавања избора, 
 - одређивање рока до којег се могу под-
носити предлози за чланове Савета, од стране овла-
шћених предлагача у складу са овом Одлуком, 
 - начин објављивања резултата избора. 
 Посебним решењем, председник Скуп-
штине, приликом доношења одлуке о расписи-
вању избора за савет МЗ, образује Комисију ко-
ја ће спровести изборе, са утврђеним задацима  
и то за сваку месну заједницу посебно. 
 Решењем из претходног става овог чла-
на, утврђују се износи накнада за рад чланова 
Комисије за спровођење и избора и чланова би-
рачких 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 спро-
вођења избора, 
 - одређује бирачка места, 
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 -одређује бирачке одборе и именује 
његове чланове,  
 - даје упутства бирачким одборима у
погледу поступка спровођења избора, 

   Листа кандидата доставља се комисији 
за спровођење избора  до дана који је предвиђен 
Одлуком о расписивању избора.  - утврђује и оглашава листе кандидата 

за чланове Савета,  
 - утврђује број гласачких листића за 
бирачка места, 
 - утврђује резултате гласања и број гла-
сова за сваког кандидата. 
 - подноси извештај о резултатима избо-
ра и исти доставља председнику Скупштине и Са-
вету МЗ, на усвајање и проглашавање 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 
гласање, обезбеђује правилност и тајност гла-
сања, утврђује резултате гласања на бирачком 
месту и обавља друге послове утврдђне законом. 
 Бирачки одбор се стара о одржавању реда 
на бирачком месту за време гласања. 
  

Члан 29. 
 Изборну једницу за избор чланова Са-
вета, 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 чини 
свако од насељених  места које дају чланове 
Савета месне заједнице. 
 

Члан 30. 
 Предлоге за чланове Савета МЗ, подносе 
овлашћени предлагачи (политичке странке, коа-
лиције и друге политичке организације и групе 
грађана).  
 Листа кандидата за чланове Савета МЗ, 
које предлажу овлашћени предлагачи, може 
имати највише онолико кандидата до броја ко-
ји 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 Листу 
кандидата. 

  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 прије-
му огласити Листу кандидата, ако испуњава 
услове одеђене 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 кандидата. 
  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 кандидата, 
које испуњавају услове из ове Одлуке,  Комиси-
ја сачињава збирну листу, за све кандидате, по 
азбучном реду презимена, са навођењем њихо-
вих лилних имена, године рођења, занимања и  
назначењем предлагача. 
 Збирну изборну листу, Комисија утврђу-
је најкасније пет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора. 
  

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. 
 

 



 Страна 27     -   Број 5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.04.2009.године 
  

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 заједни-
це у претходном сазиву не сазове конститути-
вну седницу у року из става 1. овог члана, кон-
ститутивна седница Савета месне заједнице 
може се сазвати и на позив најмање 1/3 ново-
изабраних 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 ме-
сне заједнице, из реда чланова Савета бирају 
се председник и заменик председника Савета 
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 ме-
сне заједнице на дан примопредаје. 
 

Члан 37. 
 Савет месне заједнице сматра се распу-
штеним: 

- 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 Оп-
штинском већу; 

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

- ако више од једне половине чланова Саве-
та поднесе писмене оставке. 

 Наступање разлога из става 1. овог члана, 
констатује Општинско веће о чему обавештава 
председника Скупштине, који у року из чл.23. рас-
писује изборе за чланове савета месне заједнице. 
 До конституисања новог Савета месне заје-
днице, текуће и неодложне послове из надлежности 
Савета обавља Привремени Савет који чине предсе-
дник и 2 члана и који именује Општинско веће на 
предлог председника Скупштине. 

 
Члан 38. 

 Чланство у Савету месне заједнице пре-
стаје оставком,  због безусловне осуде на казну 
затвора, због потпуног или делимичног губљења 
пословне способности, због губљења државља-
нства Републике Србије или промене преби-
валиштва 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 финан-
сијске документације пре потписивања, и врши 
друге послове у складу са овом Одлуком.  
 

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

 
Члан 41. 

