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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА V – БРОЈ 13 – ВРЊАЧКА БАЊА – 16.10.2009. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Члан 3.

245.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
6. седници одржаној дана 5.10.2009. године, на
основу чл. 77. и 163. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 47/03 и 34/06),
на основу чл. 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' бр.
62/06), на основу чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист Општине Врњачка
Бања'' бр. 1/09), донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење
грађевинског земљишта ("Службени лист
Општине Врњачка Бања" бр.10/07) износи
накнаде утврђени чланом 5. став 1 мењају се и
то:
„1.екстра зона
- за пословне објекте 60 динара по м2,
- за стамбене објекте 18 динара по м2.
2. Прва грађевинска зона
- за пословне објекте 35 динара по м2,
- за стамбене објекте 12 динара по м2.
3. Друга грађевинска зона
- за пословне објекте 29 динара по м2,
- за стамбене објекте 6 динара по м2
4. Трећа и четврта грађевинска зона
- за пословне објекте 17 динара по м2
- за стамбене објекте 2 динара по м2.
Члан 2.
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта плаћа се у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 47/03 и 34/06), док се наведена накнада
не интегрише у порез на имовину у складу са
чланом 220. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09).

Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.јануара 2010. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1746/09 од 5.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
246.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
6. седници одржаној дана 5.10.2009.г., на
основу чл. 6. и 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' бр.
62/06), чл. 11. Закона о порезима на имовину
("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ",
бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС",
бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004,
61/2007 и 5/2009) и чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања ("Службени лист Општине
Врњачка Бања" број 1/09), донела је
О Д Л У К У
о висини стопе пореза на имовину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
стопе пореза на имовину на територији
општине Врњачка Бања.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе, и то:
1.на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге 0,40%,
2. на права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге:
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На пореску основицу
До 6.000.000 динара
Од 6.000.000 до 15.000.000 дин.
Од 15.000.000 до 30.000.000 дин
преко 30.000.000 дин.
Члан 3.
У погледу начина одређивања пореског
обвезника, пореске основице, настанка пореске
обавезе, ослобађања, утврђивања, контроле и
наплате пореза, примењују се одредбе Закона
којим се уређује порез на имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о висини стопе пореза на
имовину за 2008.г. ("Службени лист Општине
Врњачка Бања" број 10/07 и 27/08).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', а примењиваће се од
01.јануара 2010. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1747/09 од 5.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________
247.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6. редовној седници одржаној 5.10.2009.
године, на основу члана 191. Устава Републике
Србије („Сл.гласник РС“, бр. 98/06), члана 11. и
32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007) и чл.116. Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09),
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У чл.14. Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09),
у ст.1. брише се тачка 37.

Плаћа се на име пореза
0,40%
порез из подтачке (1)+0,80% на износ преко
6.000.000 дин.
порез из подтачке (2)+1,50% на износ преко
15.000.000 дин.
порез из подтачке (3)+3% на износ преко
30.000.000 дин.
Члан 2.
У чл.59. ст.1. тачка 14. се брише.
Члан 3.
У чл.59. ст.1., тачка 15. се мења и гласи:
''Даје сагласност на цене услуга
установа чији је оснивач општина.''
Члан 4.
У чл.59. ст.1., додаје се тачка 21а, која
гласи:
''21а) одлучује о употреби средстава
сталне буџетске резерве.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-170/09 од 5.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с,р.
_______________________________________
248.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
својој
6.
седници
одржаној
дана
5.10.2009.године, на основу чл.22. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег
интереса
(“Сл.гласник
РС”,бр.
25/00,25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др.закон), чл.91. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/09) и чл.36.
ст.1.тачка 9. Статута општине Врњачка Бања
(“Сл.лист општине Врњачка Бања”,бр. 1/09),
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа
за планирање и изградњу општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”,бр.
4/06-пречишћен текст), у чл.15. у ставу 3.,
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текст: ''Извршни орган'', се мења у текст:
''Оснивач''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-171/09 од 5.10.2009.године

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-169/09 од 5.10.2009.године

250.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Стевановић,с.р.
_____________________________________
249.
Скупштина општине Врњањка Бања, на
6. седници одржаној 5.10.2009. године на
основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'' бр.72/09), чл.32.Закона о
локалној
самоуправи
(„Сл.гласник
РС“,бр.129/07) и чл. 36. Статута општине
Врњањка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09) донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ
ДОНОСТИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
Члан 1.
Одлука о одређивању органа који ће
доности одлуке о изради урбанистичких
планова (''Сл.лист општине Краљево'' бр. 6/03),
престаје да важи даном ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 2.
Одлуке о изради просторног, односно
урбанистичких планова, донете на основу
Одлуке о одређивању органа који ће доности
одлуке о изради урбанистичких планова
(''Сл.лист општине Краљево'' бр. 6/03), остају
на снази, а поступци њиховог доношења ће се
наставити по одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09), осима за
просторне, односно урбанистичке планове за
које је обављен јавни увид, који ће се окончати
по прописима по којима су започети.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.

Скупштина општине Врњачка Бања, на
6. седници, одржаној 5.10.2009.године, на
основу чл.19., 35. ст.9., 46., 47. и 216.ст.1.
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'',бр.72/09), чл.35.Закона о заштити животне
средине (''Сл.гласник РС'',бр. 135/04, 36/09,
36/09-др.закон и 72/09-др.закон), чл.32. ст.1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07) и чл.36.ст.1.тачка
6. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09), д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком
ПРИСТУПА СЕ
изради Просторног плана општине Врњачка
Бања, (У даљем тексту: Просторни план) и
утврђује се обухват границе Просторног плана.
Обухват Просторног плана чини
територија општине Врњачка Бања у површини
од 237,26 км2, на ком простору је смештено 14
насеља у 13 катастарских општина.
Члан 2.
Просторни план се доноси за
територију општине Врњачка Бања, којим се
одређује смернице за развој делатности и
намену површина, као и услови за одрживи и
равномерни развој на територији општине, а
садржи нарочито:
1) полазне основе за израду плана;
2) оцену постојећег стања (SWОТ анализа);
3) посебно обележавање грађевинског подручја
са границама подручја;
4) делове територије за које је предвиђена
израда урбанистичког плана;
5) правила уређења и грађења за делове
територије за које није предвиђена израда
урбанистичког плана;
6) шематски приказ уређења насељених места
за делове територије за које није предвиђена
израда урбанистичког плана;
7) циљеве и принципе и концепцију просторног
развоја општине;
8) принципе и пропозиције заштите, уређења и
развоја природе и природних система;
9) мере унапређења туристичких потенцијала;

2 Страна 4

- Број 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 16.10.2009. године

10) концепцију и пропозиције просторног
развоја и дистрибуцију становништва, мреже
насељених места и јавних служби;
11) концепцију и пропозиције просторног
развоја економије, дистрибуцију активности и
употребу земљишта;
12)
просторни
развој
саобраћаја,
инфраструктурних
система,
комуналне
инфраструктуре и повезивање са регионалном
инфраструктурном мрежом;
13) регионалне и прекограничне аспекте и
функционалне везе;
14) мере заштите, уређења и унапређења
природних и културних добара;
15) однос седишта општине и сеоских насеља;
16) мере за равномерни територијални развој
општине;
17) мере и инструменте за остваривање
просторног плана општине и приоритетних
планских решења и пројеката;
18) мере за спровођење просторног плана
општине.
Стратешка процена утицаја на животну
средину је саставни део плана.
Члан 3.
Израда Просторног плана из чл.1.ове
Одлуке, уступа се ЈП Дирекцији за планирање
и изградњу Општине Врњачка Бања, сагласно
чл.7. ст.1.тач.1. Закона о јавним набавкама
(''Сл.гласник РС'', бр. 116/08) у (даљем тексту:
носилац израде Плана).
Члан 4.
За седиште општине Врњачка Бања
доноси се План генералне регулације, који ће
поред седишта- насељеног места Врњачка
Бања, обухватити и насељена места, односно
њихове делове и то: Врњце, Руђинце, Липову и
Ново Село.
Члан 5.
Носилац изрде плана је у обавези да
концепт плана израђен сходно чл.48. Закона о
планирању и изградњи, а који се састоји од
графичког дела и текстуалног образложења са
потребним нумеричким показатељима достави
општини у року од 6 месеци од ступања на
снагу ове Одлуке, ради стручне контроле коју
врши Комисија за планове.
Члан 6.
Средства за израду Просторног плана,
обезбеђују се у буџету Републике, сагласно
Уговору о преузимању дуга који је закључен
између општине Врњачка Бања, ЈП Дирекције
за планирање и изградњу општине Врњачка
Бања и Министарства животне средине и
просторног планирања, заведен у Општинској

управи општине Врњачка Бања под бр.110152/08 од 31.10.2008.године и буџету општине
Врњачка Бања.
Члан 7.
Излагање Просторног плана на јавни
увид извршиће се после извршене стручне
контроле и трајаће 30 дана од дана оглашавања
у локалним средствима информисања и
дневном листу који се дистрибуира за целу
територију Републике Србије.
Место одржавања јавног увида је у
згради Општинске управе општине Врњачка
Бања, ул.Крушевачка бр.17.
Члан 8.
Ова одлука се доноси по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.06-58/09-1 од 24.9.2009.године, које је
саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-508/09 од 5.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
251.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
6. седници, одржаној 5.10.2009.године, на
основу чл.25., 35. ст.10, 46., 47. и 216.ст.4.
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'',бр.72/09), чл.35.Закона о заштити животне
средине (''Сл.гласник РС'',бр. 135/04, 36/09,
36/09-др.закон и 72/09-др.закон), чл.32. ст.1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.4. Одлуке о
изради Просторног план општине Врњачка
Бања бр.350-508/09 од 5.10.2009.године и
чл.36.ст.1.тачка 6. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/09), д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком
ПРИСТУПА СЕ
изради Плана генералне регулације Врњачке
Бање (У даљем тексту: План генералне
регулације-ПГР), којим се обухвата подручје
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седишта општине, односно насељено место
Врњачка Бања, као и насељена места, односни
њихови делови и то: Врњци, Руђинци, Липова
и Ново Село.
Границе планског подручја су:
Подручје ПГР-а Врњачке Бање обухвата површину од цца 2.318,97 хектара.
Границом ПГР-а обухваћене су територије
катастарских општина Врњачка Бања 1366,44
ха, Руђинци, Липова и Ново Село, 952,46 ха.
Граница подручја ПГР-а почиње у
атару К.О. Ново Село, на десној обали реке
Западне Мораве од тачке 1 одређене
координатама у=92477,13 х=34832,62 из које
идући у смеру кретања казаљке на сату иде на
исток 235м, те још 102м ка североистоку до
тачке 2 у=92784,05 х=34697,53; одатле иде у
истом смеру 110м па се ломи ка североистоку
140м до тачке 3 у=93027,72 х=34741,09 све уз
десну обалу реке која сада мења правац ка
истоку у дужини од 292м до тачке 4,
у=93319,17 х=34721,21; на овом месту граница
пресеца пут који води ка мосту за Угљарево и
улази у К.О. Врњачка Бања. Граница је сада у
К.О. Врњачка Бања и даље одређена обалом
реке, те иде 100м ка истоку па још 315м ка
североистоку
до
тачке
5
у=93715,69
х=34833,56; 126м даље у правцу истока је тачка
6 у=93843,41 х=34850,04 одакле се ток, па, и
граница ломе ка југоистоку 30м и југу 32м до
тачке 7 у=93891,42 х=34812,61. Из ове тачке
75м ка истоку, путем дуж обакле долази се до
тачке 8 у=93965,15 х=34800,22; те још 95 м
путем у правцу југоистока до тачке 9
у=94038,28 х=34739,30 где се граница ломи,
скоро под правим углом ка југу у дужини од
177м до тачке 10 у = 494055,84 х=34565,63.
Граница, је идаље одређена речним коритом, те
сада иде ка југоистоку 91м и 31м до тачке 11
у=94143,38 х=34481,63 па ка југу 217м и опет
југоистоку до тачке 12 у=94338,52 х=34108,06.
Из ове тачке у правцу истока, граница прати
пут дуж обале, 121м те у истом правцу
наставља још 180м до тачке 13 у=94611,33
х=33975,81 одакле се 40м ка североистоку
стиже до тачке 14 у=94623,90 х=33938,13
одакле се скоро под правим углом ломи ка југу
405м и 136м до тачке 15 у=94562,80
х=33412,25. Од тачке 5 до тачке 15 граница
подручја прати Западне Мораве кроз К.О.
Врњачка Бања,.
Граница подручја улази
у К.О. Руђинци те одавде иде у правцу
југоистока 180м и ка истоку 66м, дуж ниске
обале, одакле прати пут још 70м у истом смеру
до тачке 16 у=94814,04 х=33232,01 где се због
скретања реке под скоро правим углом ломи ка
југу у дужини од 62 м, те још 346м до тачке 17
у=95065,08 х=32928,38. Из ове тачке граница
скреће ка истоку, у дужини од око 56м где се

Врњачка Река улива у Западну Мораву, затим
наставља у истом правцу још око 27м до тачке
18 у=95147,75 х=32941,40. Од тачке 1 до тачке
18 граница плана је била одређена десном
обалом Западне Мораве у дужини од око 4км.
Од ове тачке граница се ломи ка југу
пратећи, узводно, десну обалу Врњачке реке на
удаљености од 3 до 5м у дужини од 30м, затим
према југозападу 55м и у истом правцу још 182м
до тачке 19 у=94993,85
х=32727,16 одакле
настављајући и даље ка југозападу, све време
пратећи обалу реке, у дужини од 248м, где
пресеца пругу и магистрални пут КраљевоКрушевац у тачки 20 у=94829,43 х=32540,47. Из
ове тачке граница иде ка југу 248м, и даље на
удаљености мах 5м до тачке 21 у=94724,31
х=32315,15. То је тачка развођа, где се Врњачка
река повија ка западу а граница планског подручја
има правац ка југу и прати десну обалу Потока
Јошевик у дужини од 542м до тачке 22 у=94603,32
х=31786,36. Корито потока се у овом делу повија
прво ка југоистоку у дужини од 22м до тачке 23
у=94627,60 х=31724,37, затим 35м ка истоку до
тачке 24 у=94685,36 х=831726,86; те 15м ка југу и
308м према југозападу, све време пратећи
узводно, поток до тачке 25 у=94570,36
х=31410,65. Одавде граница се пружа у правцу
запада у дужини од 200м до тачке 26 у=94423,78
х=31275,72 где пресеца локални пут па онда
наставља у истом правцу 567м до тачке 27
у=93875,32 х=31123,12. Граница иде узводно у
односу на поток Јошевик на удаљеносни до 5 м од
њене десне обале, правац је југозапад 571 м до
тачке 28 у=93753,71 х=30605,77 одакле наставља у
истом правцу још 389м до тачке 29 у=93580,04
х=30257,12 где се ломи 75м ка истоку те још 370м
ка југу до тачке 30 у=93398,83 х=29860,17. Из ове
тачке у правцу југозапад спушта се 626 м до тачке
31 у=93060,09 х=29333,95 где се ломи, прво ка
западу 74м, југозападу 208 м па према југу још
142м до тачке 32 у=92846,38 х=28997,35 одакле
наставља ка југоистоку 195 м где је тачка 33
у=92914,21 х=828814,00 из које граница наставља
ка југу у дужини од 304м до тачке 34 у =92910,18
х=28510,23, те још 161м до тачке 35 са
координатама у=92954,62 х=28355,22. Од ове
тачке 35 граница има правац југа у дужини од
215м до тачке 36 у=92934,79 х=28141,06 одакле
пресецајући шумско земљише граница има правац
југозапада око 82м и 209м правац запада до тачке
37 у=92719,27 х=27957,02; затим ка југу свега 57
м до тачке 38 у=92715,49 х=27899,52. Граница
надаље има правац ка југоистока 312 м до тачке 39
у=92949,52
х=27692,98, пратећи правац
регионалног пута ка Гочу на удаљености од око 50
м. Као и пут граница плана повија ка југу 46 м
пресецајући стари шумски пут те скреће ка
југозападу 117 м
до тачке 40 у=93047,51
х=27583,30. Из тачке 40 има правац југа 23м, а
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затим југозапада у дужини од 123м до тачке 41
у=92964,84 х=27468,93 где се ломи ка јуозападу
48 м, југу 73 м те југоистоку 46м до тачке 42
у=92988,94 х=27296,90 одакле има правац ка југу
у дужини од 99м ка тачки 43 у=93009,54
х=27200,24. затим наставља 70м у југозападном
правцу где се налази тачка 44 у=92953,12
х=27159,95. У овој тачки регионални пут ка Гочу
излази из подручја ПГР. Одавде граница напушта
К.О. Руђинце и улази у К.О. Врњачка Бања.
Граница од ове тачке иде у правцу
запада 186м, кроз шумско земљиште до тачке
45 у=92778,11 х=27098,22; затим 193м ка
северозападу прави лук ка западу 46м и југозападу
56м
до тачке 46 у=92510,88
х=27195,41 да би надаље 473м имала правац ка
северозападу до тачке 47 у=92104,78
х=27436,63. У даљем току граница иде 50м ка
северу, 80м ка северозападу те опет 38м ка
северу до тачке 48 у=92076,00 х=27601,15;
даље мења правац ка западу у дужини од 33м и
60м ка северозападу до тачке 49 у=91993,52
х=27641,59; да би одавде граница имала правац
југозапада у дужини од 414м до тачке 50
у=91631,71 х=27440,27; скретањем ка западу у
дужини од 947м и 36м ка северозападу до тачке
51 у=90682,25 х=27659,07. Од тачке 44 до 51
граница ПГР пролази кроз К.О. В. Бања.
Из тачке 51 граница улази у
К.О.Липова; наставља правцем ка северозапад
у дужини од 549м, сече шумски пут у тачки 52
у=90342,30 х=28090,78; у истом правцу још
450м до пута и тачке 53 у=90015,29
х=28400,32. Одавде граница наставља истим
правцем у дужини од 182м до тачке 54
у=89883,31 х=28527,05, где улази у коридор
пута који прати на удаљености од око 5м.
Правац пружања границе је идаље северозапад
у дужини од 87м до тачке 55 у=89844,11
х=28605,45; где се ломи прво ка северу 205м па
североистоку 29м до тачке 56 у=89936,45
х=28810,83; пратећи пут граница иде ка северу
у дужини од 232м до тачке 57 у=90005,86
х=29033,74; затим 168м ка североистоку, 75м
ка северу па опет ка севроистоку 167м до тачке
58 у=90209,13 х=29385,42. Из ове тачке 201м
ка северу гранична линија пратећи пут
одређена је тачком 59 у=90274,29 х=29575,93;
мењајући правац ка северозападу пружа се дуж
изграђених парцела 125м до тачке 60
у=90264,43 х=29701,48; те правцем ка северу
175м и 257 м ка северозападу до тачке 61
у=90025,69 х=30059,69 где скреће ка западу у
дужини од 175 м пролазећи поред школе, прати
пут још 118 м до тачке 62 у=89751,71
х=30163,63; мењајући правац ка северу граница
у дужини од 262м заокружује насеље Метинске
ливаде, иде међом изграђених парцела, па се
ломи ка западу 21м до тачке 63 у=9785,30