 Месне заједнице основане у складу са 
Одлуком  о образовању и одређивању подручја 
месних заједница на територији општине Врња-
чка 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 мање 
од ¼ времена,  настављају са радом до избора и 
конституисања нових савета месних заједница у 
складу са овом Одлуком. 
 Месне заједнице које су спровеле изборе 
по одредбама важеће одлуке, а којима није исте-
као мандат, односно којима је до истека манда-
та преостало најмање ¾ времена,   настављају са 
радом до истека мандата, односно наступања 
случаја из чл.37. ове Одлуке. 
  

Члан 42. 
 Избори за Савет месне заједнице, у складу 
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 до-
ношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, 
промени подручја и укидању месне заједнице при-
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бави мишљење грађана са дела територије оп-
штине  на који се предлог односи. 
 О предлогу за укидање, промену под-
ручја, односно формирање нове месне заједни-
це, грађани се изјашњавају на збору грађана 
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 објављеном реше-
њу о закључењу бирачког списка за избор од-
борника Скупштине општине, са подручја за 
које је збор сазван. 
 Када се мишљење даје путем грађанске 
иницијативе, исто је пуноважно ако је листу 
потписало најмање 5% бирача према после-
дњем званично објављеном решењу о закључе-
њу бирачког списка за избор одборника Скуп-
штине општине, са дела територије општине,  ко-
ји даје мишљење из става 1. овог члана. 

                             
Самостални члан Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о образовању и 
одређивању подручја месних заједница 

општине Врњачка Бања 
 (Сл. лист општине Врњачка Бања бр.4/09) 

 
Члан 3. 

 Бришу се чланови од 17. до 20. Одлуке  
о образовању и одређивању подручја месних 
заједница на територији општине Врњачка Ба-
ња (Сл.лист општине Краљево бр.4/94), чл. 4. 
до 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница 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 за-
једница на територији општине Врњачка Бања 
(Сл. лист општине Врњачка Бања  бр.8/06). 

______________________________________ 
 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 
 
126. 
 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»  
ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 01-873-08 
Датум: 17.03.2009.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање дана 17.03.2009.г., на 
основу члана 24. Статута предузећа и члана 26. 
и 27. Пословника о раду Управног одбора, у 
складу са Планом и програмом пословања 
предузећа за 2009. годину , донео је  

 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ВОДЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ЦЕНА дин /м3

 
Цена воде за домаћинства: 
1. за месечну потрошњу до 20м3 ......... 20,00 
2. за месечну потрошњу до 20м3 – 30м3.... 60,00 
3. за месечну потрошњу преко 30м3 ........ 120,00 
 
Блок тарифа се примењује у периоду од 01.05. 
до 30.09. календарске године, а ван наведеног 
периода потрошња воде се обрачунава по цени 
од 20,00 дин/м3. 
Основна здравствена заштита и органи управе, 
дечја заштита, социјална заштита, култура и 
школство........................................................ 46,79 
Вода за пуњење базена у објектима.............93,57 
Трговина......................................................... 73,09 
Остала привреда ................................………73,09 
 
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
Прање (возила, тепиха, рибаре, кланице, 
млекаре стаклена амбалажа).................... 146,20 
За прикључке на градилишту и објекте у 
изградњи......................................................146,20 
Специјална болница ...55% утрошене воде...... 46,79 
45% утрошене воде...................................... 73,09 
 
 Употреба канализације за кориснике во-
де за све категорије из ове одлуке плаћа се 50% 
од утврђене цене воде. 
 Употреба канализације за испуштање 
отпадних вода корисника „Вода Врњци“АД са 
изворишта „Витојевац“ износи 200,00 дин/м3 
утрошене воде. 
 Утврђене цене увећавају се за ПДВ по 
стопи од 8%. 
 Одлука ступа на снагу добијањем сагла-
сности Оснивача а примењује се од 01.04.2009.г., 
изузев блок тарифе која се примењује у складу са 
овом одлуком. 
 Одлука се објављује у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                   УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                      Зоран Росић,с.р 
____________________________________ 