х=30426,85. Из ове тачке прелама се ка северу
75м и западу још 24м до тачке 64 у=89764,33
х=30508,31 где скреће ка североистоку 57м до
пута који води за Рсовце одакле наставља у
истом правцу 90м до тачке 65 у=89882,90
х=30581,24; ломећи се ка истоку 31 м па под
правим углом ка северу 88м до тачке 66
у=89928,74 х=30660,43; потом опет ка истоку
31м и под правим углом ка северу 114 м до
тачке 67 у=89966,67 х=30765,30 граница се
поклапа са међом изграђених парцела. Из ове
тачке граница се иде после наглог прелома, на
исток 74м пресецајући пут, те према
североистоку 116м до тачке 68 у=90130,15
х=30833,30 преламајући се под правим углом
ка истоку у дужини од 110м линијом парцеле у
тачки 69 у=90229,75 х=30785,87 се поново,
ломи ка северу, под правим углом 79м и
североистику 26м, те наставља ка северу 79м
до тачке 70 у=90284,73 х=30959,94. У овој
тачки граница ПГР излази из К.О. Липова и
улази у К.О. Ново Село.
Правац границе је надаље одређен
коридором пута који води до магистралног
пута Краљево-Крушевац. На удаљености од
око 40м гранична линија прати леву ивицу пута
у правцу севера и североистока 137м, 265м и
46м до пута ка Новоселском гробљу у тачки 71
у=90383,78
х=31396,45 где се граница
приближава коридору пута до 5м те у дужини
од 116м скреће ка северозападу до тачке 72
у=90354,17 х=31508,73. Одавде се ломи ка
североистоку 169м и 111м до тачке 73
у=90513,20 х=31757,32 одакле у истом правцу
84м и 264м наставља, на истом растојању од
пута, до тачке 74 у=90724,20 х=32029,59; и
даље 174м, 145м и 127м до тачке 75 у=91026,47
х=32349,83 и тачке 76 у=91364,24 х=32555,80
која се налази 406м даље. Из ове тачке граница
се прелама у правцу северозапада 155м, дуж
пута до тачке 77 у=91249,45 х=32661,21 одакле
пресеца парцеле у правацу севера 26м и
северозапада 191м до тачке 78 у=91185,49
х=32865,89; у смеру севера граница се пружа
дуж корита потока 232м до тачке 79
у=91191,74 х=33098,01. Овде гранична линија
улази у коридор пута који прати на удаљености
од око 3 м преламајући се ка северозападу 40м
до тачке 80 у=91165,68 х=33146,33; а потом ка
североистоку 65м и 123м до тачке 81
у=91301,02 х=33271,20 одакле у истом правцу
63м, те 81м ка северозападу. У даљем току
граница напушта пут идући у правцу запада
47м када се прелама под оштрим углом ка
североистоку у дужини од 139м до тачке 82
у=91371,10 х=33479,28 где улази у коридор пута
идући у правцу северозапада 99м и севера 21м до
тачке 83 у=91294,48
х=33568,54 те након
скретања ка североистоку, под скоро правим
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углом, пратећи леву ивицу пута, у дужини од
347м долази до тачке 84 у=91429,64 х=33887,68
пресецајући магистрални пут и пругу.
Граница подручја сада иде пругом 48м до
тачке 85 у=91474,54 х=33870,28; где под правим
углом скреће ка северу у дужини од 50м да би
опет нагло скренула ка истоку и у дужини од
541м до тачке 86 у=92006,91 х=33705,72 граница
је скоро паралелна са пругом и од ње удаљена
око 50м. Из ове тачке граница иде на североисток
330м те после благог прелома ка северу 89м још
179м продужава до тачке 87 у=92325,68
х=34207,01 да би после дужине од 220м у истом
смеру имала благи прелом ка северу у дужини од
84м до тачке 88 у=92564,68 х=34388,03 где сече
пут. Овде граница прави лук ка северу у дужини
од 141м, где пресеца пут у тачки 89 у=92572,90
х=34528,19 да би се после 50м у правцу севера
преломила ка северозападу у дужини од 235м до
тачке 90 у=92416,59 х=34757,17 када после
прелома ка североистоку у дужини од 97м долази
до почетне тачке овог описа.
Члан 2.
План генералне регулације се доноси
за насељено место које је седиште општине,
као и насељењна места и њихове делове из
чл.1. ове одлуке и садржи нарочито:
1) границу плана и обухват грађевинског
подручја;
2) поделу простора на посебне целине и зоне;
3) претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4) регулационе линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози за зоне за
које није предвиђена израда плана детаљне
регулације;
5) нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план) за
зоне за које није предвиђена израда плана
детаљне регулације;
6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу нфраструктуру;
7) вертикалну регулацију;
8) правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама, посебна правила у зонама
заштите изворишта;
9) зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10) локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11) рокове за израду плана детаљне регулације
са обавезно прописаном забраном градње
нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору), до
усвајања плана;

12) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
13) инжењерско-геолошке услове;
14) мере енергетске ефикасности изградње;
15) графички део.
У току израде концепта плана, утврдиће
се потреба израде Стратешке процене утицаја
на животну средину, а у односу на обавезу
израде овог документа у поступку израде
Просторног плана општине Врњачка Бања.
Члан 3.
Израда плана из чл.1.ове Одлуке,
уступа се ЈП Дирекцији за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања, сагласно чл.7.
ст.1.тач.1. Закона о јавним набавкама
(''Сл.гласник РС'', бр. 116/08) у (даљем тексту:
носилац израде Плана).
Члан 4.
Носилац израде плана је у обавези да
концепт плана израђен сходно чл.48. Закона о
планирању и изградњи, а који се састоји од
графичког дела и текстуалног образложења са
потребним нумеричким показатељима достави
општини у року од 9 месеци од ступања на
снагу ове Одлуке, ради стручне контроле коју
врши Комисија за планове.
Члан 5.
Средства за израду Плана генералне
регулације, обезбеђују се у буџету општине
или из других извора сходно чл.39. Закона о
планирању и изградњи.
Члан 6.
Излагање Плана генералне регулације
на јавни увид извршиће се после извршене
стручне контроле и трајаће 30 дана од дана
оглашавања у локланим средствима информисања и дневном листу који се дистрибуира за
целу територију Републике Србије.
Место одржавања јавног увида је у
згради Општинске управе општине Врњачка
Бања, ул.Крушевачка бр.17.
Члан 7.
Ова одлука се доноси по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр. 06-58/09-2 од 24.9.2009.године, које је
саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-507/09 од 5.10.2009.године

2 Страна 8

- Број 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 16.10.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________

Члан 4.
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта плаћа се у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 47/03 и 34/06), док се наведена накнада
не интегрише у порез на имовину.

252.
Скупштина општине Врњањка Бања, на
6. седници одржаној 5.10.2009. године на
основу чл. 96. и 97. Закона о планирању и
изградњи
(''Сл.гласник
РС''
бр.72/09),
чл.32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07) и чл. 36. Статута општине
Врњањка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09) донела је
О Д Л У К У
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак,
услови и начин отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини (У
даљем тексту: грађевинско земљиште), ради
изградње.
Члан 2.
Општина отуђује или даје у закуп
грађевинско земљиште у јавној својини ради
изградње јавним надметањем, прикупљањем
понуда јавним огласом и непосредном
погодбом по тржишним условима у складу са
законом.
Постојеће и планиране површине јавне
намене не могу се отуђити из јавне својине.
Грађевинско земљиште у јавној својини
не може се отуђити или дати у закуп ако није
донет плански документ на основу кога се
издаје локацијска дозвола.
II. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 3.
Уређивање грађевинског земљишта
врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања, које доноси надлежни
орган општине.
Скупштина
општине,
посебном
одлуком прописује мерила за обрачун висине
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
на основу критеријума утврђених законом.
III. КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

IV. ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 5.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се може отуђити или дати у закуп, у складу са
законом и овом одлуком.
Земљиште из става 1. овог члана се
отуђује или даје у закуп под условима
прописаним чл. 96. и 97. Закона о планирању и
изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09).
Земљиште из става 1. овог члана
отуђује се или се даје се у закуп јавним
надметањем, односно прикупљањем понуда по
поступку, условима и на начин прописаним
овом одлуком.
Члан 6.
О отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
закључује се уговор о закупу са општином
Врњачка Бања, у року од 30 дана од дана
правоснажности решења о отуђењу или давању
у закуп грађевинског земљишта.
V. ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ
Члан 7.
Грађевинско земљиште у јавној својини
отуђује се или даје у закуп ради изградње
јавним надметањем или прикупљањем понуда
јавним огласом по тржишним условима.
У случајевима прописаним законом,
грађевинско земљиште у јавној својини може
се отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом.
Отуђење и давање земљишта у закуп јавним
надметањем
Члан 8.
Грађевинско земљиште се отуђује или
даје у закуп јавним надметањем ако планирана
бруто површина објекта, односно објекта који
треба да се гради не прелази 1000 м2.
Скупштина општине Врњачка Бања
одлучује о оглашавању јавног надметања за
отуђивање или давање у закуп земљишта на
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територији општине, на предлог органа управе
надлежног за урбанизам.
Члан 9.
Оглас о јавном надметању садржи
нарочито:
1.Опис и ближе податке о грађевинској
парцели,
2.Степен комуналне опремљености грађевинске парцеле,
3.Изјава о прихватању прописаних услова за
уређивање земљишта садржаних у јавном
огласу и изјава да ће уговором преузети обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта,
4.Услове за изградњу на парцели (намена
објекта, спратност, површина објекта у м2,
габарит и друго) и рок изградње,
5.Рок трајања закупа,
6.Почетни износ,
7.Рок привођења земљишта намени,
8.Обавезу учесника да уплати депозит од 10%
износа из тачке 6. овог члана или положи
гаранцију банке или друго средство плаћања у
складу са законом,
9.Обавезу учесника да са надлежним предузећем уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и др.
10.Место и време јавног надметања,
11.Рок за подношење пријаве.
Јавно надметање се може одржати
најраније 30 дана по објављивању огласа.
Оглас се објављује у дневном листу који се
дистрибуира на целој територији републике
Србије.
Члан 10.
Поступак јавног надметања за отуђење
или давање у закуп грађевинског земљишта
спроводи Комисија коју образује Скупштина
општине.
Комисија из става 1. овог члана има
председника и 4 члана.
Стручне и административне послове за
комисију из става 1. овог члана врши орган
управе надлежан за скупштинске и друге
послове.
Члан 11.
Учесник у јавном надметању своје
учешће пријављује органу управе надлежном
за скупштинске послове најкасније 3 дана пре
почетка јавног надметања.
Уз пријаву се подноси копија уплате
депозита, односно друго средство обезбеђења
плаћања у складу са Законом.
Учесник у јавном надметању у пријави
даје изјаву да прихвата услове из огласа.