 
127. 
 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»  
ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 01-874-08 
Датум: 17.03.2009.године 
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 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели Из-
вор» из Врњачке Бање дана 17.03.2009.г., на 
основу члана 24. Статута предузећа и члана 26. 
и 27. Пословника о раду Управног одбора, у 
складу са Планом и програмом пословања 
предузећа за 2009. годину , донео је 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању цена воде за посебне намене 
производња безалкохолних пића са извора 

«Белимарковац» 
 

 Утврђује се цена воде за посебне наме-
не – производња безалкохолних пића са изво-
ришта «Белимарковић»............... 815,99 дин/м3 
 Цена из предходног става се увећава за 
ПДВ по стпои од 8%. 
 
 Са «Водом Врњци АД» из Врњачке 
Бање закључити Анекс уговора о пружању ко-
муналних услуга број 01-2935/1-08 од 
21.07.2004.г.,којим ће се извршити измена чла-
на 4. став.2. и цена утврдити у складу са ста-
вом 1. ове Одлуке. 
 
 Одлука ступа на снагу добијањем сагла-
сности Оснивача а примењује се од 01.04.2009.г. 
 
 Олука се објављује у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                УПРАВНОГ ОДБОРА 

                               Зоран Росић,с.р. 
______________________________________ 

 
128. 
 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»  
ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 01-1194-08 
Датум: 31.03.2009.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели Из-
вор» из Врњачке Бање на седмој седници одр-
жаној дана 31.03.2009.г.,на основу члана 24. 
Статута предузећа, донео је 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 
ИЗНОШЕЊА И САНИТАРНОГ 

ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 
 
А. Цене изношења и санитарног депоновања 
смећа-месечно 

1. Домаћинства.................... 2,50 дин/м2

2. Предузећа...........................5,00 дин/м2

3.Циркус, рингишпил, луна-парк, забавно 
музичке представе и слично......12,97 дин/м2

 
Б. Цене изношења и санитарног депоновања 
смећа у паушалном месечном износу: 

1. Приватне радње ( површине до 15 м2) .............. 
381,39 дин. 
2. Приватне радње ( површине од 15 м2 до 30м2) ..... 
381,39 дин. 
Увећано за 5,00 динара/м2, за сваки метар 
површине преко 15м2. 
3. Угоститељски објекти ( површине до 15 м2) и 
Киосци за продају брзе хране............. 533,94 дин. 
4. Угоститељски објекти површине од 15 м2... 
533,94 дин. 
Увећано за 5,00 динара/м2, за сваки метар 
површине преко 15м2 
5. Привремена продаја робе са уличних тезги 
.....457,67 дин. 
6. Привремена места за продају сладоледа, 
кокица, семеники и сл. ……….915,33 дин. 
7. Превоз путника атрактивна туристичка 
вожња Фијакерима …1.144,16 дин. 
8. Превоз путника-туриста мини возићем 
……3.051,11 дин. 

 Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана добијања сагласности оснивача а приме-
њује се од 01.04.2009. г. 
 Одлука се објављује у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
  

                                         ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 
Јасмина Вешковић,с.р. 

______________________________________ 
 
129. 
 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»  
ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 01-877-08 
Датум: 17.03.2009.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних делатности «Бели Извор» из 
Врњачке Бање дана 17.03.2009.г., на основу чла-
на 24. Статута предузећа и члана 26. и 27. По-
словника о раду Управног одбора, у складу са 
Планом и програмом пословања предузећа за 
2009. годину , донео је 

 
О Д Л У К У 

 
О утврђивању цена обавезних и посебних по-
гребних услуга. 
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Обавезне погребне услуге: 
1. Коришћење бокса у капели   126,90 дин/ час 
а обрачунава се за најмање 2 часа, 
2. Закуп земљишта на градском гробљу            
6.355,80 дин./гробно место, 
3. Ископ раке са затрпавањем и формирањем 
хумке 1.906,20 динара, 
4. Годишње одржавање гробног места 190,08 
дин./по гроб.месту, 
5. Надокнада за издавање дозволе за уношење 
и постављање спомен обележја 635,04 динара. 
 