Пријава правног лица садржи: назив и
седиште, податке о упису у регистар надлежног
органа (број, датум, назив органа) порески
идентификациони број, потпис овлашћеног
лица и печат.
Пријава физичког лица садржи: име и
презиме, адресу и матични број, а ако је то
лице приватни предузетник и податке о упису у
регистар надлежног органа (број, датум и назив
органа) и матични број.
Члан 12.
Ако пријава учесника не садржи све
податке предвиђене огласом или су подаци
дати супротно објављеним условима или није
примљен доказ о уплати депозита, односно
банкарска гаранција, комисија ће затражити од
учесника да недостатке отклони пре почетка
јавног надметања.
Учесник који не поступи по захтеву
комисије, губи право учешћа на јавном
надметању.
Члан 13.
У поступку јавног надметања не могу
учествовати председник, нити било који члан
комисије за спровођење јавног надметања.
Члан 14.
Јавно надметање ће се одржати ако
истом приступи најмање два учесника и то
лично или преко овлашћеног пуномоћника.
Уколико на јавно надметање не приступи ни један учесник или јавно надметање не
успе због тога што се није пријавило довољно
учесника, поступак оглашавања ће се поновити
по истеку рока од најмање 15 дана.
Уколико се на поновљеном 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 почетни износ
увећан за 30%.
Члан 15.
Јавно надметање отвара председник
Комисије и утврђује ко је поднео пријаве, ко је
од подносилаца пријава присутан, са
овлашћењем да учествује у јавном надметању.
Председник Комисије објављује почетни износ и позива учеснике да дају своје
понуде и износе и одређује лицитациони корак.
Учесник јавног надметања дужан је да
јасно и гласно каже који износ нуди.
Председник Комисије пита три пута да
ли неко даје више од највећег претходно понуђеног износа и констатује после трећег позива
који је
највећи понуђени износ и име
понуђача.
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Учесник који је понудио највећи износ
потписује изјаву да је понудио највећи износ,
са назнаком висине износа.
Потом председник Комисије оглашава
да је јавно надметање завршено.
О раду Комисије води се записник.
Члан 16.
По обављеном јавном надметању
Комисија у року од 8 дана, сачињава предлог за
доношење решења о отуђењу или о давању у
закуп.
Записник о раду са предлогом из става
1. овог члана Комисија доставља Скупштини
општине.
Члан 17.
Решење о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта доноси Скупштина
општине, које се доставља свим учесницима у
поступку.
Учесник јавног надметања, који сматра
да му је у поступку јавног надметања
повређено право, може да покрене управни
спор против решења из става 1. овог члана, у
року од 30 дана од дана достављања тог
решења.
Решење о отуђењу или о давању у закуп
грађевинског земљишта из става 1. овог члана
доставља се и Општинском јавном правобранилаштву.
Општинско јавно правобранилаштво
има право да, ако сматра да је решење донето
супротно одредбама закона и ове одлуке и
посебним условима за уређење земљишта
садржаним у јавном огласу, поднесе тужбу
надлежном суду, у року од 30 дана од дана
достављања решења.
По правноснажности решења из става
1. овог члана закључује се уговор између
општине и лица коме се земљиште отуђује или
даје у закуп, у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу или давању у
закуп грађевинског земљишта.
Члан 18.
Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини садржи нарочито: податке
о катастарској парцели, намени и величини
будућег објекта, о висини закупнине, року
трајања закупа, року и начину плаћања накнаде
за уређење земљишта, посебне услове за
уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште, року у коме земљиште мора да
се приведе намени, права и обавезе у случају
неизвршења обавезе, начин решавања спорова,
као и поступку и условима за измену уговора.
Када је уговором о закупу предвиђено
плаћање на више рата, обавезно се прописује

начин усклађивања висине закупа са порастом
цена на мало у Републици Србији, према
објављеним подацима надлежне организације
за послове вођења статистике.
Члан 19.
Ако лице коме је дато грађевинско
земљиште, својом кривицом не закључи уговор
у року из чл.18.ове одлуке, Скупштина
општине на предлог Општинског јавног
правобраниоца, ставиће решење о отуђењу или
давању земљишта у закуп ван снаге, а то лице
нема право на повраћај уплаћеног депозита по
огласу о јавном надметању.
Отуђење и давање земљишта у закуп
прикупљањем понуда јавним огласом
Члан 20.
Грађевинско земљиште се отуђује или
даје у закуп прикупљањем понуда јавним
огласом ако планирана бруто површина
објекта, односно објекта, који треба да се гради
прелази 1000 м2, као и у случајевима када
земљиште није отуђено или дато у закуп ни у
поновљеном поступку јавног надметања.
Оглас о прикупљању понуда садржи
податке огласа из чл. 9. став 1. тачка 1-9 ове
одлуке, као и:
- рок за подношење понуде,
- место и време отварања понуде.
Отварање понуда се може одржати
најраније 30 дана по објавбљивању огласа.
Оглас се објављује у дневном листу
који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.
Члан 21.
Поступак отуђења или давања у закуп
грађевинског земљишта прикупљањем понуда
јавним огласом спроводи Комисија из чл.10.
ове одлуке.
Стручне и административне послове за
Комисију из става 1. овог члана врши општински орган управе надлежан за скупштинске
послове.
Члан 22.
Учесник у поступку прикупљања
понуда јавним огласом, своју понуду доставља
органу управе надлежном за скупштинске
послове, најкасније 3 дана пре дана отварања
понуда.
Понуда мора да садржи:
- за правна лица: назив и седиште, податке о
упису у регистар надлежног органа (број,
датум, назив органа), порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и
печат,
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за физичко лице: име и презиме, адресу и
матични број а ако је то лице приватни
предузетник и податке о упису у регистар
надлежног органа (број, датум, назив
органа) и матични број,
износ,
рок до кога је учесник спреман да изгради
објекат,
изјаву о прихватању осталих услова из
огласа,
копију исправе о уплати депозита, односно
банкарску гаранцију.

Члан 23.
На оглас о прикупљању понуда не могу
се јавити председник, нити било који члан
Комисије.
Члан 24.
Уколико се на оглас пријави само један
учесник, земљиште се може отуђити или дати у
закуп под условом да је учесник понудио
најмање почетни износ и прихватио друге
услове из огласа.
Уколико се на оглас пријаве два или
више учесника и понуде исти износ, земљиште
ће се отуђити или дати у закуп учеснику који
понуди
повољније
услове
реализације
инвестиције (рок изградње објекта, начин и рок
плаћања закупнине и др.).
Уколико се на оглас не пријави ни један
учесник или су понуде неуредне, поступак
оглашавања ће се поновити по истеку рока од
најмање 15 дана од дана заказаног јавног
отварања понуда.
Уколико се на поновљеном прикупљању понуда путем јавног оглашавања не јаве
најмање два понуђача, сматраће се да је
оглашавање успело и кад постоји само једна
понуда уколико понуђач потписивањем изјаве
прихвати почетни износ увећан за 30%.
Члан 25.
Председник Комисије јавно отвара
понуде по редоследу приспећа, утврђује ко је
поднео понуду и ко је од подносилаца присутан са овлашћењем да учествује у поступку.
О раду Комисије води се записник.
Члан 26.
По обављеном поступку прикупљања
понуда, Комисија у року од 8 дана, сачињава
предлог за доношење решења о отуђењу или о
давању у закуп.
Записник о раду са предлогом из ст.1.
овог члана, Комисија доставља Скупштини
општине.

Члан 27.
Решење о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта доноси Скупштина
општине, које се доставља свим учесницима у
поступку.
Учесник у поступку прикупљања
понуда, који сматра да му је у овом поступку
повређено право, може да покрене управни
спор против решења из става 1. овог члана, у
року од 30 дана од дана достављања тог
решења.
Решење о отуђењу или о давању у закуп
грађевинског земљишта из става 1. овог члана
доставља се и Општинском јавном правобранилаштву.
Општинско јавно правобранилаштво
има право да, ако сматра да је решење донето
супротно одредбама закона и ове одлуке и
посебним условима за уређење земљишта
садржаним у јавном огласу, поднесе тужбу
надлежном суду, у року од 30 дана од дана
достављања решења.
По правноснажности решења из става
1. овог члана закључује се уговор између
општине и лица коме се земљиште отуђује или
даје у закуп, у року од 30 дана од дана
правноснажности решења о отуђењу или
давању у закуп грађевинског земљишта.
Члан 28.
Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини садржи нарочито: податке
о катастарској парцели, намени и величини
будућег објекта, о висини закупнине, року
трајања закупа, року и начину плаћања накнаде
за уређење земљишта, посебне услове за
уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште, року у коме земљиште мора да
се приведе намени, права и обавезе у случају
неизвршења обавезе, начин решавања спорова,
као и поступку и условима за измену уговора.
Када је уговором о закупу предвиђено
плаћање на више рата, обавезно се прописује
начин усклађивања висине закупа са порастом
цена на мало у Републици Србији, према
објављеним подацима надлежне организације
за послове вођења статистике.
Члан 29.
Ако се спроводи поступак јавног
надметања за давање у закуп неизграђеног
земљишта, које није уређено, огласом се
прописују услови за његово уређивање и
прибавља изјава учесника да прихвата
прописане услове и да уговором преузети
обавезу да о свом трошку изврши комунално
опремање грађевинског земљишта.
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Отуђење или давање у закуп грађевинског
заемљишта непосредном погодбом
Члан 30.
Грађевинско земљиште се отуђује или
даје у закуп непосредном погодбом на писани
захтев лица коме се у складу са Законом
земљиште може дати у закуп непосредном
погодбом.
Члан 31.
Захтев за отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта из претходног члана
ове одлуке подноси се органу управе
надлежном за имовинско правне послове.
Орган управе из става 1. овог члана
утврђује основаност поднетог захтева
и
предочава подносиоцу захтева услове за
отуђење или давање тог земљишта у закуп,
који се о истом изјашњава писаном изјавом.
Орган управе надлежан за имовинско
правне послове сачињава предлог решења који
у року од 8 дана са писаним изјашњењем
подносиоца захтева, доставља Скупштини
општине.
Решење о отуђењу или давању у закуп
непосредном погодбом доноси Скупштина
општине.
На основу решења из става 4. овог
члана закључује се уговор са Општином.
VI. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ О ОТУЂЕЊУ И
ЗАКУПУ
Члан 32.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се отуђује или даје у закуп лицу које понуди
највећу цену или највиши износ закупнине за
то земљиште, која се накнадно не може
умањивати.
Изузетно од одредбе претходног става,
општина може отуђити или дати у закуп
грађевинско земљиште по цени односно
закупнини која је мања од тржишне цене
односно закупнине или отуђити или дати у
закуп грађевинско земљиште без накнаде, уз
претходно прибављену сагласност Владе.
Ближе услове и начин за отуђење или
давање у закуп грађевинског земљишта из ст.2.
овог члана, прописује Влада.
Члан 33.
Потписи
уговарача
на
уговору
оверавају се у Суду.
Уговор се уписује у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима.

Члан 34.
У случају када је уговор закључен са
више лица, свако лице, у току рока за изградњу
објекта може да да изјаву у писаном облику да
жели да раскине уговор у односу на свој део
права и обавеза.
Предлог за раскид уговора из става 1.
овог члана лице подноси Општинском јавном
правобраниоцу
заједно
са
писаним
сагласностима осталих лица и изјавама да
преузимају његова права и обавезе из уговора.
На предлог Општинског јавног правобраниоца, Скупштина општине доноси акт о
давању сагласности за раскид уговора и
преузимање права и обавеза од стране осталих
лица.
У складу са актом из става 3. овог
члана, закључује се анекс уговора у року од 30
дана.
Члан 35.
Ако се промени власник објекта који је
изграђен на грађевинском земљишту у јавној
својини, које се користи по основу уговора о
закупу закљученом у складу са законом,
општина ће, на захтев новог власника,
изменити уговор о закупу, тако што ће на место
дотадашњег закупца ступити нови власник
објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу
доставља се уговор о куповини објекта или
куповини објекта у изградњи, односно други
правни основ којим се стиче право својине на
објекту или објекту у изградњи, који је судски
оверен са потврдом пореске управе о измирењу
пореза по том правном основу или са потврдом
пореске управе о ослобађању од пореске
обавезе, односно правноснажно решење о
наслеђивању.
Општина
закључује
са
новим
власником објекта уговор о закупу, који по
потписивању представља основ за промену
уписа закупца у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима.
Члан 36.
Приликом промета објекта изграђеног
на грађевинском земљишту датом у закуп,
закупац је дужан да уговор о промету објекта
достави Јавном правобраниоцу општине
Врњачка Бања, у року од 15 дана од дана
судске овере уговора.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у '' Сл.листу општине Врњачка Бања.''
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Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о грађевинском
земљишту (''Сл. лист општине Краљево'' бр.
5/04 и "Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.
10/07).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-605/09 од 5.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
253.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6. седници одржаној дана 5.10.2009.године на
основу члана 4. и члана 12.Закона о комуналним делатностима(“Сл.гласник РС“,бр.16/97 и
42/98), члана 7.Закона о превозу у друмском
саобраћају(“Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01,
61/05, 91/05 и 62/06), члана 156. и члана 157.
Закона о безбедности саобраћаја на путе-вима
(„Сл.гласник РС“, бр.41/09) и чл.48.Закона о
јавним путевима (''Сл.гласник РС'', бр.101/05 и
123/07), чл.19. Правилника о ближим о саобраћајно-техничким и другим условима за
изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта
(''Сл.гласник РС'',бр.20/96, 18/04,56/05 и 11/06),
и члана 36.Статута општине Врњачка
Бања(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/09), доноси
ОДЛУКУ
О САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се основни
услови и правила која ће се примењивати у
циљу безбедног и несметаног одвијања
саобраћаја, техничког регулисања саобраћаја у
насељеним местима и осталим јавним путевима
на територији општине Врњачка Бања, услови
и начин обављања и поверавања послова
линијског превоза путника у градском и
приградском
саобраћају
на
територији
општине, превоз туриста за туристичко
разгледање Врњачке Бање туристичким возом
и фијакером, као и друга питања од значаја за
одвијање и безбедност саобраћаја.
Члан 2.
Под техничким регулисањем саобраћаја
подразумевају се мере и акције којима се
утврђује режим саобраћаја на путу као и
саобраћајно-техничке мере у насељу, у

редовним условима и у условима радова на
путу, а нарочито: усмеравање и вођење
саобраћаја, управљање брзинама у функцији
густине саобраћајног тока, ограничење брзине
у функцији стања коловоза и временских
услова, утврђивање путева и улица у којима се
забрањује саобраћај или саобраћај поједине
врсте возила, одређивање једносмерних путева
и улица, ограничење брзине кретања за све или
поједине категорије возила, одређивање
простора за паркирање и заустављање возила,
снабдевање, усмеравање и преусмеравање
корисника, одређивање безбедног и ефикасног
начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, дозвољено осовинско оптерећење, зоне
заштите животне средине, усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког
саобраћај, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу, одређивање пешачких
зона, зона успореног саобраћаја и зона школа
као и остали послови од интереса за безбедно
одвијање соабраћаја.
Техничко регулисање саобраћаја из става 1.овог члана одлуке врши орган Општинске
управе надлежан за послове саобраћаја.
За спровођење утврђеног режима
саобраћај мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Орган Општинске
управе надлежан за послове саобраћаја даје
сагласност да је пројекат израђен у складу са
утврђеним режимом саобраћаја.
Члан 3.
Путеви морају бити пројектовани,
изграђени, реконструисани и одржавани тако
да се саобраћај на њима може одвијати
несметано и безбедно и морају испуњавати
прописане услове.
На пролазу државног пута кроз насеље
мора бити изграђен тротоар.
Приликом опредељивања за изградњу
новог пута или реконструкцију постојећег
јавног пута, управљач јавног пута мора
обезбедити пројекат стратешке компаративне
анализе утицаја тог пута на безбедност
саобраћаја на путној мрежи као и пројекат
ревизије безбедности саобраћаја.
Управљач пута дужан је да прати стање
безбедности саобраћаја на путу, обезбеди
независне пројекте у циљу индентификације
опасних места најмање једанпут годишње и
независне пројекте мапирања ризика на
деоницама и индентификација најопаснијих
деоница пута (црне тачке), сачини појединачан
пројекат за санирање ризичних деоница и
опасних места и предузима мере за санирање
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високо ризичних деоница пута и опасних места
у складу са пројектом.
У случају саобраћајне незгоде са
погинулим лицима, управљач пута дужан је да
на основу независне оцене, у року од месец
дана, утврди узрок, односно последицу
саобраћајне незгоде и предузме мере у циљу
унапређења безбедности пута.
Управљач јавног пута дужан је да
благовремено и тачно обавештава јавност о
ограничењу и забрани саобраћаја на јавним
путевима, о ванредним условима и посебним
мерама за саобраћај на њима, као и о проходности путева у зимском периоду и у случају
елементарних непогода као и да повремено
обавештава јавност о саобраћајним незгодама
са узроцима и последицама истих.
Управљач пута дужан је да организује
снимање и бројање саобраћаја и других
величина саобраћајног тока на јавним путевима
и да резултате достави органу локалне
самоуправе надлежном за послове саобраћаја,
Министарству
унутрашњих
послова
и
Агенцији за безбедност саобраћаја.
Редовну контролу јавног пута у
експлоатацији са аспекта безбедности саобраћаја на путу врши орган надлежан за послове
саобраћаја - испектор за јавне путеве. Управљач јавног пута мора обезбедити да се, на
основу налаза испектора за јавне путеве,
сачини пројекат којим се утврђују мере за
безбедно одвијање саобраћаја на путу.
II.ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 4.
Највећа дозвољена брзина кретања
возила на општинским, некатегорисаним,
путевима са асфалтним коловозом, путевима и
улицама у насељеном месту Врњачка Бања и
насељеним местима: Руђинци, Штулац, Врњци,
Ново Село, Грачац, Подунавци и Вранеши је 50
км/ч што се регулише постављањем посебног
саобраћајног знака.
Брзина кретања возила у зони школа у
насељеним местима на територији општине
Врњачка Бања ограничава се до 30км/час у
времену од 7,00 до 21,00 час, осим ако
саобраћајним знаком време забране није
другачије одређено.
Зона школе је део пута или улице која
се налази у непосредној близини школе, и као
таква обележена је одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом.
У зони школе надлежни орган за
послове саобраћај наложиће управљачу пута
примену посебних техничких средстава за
заштиту безбедности деце.

Брзина кретања туристичког воза у
зони успореног саобраћаја на одобреној траси
кретања не сме износити више од 10км/часу
односно мора се прилагодити брзини кретања
пешака и бициклиста, а на јавном путу не сме
износити више од 20км/час.
Зона успореног саобраћаја возила је
део пута, улице, или део насеља у коме коловоз
користе пешаци и возила и иста мора бити
обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Члан 5.
Забрањује се кретање свих возила, укључујући бицикле, мотоцикле-скутере, радне
машине и запрежна возила, пешачком зоном.
Под пешачком зоном подразумевају се
све површине јавне намене (уређене зелене
парковске површине, пешачке шетне стазе,
делови улица и тргова поплочаних бетонском
коцком) који су Генералним планом Врњачке
Бање дефинисане на простору од ушћа Липовачке реке у Врњачку реку до извора хладне
минералне воде „Снежник“, простор око
минералних извора „Језеро“ и „Слатина“,, као
и остале површине јавне намене које се важћим Детаљним плановима прогласе пешачком
зоном.
Пешачка зона мора бити обележена
прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Забрањује се кретање моторних возила
чија укупна маса прелази 5 тона у насељеном
месту Врњачка Бања у екстра и првој грађевинској зони, и то у улицама: Краљевачка,
Kрушевачка, Београдска, Немањина, Врњачка,
Булевар српских ратника, Пролетерских
бригада (од хотела Фонтана до раскрснице
Романија), Светог Саве, Паје Павловића,
7.Јула, 8.Марта Драгише Мишовића, Цара
Лазара, Попинских Бораца, Олимпијска, Аце
Стојановић, Копаонички Венац, Моше Пијаде,
Хероја Чајке, Бановић Страхиње, Зелени
Булевар, Владана Благојевића, Радничка,
Хероја Маричића, Велибора Марковића,
15.Октобра, 13.Маја, као и у ул. Мишка
Ерчевића.
У кружном прстену око екстра и прве
грађевинске зоне који обухвата улице: Олге
Јовичић, Јована Цвијића Слатински венац,
Жике Ваљаревића и Јастребачка (део општинског пута бр. 4.) забрањује се кретање
моторних возила са осовинским оптерећењем
већим од 6 тона, с тим да укупна маса возила
не сме прећи 15 тона.
Туристички воз, фијакер и бицикле на
четири точка за туристичко разгледање
Врњачке Бање могу се кретати само за то
одређеном или обележеном трасом и заустављати на одређеним и обележеним местима о
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чему решење доноси Орган управе надлежан за
послове саобраћаја.
Возилима којима се врши доставаснабдевање робе у објектима може се издати
посебно одобрење за пролаз и паркирање у
улицама мимо прописаног режима саобраћаја,
с тим што доставу робе иста могу вршити само
у временском периоду од 05,00 до 08,00 часова
и 15,00 до 17,00 часова. Одобрењем се утврђује
износ локалне комуналне таксе која је
прописана за пролаз и паркирање возила у
улицама мимо прописаног режима саобраћаја.
Достава робе објектима који се налазе у
пешачкој зони, у циљу заштите животне
средине, може се вршити сама електро
колицима или колицима која се покрећу снагом
возача.
Возилима
комуналних
предузећа,
Електродистрибуције, ПТТ-а, возилима за
хитне интервенције (ватрогасна возила, возила
хитне помоћи), као и возилима власника
путничких возила
који су настањени у
улицама забрањеним за саобраћај, може се
издати посебно одобрење за кретање возила
улицама забрањеним за саобраћај, односно
паркирање и гаражирање у двориштима где су
настањени, под условом да имају уређен и
изграђен паркинг или гаражни простор.
Одобрење из ст.6., 7., и 9. овог члана,
издаје Одељење општинске управе надлежно за
послове саобраћаја, и исто садржи: марку
возила, регистарску ознаку, носивост и време у
коме је дозвољено кретање и паркирање, као и
трасу пута.
Возила из става 9. овог члана Одлуке, не
подлежу временском ограничењу кретања уз
обавезу да поседују радни налог за ту локацију
издат од надлежног органа и ослобађају се
плаћања локалне комуналне таксе прописане за
пролаз и заустављање возила у улацама
забрањеним за кретање таквих возила. Власници-корисници стамбеног простора који су
истовремено и власници возила, не подлежу
временском ограничењу кретања возила у
улицама у којима су настањени.
Забрана кретања возила из става 4.овог
члана одлуке, не односи се на возила-аутобусе
за превоз путника у локалном саобраћају на
територији општине Врњачка Бања.
Возилима
ванлинијског
превозааутобусима којима се врши превоз туриста и
ђачких екскурзија, дозвољава се улазак у зону
забране и паркирање истих на приступној
рампи хотела, или на изграђеној асфалтној
површини, под условом да се не угрожава
безбедност других учесника у саобраћају и
кретање пешака, с тим да максимално
задржавање ових возила не може бити дуже од