Посебне погребне услуге:  
1. Превоз покојника са граске територије  
до капеле (до 5 км.) 635,04 динара, 
2. Превоз покојника од капеле до гробног 
места   253,80 динара, 
3. Превоз покојника у поворци до  капеле (до 5 
км) 1.271,16 динара, 
4. Коришћење сале са постојећим инвентаром      
190,08 дин./час. 
5. Превоз покојника до капеле (преко 5 км.) 
старт (увећава се за 50% од цене горива по 
пређеном км.) 317,52 динара, 
6. Преузимање покојника са места наступа 
смрти    571,32 динара. 
Утврђене цене увећавају се за ПДВ у висини 
од 8%. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
добијања сагласности оснивача, а примењује 
се од 01.04.2009. године. 
Одлука се објављује у Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                            УПРАВНОГ ОДБОРА 

                               Зоран Росић,с.р. 
____________________________________ 

 
130. 
 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»  
ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 01-876-08 
Датум: 17.03.2009.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели Из-
вор» из Врњачке Бање дана 17.03.2009.године, 
на основу члана 24. Статута предузећа и члана 
26. и 27. Пословника о раду Управног одбора, 
у складу са Планом и програмом пословања 
предузећа за 2009. годину , донео је:  

 
О Д Л У К У 

О утврђивању цена услуга поверених од 
стране оснивача актом о оснивању 

 
1. Чишћење улица метлом ..... 0,478 дин./м2, 

2. чишћење улица машински....0,372 дин./м2, 
3. прање улица на шкољке........0,848 дин./м2, 
4. прање улица на црева........... 2,333 дин./м2, 
5. чишћење од лишћа............... 0,743 дин./м2, 
6. одржавање ВЦ-а ................250,995дин. /час, 
7. пражњење корпи за прикупљање смећа и 
зимско одржавање ......289,701 динара по часу, 
8. рад мотокултиватора ......2.479,026 динара по 
часу, 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
добијања сагласности оснивача., а примењује се 
од 01.04.2009. године. 
Одлука се објављује у Службеном листу општи-
не Врњачка Бања. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                            УПРАВНОГ ОДБОРА 

                         Зоран Росић,с.р. 
_______________________________________ 

 
131. 

На 3. ванредној седници, одржаној дана 
15.04.2009. године, Управни одбор Установе „Спор-
тски центар“ Врњачка Бања, на предлог директора 
ове Установе, усвојио је следећи: 
 

ЦЕНОВНИК ЗА БИФЕ У ОПШТИНИ 
 

 
ЦЕНЕ: 
1.Кафа..........................................10,00 дин. 
2. Чај............................................10,00 дин. 
3. Кисела вода.............................10,00 дин. 
4. Густи сок.................................30,00 дин. 
5. Газирани сок...........................20,00 дин. 
 

 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 01-6/09 од 15.04.2009. год 

 
    ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВОГ ОДБОРА 
Ненад Станојевић с.р. 

_______________________________________ 
 
132. 

На 9. редовној седници, одржаној дана 
30.03.2009.г., Управни одбор Установе „Спортски 
центар“ Врњачка Бања, на предлог директора ове 
Установе, усвојио је следећи: 

 
 

ЦЕНОВНИК ЗА БИФЕ У  
СПОРТСКОЈ ХАЛИ 

 
ЦЕНЕ: 
1.Кафа..........................................30,00 дин. 
2. Еспресо кафа...........................50,00 дин. 
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3. Пиво.........................................80,00 дин. 
4. Сок 0,2.....................................40,00 дин. 
5. Сок 0,2 Брик............................50,00 дин. 
6. Минерална вода 0,2................20,00 дин. 
7. Минерална вода 0,5................50,00 дин. 
8. Сок Врњци 0,2.........................30,00 дин. 
9. Сок Врњци 0,5.........................50,00 дин. 
10. Кока Кола 0,2.........................40,00 дин. 
 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 197/09 од 02.04.2009. год 

 
    ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВОГ ОДБОРА 
Ненад Станојевић с.р. 

________________________________ 
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