60 минута,колико је потребно за излазак –
улазак путника.
По истеку максимално дозвољеног
времена од 60 мин., забрањује се задржавање
возила-аутобуса у зони забране, и исти се мора
паркирати на паркинг простору аутобуске
станице Врњачка Бања.
Члан 6.
У линијском, градском и приградском
превозу путника на територији општине
Врњачка Бања користе се аутобуска станица
Врњачка Бања, аутобуска стајалишта у
Врњачкој Бањи и аутобуска стајалишта у
насељеним местима:
Аутобуска стајалишта у насељеном
месту Врњачка Бања се могу формирати на
локацијама: Дрвара, Пијаца, зграда Општинске
управе, „Бели Извор“, Слатина, вртић „Радост“;
Суд, Снежник, Клобук, Болница, Сунце,
Романија, Пахуљица, Голо брдо, Липе, Опленац, Ауто-мото друштво, Жицман, НиколићиЛипова, Школа Липова, Метинске ливаде
Котлајићи,
Ранковићи,
Пискавац,
Рај,
Електродистрибуција, и Дубрава 1.
Формирање, односно изградња и
уређење аутобуских стајалишта у насељеном
месту Врњачка Бања вршиће се према важећем
реду вожње у градском и приградском
саобраћају.
Аутобуска стајалишта у насељеним
местима су:
1.Насељено место Врњци: Прибачки
сокак, «Тодор«, Станчићи, Врњци-раскрсница,
„Витојевац“, ОШ ''Младост'', Станчићи,
Атанасковићи и Нови мост.
2.Насељено место Руђинци: Железничка станица, Моравска, Илићи, Лазаревићи,
Поток, „Рај 2“, Грот, “Поток 2“ и Рај.
3. Насељено место Ново Село: Шарац,
Ново Село, Себићи, ''Златно буренце'', Продавница ''Богојевићи'', Башићи, Потковица,
Бабићи, Стадион, Кош, Стругара, Миковићи,
Шибаци, Бисерчићи, Ђукићи, Подовци, Мијатовићи, Видосављевићи, Бранковићи, Смиљанићи, Дубравци, Црепуљари, Младеновићи,
Пантовићи, Маринковићи, Стрмени-чани и ОШ
''Бане Миленковић'', “Дубрава 2“, Стевановићи,
Раскрсница Ново Село-Рсавци.
4. Насељено место Подунавци: Подунавци-центар, Подунавци – мост, Срњевац,
Рудина;
5. Насељено место Вранеши: Доњи
Вранеши, Вранеши, Раскрсница, Продановачка
мала 1, Продановачка мала 2, Петровићи,
окретница, „Терзићи'', Дом Вранеши, Дом у
Вукушици,
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6. Насељено место Штулац: Штулац I,
Штулац I I, Попинска река, ОШ ''Младост
Штулац'' и окретница
7. Насељено место Рсовци: стајалиште
Рсовци, река;
8. Насељено место Станишинци:
Лекина барака, Чеперци, Миодраговићи, Дом,
Загржа-мост;
9.Насељено место Грачац: Томинац,
Доњи Грачац, Стаменчићи, Боровци, Дом Грачац, Ћилерџићи, Манојловићи, школа Отроци,
Брекиње, Црква, Рсовци (Горњи Грачац), кућа
Каравесовић Крстивоја, “Главица“, Ћурчићи,
Белобрђани, Продовка ,
10. Насељено место Гоч: Раскрсница
нови пут, Хоризонт, Ловачки дома, Језеро
Селиште.
Члан 7.
Аутобуско стајалиште је израђен постор
ван коловоза, или прописно обележена површина на коловозу намењена за заустављање
аутобуса ради укрцавања и искрцавање
путника и утовара-истовара пртљага.
Аутобуско стајалиште мора имати
прописане ознаке, изграђену односно означену
саобраћајну површину за заустављање аутобуса, извод из реда вожње, уздигнуту површину за путнике, надстрешницу и корпу за
отпатке.
Извод из реда вожње на аутобуском
стајалишту дужан је поставити превозник.
Извод из реда вожње садржи: назив
превозника, назив и ознаку стајалишта, времена свих полазака са стајалишта. Извод из реда
вожње може садржати и друге податке од
интереса за боље информисање путника о
превозу.
На важнијим саобраћајним чворовима
где се сусрећу више линија, постављају се
информативни панои, који садрже план мреже
линија, извод из реда вожње са поласцима и
интервалима између полазака и друге податке
од интереса за боље информисање путника.
Аутобуско стајалиште мора да испуњава и друге услове утврђене прописима о изградњи аутобуских стајалишта.
Члан 8.
Локацију-место за изградњу аутобуског стајалишта одређује Управљач пута
поред којег се изграђује стајалиште у складу са
Правилником о ближим саобраћајно-техничким условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и стајалишта.

Члан 9.
Захтев за отварање нових стајалишта
могу поднети Месне заједнице, предузећа- превозник, установе, и група грађана од најмање
10 лица.
Захтев из става 1. овог члана подноси
се Управљачу пута.
Оправданост захтева за отварање
нових стајалишта утврђује Управљач путева уз
сагласност одељења Општинске управе надлежног за послове саобраћаја и то најкасније у
року од 30 дана од дана подношења захтева.
Члан 10.
Изградњу и одржавање аутобуских
стајалишта на државним путевима у границама
ГП-а Врњачка Бања, као и свим општинским и
некатегорисаним путевима и улицама у
насељима на територији општине Врњачка
Бања врши управљач пута.
Члан 11.
Полазно стајалиште за туристички воз
је простор приступног коловоза аутобуској
станици до раскрснице са улицом Булевар
Српских Ратника, а задње стајалиште туристичког воза је асфалтни коловоз улице Булевар
Српских ратника код бивете «Снежник».
Полазно стајалиште за фијакер је плато у улици Моше Пијаде, наспрам ресторана
„Србија“.
Полазно стајалиште за бицикле са
четири точка је плато наспрам ресторана
„Србија“ у улици Моше Пијаде.
Стајалишта за превоз туриста за
туристичко разгледање Врњачке Бање морају
испуњавати услове и бити уређена у складу са
чл.7., 8. и чл.10.
Члан 12.
Забрањено је заустављање и паркирање возила на простору утврђеном за аутобуско и такси стајалиште, као и на растојању
мањем од 15 метара испред и иза ознаке на
коловозу којим је стајалиште означено.
Члан 13.
Забрањено је заустављање и паркирање
возила на зеленим и свим површинама јавне
намене.
Под површинама јавне намене, сматрају
се површине:
1. површина јавног саобраћаја (улице и друге
саобраћајнице, тротоари, пешачке-шетне стазе,
бициклистичке стазе и друге површине јавног
саобраћаја),
2. тргови, противпожарни пут,
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3. зелене површине јавне намене (паркови,
скверови, дрвореди, травнате површине,
површине за одмор и рекреацију),
4. забавни и спортски терени (стадиони,
игралишта, вртићи и др.),
5. водене површине (приобално земљиште,
корита и обала реке),
6. пијаце, зелене, млечна и сточна пијаца,
прилази и организована откупна места за
пољопривредне и млечне производе и стоку,
7.приступне саобраћајнице и колски пролази
између стамбених зграда као и колски улази
односно излази из зграде, дворишта или гараже
8. гробља и приступне стазе гробним местима,
9. друге површине на којима се налазе објекти
намењени за јавно коришћење.
Паркирање моторних возила може се
вршити на јавним паркиралиштима и посебним
паркиралиштима у складу са одлуком којом се
регулишу услови и начин одржавања и управљања јавним и посебним паркиралиштама, под
условом да возило није на месту на коме би се
онемогућио приступ другом возилу ради
паркирања или излазак неком већ паркираном
возилу.
Колски улаз у зграду, двориште или
гаражу, мора бити обележен прописаном
саобраћајном сигнализацијом којом се означава
забрана заустављања и паркирања на коловозу,
односно тротоару.
Члан14.
Забрањено је одржавање спортских и
других приредби на путу.
Изузетно спортска или друга приредба на
путу се може одржати уз сагласност управљача
пута и издатој дозволи од стране надлежне
организационе јединице Полиције.
Уколико је приликом одржавања спортских и других приредби на путу потребно
обуставити саобраћај или извршити друге
измене у режиму саобраћаја дозвола се издаје
уз сагласност одељења Општинске управе за
послове саобраћаја.
Организатор спортске и друге приредбе
на путу обавезан је да, о мерама ограничења
или забране саобраћаја, обавести јавност путем
средства јавног информисања најкасније
48.сати пре почетка приредбе.
Члан 15.
Возила паркирана супротно одредбама
ове Одлуке и Закона о основама безбедности
саобраћаја на путевима уклањају се, специјалним возилом (паук) и одвозе на место
одређено за те намене.
Уклањање
возила
са
коловоза,
тротоара, скверова, бициклистичких стаза,
пешачких стаза, стајалишта за возила јавног

саобраћаја, и других саобраћајних површина
вршиће се по налогу овлашћних радника
Организационе јединице полиције Врњачка
Бања, а возила паркирана на зеленим и другим
површинама јавне намене уклањаће се по
налогу
комуналног
или
саобраћајног
инспектора општине Врњачка Бања.
Уколико саобраћајни или комунални
инспектор вршећи надзор и контролу затекну
возило паркирано или заустављено супротно
одредбама ове одлуке и Закона, наредиће
возачу, уколико је присутан да одмах уклони
возило, под претњом принудног извршења,
Уколико возач из претходног става овог
члана није присутан на лицу места, саобраћајни
или комунални инспектор донеће решење у
писаној форми којим ће наложити уклањање
возила у року који не може бити краћи од три
мунута. Примерак решења поставља се на
видно место возила и тиме се сматра да је исто
уручено возачу. Накнадно уклањање или
уништење не утиче на ваљаност његове
доставе.
Уклањање возила ће се прекинути ако се
возач возила појави на лицу места и прихвати
да уклони возило.
У случају из става 5. овог члана Одлуке
возач сноси трошкове претходно предузетих
радњи.
Члан 16.
Саобраћајни инспектор на начин из става
3. и 4. члана 15. ове Одлуке, поступиће када у
контроли саобраћаја на путу, односно месту на
коме је дозвољено заустављање и паркирање
возила затекне одбачено возило.
Одбачено возило је возило на путу које
је видно запуштено и које није регистровано.
Саобраћајни инспектор наложиће да се
возило из претходног става овог члана Одлуке,
о трошку сопственика уклони и премести за то
одређено место.
Обављање послова уклањања возила из
чл. 15. и 16. ове одлуке јединица локалне
самоуправе може поверити предузећу, односно
другом правном лицу или предузетнику који
испуњава прописане услове за то у складу са
Законом о комуналним делатностима.
Овлашћено предузеће за уклањање
возила по налогу саобраћајног или комуналног
инспектора, уклониће возила из чл.15. и 16. ове
одлуке, на место одређено за те намене.
Место за смештај возила из претходног
става обезбеђује предузеће, друго правно лице
или предузетник који врши уклањање у оквиру
своје пословне локације.
Овлашћено предузеће, друго правно
лице или предузетник, дужно је да уклоњено
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возило преда власнику, а по претходно
измиреним обавезама власника возила.
Члан 17.
На местима укрштања два јавна пута
или јавног и некатегорисаног пута, као и на
местима смањене прегледности забрањено је
подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати
предмете и материјале, постављати постројења
и уређаје и градити објекте, односно вршити
друге радње које ометају прегледност јавног
пута.
Власник односно непосредни држалац
земљишта, који се налази у зони потребне
прегледности, дужан је да, на захтев управљача
јавног пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења из става 1.овог
члана, у циљу обезбеђења прегледности пута.
Члан 18.
За извођење радова који захтевају
прекопавање-раскопавање
коловоза
или
тротоара инвеститор мора имати одобрење које
издаје Одељење општинске управе надлежано
за послове планирања и изградње, уз претходно
прибаљену сагласност управљача пута.
Инвеститор
радова
пре
почетка
извођења радова, у поступку прибављања
одобрења дужан је да на одговарајући рачун
јавних прихода општине Врњачка Бања уплати
локалну комуналну таксу и депозит у износу
стварних трошкова потребних за враћање
наведене површине у првобитно стање које ће
утврдити управљач пута приликом давања
сагласности из става 1. овог члана.
Одобрење из ст.1.овог члана мора
поред осталог да садржи грађевинско-техничке
и саобраћајно-безбедоносне услове (привремену саобраћајну сигнализацију), време
почетка и завршетка радова, утврђене износе
локалне комуналне таксе и депозита за враћање
наведене површине у првобитно стање, и друге
услове предвиђене законским прописима,
одлукама, упутствима и другим актима
општине Врњачка Бања који се односе на ову
област.
По добијеном одобрењу за извођење
радова који захтевају прекопавање-раскопавање коловоза или тротоара извођач радова пре
почетка радова мора да постави привремену
саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на
коме се изводе радови, те да исту одржава у
исправном - прописаном стању током извођења
радова, а након завршетка радова исту уклони
о свом трошку.
За постављање привремене саобраћајне
сигнализације из става 3. овог члана мора се
израдити саобраћајни пројекат, осим у

случајевима извођења хитних радова који не
трају
дуже
од
24.сата.Сагласност
на
саобраћајни пројекат даје орган општинске
управе надлежан за послове саобраћаја.
Управљач путева дужан је да обезбеди
постављање привремене саобраћајне сигнализације на делу пута на коме су настала оштећења или препреке која се не могу одмах
отклонити као и да предузме мере на
обезбеђењу учесника у саобраћају.
Примерак издатог одобрења доставља се
Одељењу општинске управе надлежном за
послове инспекцијског надзора општине
Врњачка Бања.
По завршеним радовима, инвеститор
мора Управљачу пута предати коловоз или
тротоар у функционалном, исправном стању
односно у оном стању какво је било пре
почетка извођења радова – првобитно стање.
Члан 19.
Када инвеститор који врши изградњу,
доградњу или реконструкцију објеката, за
допрему и одвожење разног грађевинског
материјала (земље, песка, шљунка, камена,
грађевинског материјала и др), користи теретна
возила која прекорачују укупну масу или
премашују дозвољено осовинско оптерећење,
ширину, дужину или висину, такав превоз
сматра се ванредним превозом.
За услуге превоза из ст.1. овог члана,
који се односе на превоз грађевинског
материјала, инвеститор је дужан да са
управљачем пута
у сваком појединачном
случају закључи уговор о ванредном превозу и
прибави одобрење за обављање овог превоза и
то пре издавања решења о грађевинској
дозволи.
Инвеститор је дужан да са управљачем
пута за сваки појединачни превоз утврђеном
трасом приступних саобраћајница закључи
уговор, којим ће се ближе одредити следеће:приступне саобраћајнице које је једино
могуће користити за допрему грађевинског
материјала и машина до градилишта, број
појединачних пролазака за свако возило по на
особ, подаци о возилима, укупну носивост
односно осовинско оптерећење које се дозвољава, временски период коришћења предметних саобраћајница, висину накнаде за
ванредни превоз, и оверену изјаву инвеститора
и превозника да прихвата да управљачу јавног
пута надокнади сву штету насталу обављањем
сваког појединачног превоза који је уговорен
као ванредни превоз, у року од 3о дана од дана
настанка штете.
О закљученим уговорима и издатим
одобрењима управљач пута води регистар и у
обавези је да Одељењу Општинске управе
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надлежном за послове саобраћаја у сваком
појединачном случају доставља примерак
уговора и одобрења а надлежној полицијској
станици примерак издатог одобрења.
Члан 20.
Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знакови, ознаке на коловозу и тротоару,
уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова (семафори), светлосне и друге ознаке на
путу.
Саобраћајна сигнализација поставља се
и одржава тако да учесници у саобраћају могу
на време и лако да је уоче дању и ноћу и да
благовремено поступе у складу са њиховим
значењем.
Саобраћајна сигнализација мора се
уклонити, допунити или заменити ако њено
значење не одговара измењеним условима
саобраћаја на путу или захтевима безбедности
саобраћаја.
Управљач јавног пута поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за
заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу
решења о техничком регулисању саобраћаја
које издаје орган општинске управе надлежан
за послове саобраћаја.
Члан 21.
На саобраћајну сигнализацију и на
носачу вертикалне саобраћајне сигнализације,
забрањено је постављање ознака и натписа који
нису у вези са значењем собраћајне сигнализације.
Забрањено је неовлашћено постављање,
уклањање, оштећење и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута.
Ко оштети саобраћајни знак, дужан је
надокнадити штету, односно сносити трошкове
његовог поновног постављења.
III. УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА И
ПОВЕРАВАЊА
ПОСЛОВА
ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Члан 22.
Под градским и приградским превозом
путника сматра се превоз путника који се
обавља на територији Врњачке Бање и између
насељених места на територији општине
Врњачка Бања на истом превозном путу,
свакодневно, односно истог дана у недељи, у
исто време, и са истим местима укрцавања и
искрцавања путника (у даљем тексту: градски
превоз).

Превоз путника у градском и
приградском саобраћају обавља се аутобусима:
1. на сталним линијама-свакодневно током
целе године,
2.на сезонским линијама – периодично (за
ученике студенте и друго),
3.на ванредним линијама – за време одржавања
културних, уметничких, спортских и других
манифестација.
Члан 23.
Јавни превоз путника у градском и
приградском саобраћају може обављати
предузеће, друго правно лице или предузетник
(у даљем тексту:превозник) регистрован за
обављање те врсте превоза, који је власник
најмање три регистрована аутобуса, има обезбеђен паркинг простор за сва возила којима
обавља превоз, као и обезбеђене кадрове који
врше послове редовног одржавања возила и
контролу њихове техничке исправности.
Јавни превоз путника обавља се у складу
са Законом о превозу у друмском саобраћају и
Општим условима превоза.
Превозник може отпочети са обављањем превоза ако има регистрован и оверен ред
вожње и доказ о исправности возила.
Регистрацију и оверу реда вожње за
линијски превоз путника у градском и
приградском саобраћају на територији општине
Врњачка Бања, врши одељење Општинске
управе надлежано за послове саобраћаја.
Захтев за регистрацију и оверу реда
вожње подноси се у року од 8 дана од дана
закључења уговора о поверавању обављања
превоза путника на територији општине
Врњачка Бања који се закључује на временски
период од 2 године. У другој години обављања
поверене делатности превозник је обавезан да
захтев за регистрацију и оверу реда вожње
поднесе најкасније до 30. априла текуће
године.
Уз захтев за регистрацију и оверу реда
вожње превозник подноси: извод из регистра о
вршењу делатности јавног линијског превоза
путника, доказ о испуњености законом утврђених услова за вршење ове делатности,
ценовник превоза путника или тарифу превоза
путника.
Уколико превозник не поднесе захтев
за регистрацију и оверу реда вожње у складу са
ставом 5. и 6 овог члана Одлуке, или му захтев
буде одбијен, уговор о превозу се раскида, а
поступак за поверавање послова јавног превоза
понавља.
Одељење Општинске управе надлежано
за послове саобраћаја региструје и оверава ред
вожње у року од 15 дана од дана достављања
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захтева за регистрацију и оверу реда вожње и
води регистар оверених редова вожње који
садржи редни број, назив превозника, назив
линије, број полазака на линији, рок важења
реда вожње и друго.
Члан 24.
Обим превоза путника у градском и
приградском
саобраћају
на
територији
Општине утврђује се мрежом линија градског
и приградског саобраћаја у зависности од
потребе за превозом.
Мрежу линија у градском и приградском саобраћају утврђује извршни орган Општине, на основу предлога Одељења општинске
управе надлежног за послове саобраћаја.
Мрежа линија одређује се називима
насељених места, улица и путева којима се
крећу аутобуси, од почетног до крајњег
стајалишта.
Улице и путеви на којима се одвија
превоз морају да испуњавају прописане услове
у погледу ширине саобраћајних трака,
носивости коловозне конструкције и врсте
коловозног застора, минималних полупречника
кривина, величине нагиба, осветљености у
насељеном месту и др.
Одељење надлежно за послове саобраћаја
одређује испуњеност услова улица и путева за
локални саобраћај, по претходно прибављеном
мишљењу Управљача пута.
Превоз путника у градском и
приградском саобраћају врши се по ценама
образованим по посебним прописима о ценама.
Члан 25.
Поверавање
превоза
путника
у
градском и приградском саобраћају као
комунала делатност од локалног интереса врши
се путем јавног оглашавања по поступку
прописаном Законом о комуналним делатностима на период од две године.
Јавни конкурс расписује Извршни
орган Општине.
Јавни конкурс објављује се у локалним
средствима јавног информисања, најмање у
једном дневном листу на територији Републике
Србије и на интерент сајту Општине Врњачка
Бања.
Конкурс је отворен 30 дана.
Конкурсом се ближе одређује садржај
документације коју треба доставити, а којом се
доказује испуњеност услова за обављање
превоза.
Члан 26.
Извршни орган може расписати конкурс за поверавање комплетног превоза путника

или за поверавање превоза на појединим
линијама у градском и приградском саобраћају.
Члан 27.
Јавни конкурс садржи одредбе о
линијама које се поверавају, условима које је
превозник дужан да испуњава, документација
која се прилаже, време трајања поверене
делатности, и време трајања конкурса, и др..
Члан 28.
Учесник јавног конкурса дужан је да на
основу књиговодствене–финансијске, персоналне и правно-нормативне документације докаже своју техничку, организациону и кадровску
оспособљеност за обављање комуналне
делатности за коју се пријваљује на конкурс.
Члан 29.
Поступак јавног оглашавања спроводи
Комисија од пет чланова састављена од
стручних лица.
Комисију из претходног става образује
Извршни орган.
Комисија спроводи јавни конкурс и
утврђује предлог за избор превозника.
Критеријуми за избор најповољнијег
понуђача биће одређени конкурсном документацијом.
Члан 30.
на предлог
Скупштина општине
Комисије доноси Одлуку о избору превозника,
која се објављује се у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
Са изабраним превозником Председник
општине закључује уговор о поверавању
обављања превоза путника на територији
Општине Врњачка Бања.
Члан 31.
Уговором о правима и обавезама у
обављању
комуналне
делатности-превозу
путника у градском и приградском саобраћају
регулишу се:
- непосредне обавезе у извршавању послова,
- одговорност за случај неквалитетног или по
обиму недовољног обезбеђивања превоза,
- правне и економске последице неизвршавања
или лошег извршавања послова,
- утицај више силе или наступања разлога који
су већ предвиђени законом,
- права и обавезе општине у погледу
обезбеђивања оних услова за обављање
поверених делатности који може или мора да
обезбеди Општина,
- обавезе превозника у погледу обезбеђивања
услова за континуирано, уредно и квалитетно
вршење превоза,
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- права и обавезе у случају поремећаја у
вршењу превоза,
- услови и поступак раскида уговора,
- и друга питања која су од значаја за уредно
обављање поверених послова.
Члан 32.
О обезбеђењу уговором преузетих обавеза стара се извршни орган преко надлежних
одељења Општинске управе.
Члан 33.
Превозник се мора придржавати
регистрованог и овереног реда вожње и
ценовника превоза путника.
Оверен ред вожње превозник је дужан
да објави преко средстава јавног информисања,
у року од 15 дана пре отпочињања обављања
линијског превоза.
Регистровани ред вожње, изузетно се
може мењати у случајевима,
- прекида саобраћаја због више силе или
извођења радова на реконструкцији пута,
- због мера надлежног Одељења општинске
управе надлежног за послове саобраћаја које
непосредно утичу на ограничење саобраћаја
док ти разлози трају.
Измене реда вожње, скраћење и
продужење линија, смањење или повећање
броја полазака предвиђених реда вожње, може
се вршити уз оверу измењеног редом вожње од
стране надлежног одељења Општинске управе
за послове саобраћаја по претходно датој
сагласности Општинског већа.
Члан 34.
Превозник је дужан да превоз путника
обавља трајно, квалитетно и несметано под
условима из ове Одлуке, Закона о превозу у
друмском саобраћају, Закону о комуналним
делатностима, а у обиму утврђеним актом
Извршног органа и уговором о поверавању
послова првоза путника.
Превозник може из оправданих разлога
на одређеној линији, привремено да обустави
јавни превоз или да линију скрати, продужи
или делимично измени трасу.
Под оправданим разлозима, у смислу
става 2. овог члана, сматрају се елементарне
непогоде(пожар, поплава, снежни нанос,
поледица и сл.), знатна оштећења улица, путева
и путних објеката, искључење аутобуса због
техничке неисправности чиме је онемогућено
безбедно одвијање јавног превоза на линији.
Превозник је дужан да о разлозима
поремећаја превоза на одређеној линији, одмах,
а најкасније у року од три сата писмено
обавести орган Општинске управе надлежан за

послове саобраћаја, а преко средства јавног
информисања и кориснике превоза .
У случају необављања превоза путника
у складу са одредбама из ст.1. овог члана,
Општинско веће ће на предлог надлежног
одељења Општинске управе, може раскинути
уговор о поверавању послова превоза путника.
Члан 35.
Превозник је дужан да се у свему
придржава одредби Закона о превозу у друмском саобраћају којима је регулисано: пријем
путника и ствари и услове које превозник и
возило морају да испуњавају у обављању
превоза путника.
У возилу којим се обавља градски
превоз путника мора се налазити:
1.важећи
ред
вожње,
односно
фотокопија важећег реда вожње оверена
печатом и потписом овлашћеног лица
превозника,
2.важећи и оверен ценовник,
3.општи услови превоза,
4.истакнут, у доњем десном углу
ветробранског стакла и са стране поред
улазних врата назив линије са назначењем
најмање једне успутне аутобуске станице или
аутобуског стајалишта, који ближе одређује
правац линије,
5.путни налог попуњен на прописан
начин, оверен и потписан и оверен од стране
овлашћеног лица и лица за контролу техничке
исправности возила.
У возилу превозник је дужан да прими
путника и пртљаг у границама расположивих
места односно носивости.
Пријем путника у возило и искрцавање
путника у градском превозу врши се на
аутобуским станицама и аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње.
Возилом у градском превозу не могу се
превозити лица и ствари чији превоз је
забрањен Законом о превозу у друмском
саобраћају.
Опште услове превоза утврђује Привредна комора Србије.
У складу са општим условима превоза
изабрани превозник у року од 15 дана од дана
закључења уговора о поверавању превоза
путника дужан ја да достави на сагласност
Општинском већу Правилник о условима
превоза путника у градском и приградском
саобраћају.
Правилник о условима превоза путника
у градском и приградском саобраћају садржи
нарочито: начин и услове пријема путника у
аутобусе у аутобускојстаници и аутобуским
стајалиштима, повластице за превоз одређених
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категорија путника, услове за пријем и чување
пртљага и ствари које су примљене на превоз,
као и шта се сматра пртљагом, могућност коришћења претплатних возних карата, накнаде и
доплате за посебне услуге у аутобуским станицама и аутобусима и др.
IV. ПРЕВОЗ ТУРИСТА
ВОЗОМ И ФИЈАКЕРОМ

ТУРИСТИЧКИМ

Члан 36.
Превоз туриста туристичким возом за
туристичко разгледање Врњачке Бање, може
обављати предузеће, друго правно лице или
предузетник (у даљем тексту–превозник) који
је регистрован за јавни превоз или туристичку
делатност, има обезбеђен паркинг простор
најмање два туристичка воза са еколошким
(еуро 4) или електро моторима и бројем
прикључних возила у складу са Законом о
безбедности саобраћаја на путевима
Превозник може отпочети са обављањем превоза под условима и на начин
прописаном овом одлуком, као и посебним
условима као што су:
- да прихвата трасу, време првог и последњег
поласка,
- да радно особље носи радну униформу што
утврђује одељење Општинске управе надлежно
за послове саобраћаја, као и да су корисници
превоза посебно осигурани
- да возач који управља туристичким возом има
возачку дозволу најмање за управљање „БЕ“
категоријом и посебну дозволу за управљање
туристичким возом коју издаје Агенција за
безбедност саобраћаја,
- да поседује потврду да туристички воз
испуњава одговарајуће безбедносно техничке
карактеристике,
- да прихвати обавезу о одржавању и
уређивању полазног стајалишта закључењем
уговора са јавним предузећем о појачаном
одржавању јавне површине која се користи за
обављање делатности.
За коришћење јавне површине за
кретање туристичког воза примењује се
таксена тарифа у складу за важећом Одлуком о
локалним комуналним таксама.
Оглас садржи највиши износ цена за
превоз туриста, који претходно утврђује
Извршни орган.
Члан 37.
Превоз туриста фијакером за туристичко разгледање Врњачке Бање може обављати предузеће, друго правно лице или
предузетник који је регистрован за туристичку
делатност, има обезбеђен паркинг простор и

простор за смештај запреге, најмање два
фијакера са запрегом која су добила оцену
репрезентативно.
Превозник може отпочети са обављањем превоза из претходног става под условима
и на начин прописан овом одлуком, као и
посебним условима и то:
- да прихвата трасу, време првог и последњег
поласка,
- да радно особље носи радну униформу што
утврђује одељење Општинске управе надлежно
за послове саобраћаја,
- да има прописану опрему за запрегу,
- да достави оверену изјаву којом гарантује
исправност фијакера и оверену потврду о
здравственом стању запреге која не сме бити
старија од 30 дана, с тим да је ову потврду у
обавези да достави и током обављања поверене
делатности и то на почетку туристичке сезоне
( 1.мај).
- да прихвати обавезу о одржавању и
уређивању полазног стајалишта закључењем
уговора са јавним предузећем о појачаном
одржавању јавне површине која се користи за
обављање делатности.
- да корисници превоза буду посебно
осигурани.
За заузеће јавне површине за кретање
фијакера примењује се таксена тарифа у складу
за важећом Одлуком о локалним комуналним
таксама.
Оглас садржи највиши износ цена за
превоз туриста, који претходно утврђује
Извршни орган.
Члан 38.
Превоз
туриста
за
туристичко
разгледање Врњачке Бање из чл. 36. и 37. ове
Одлуке поверава се предузећу, другом правном
лицу или предузетнику, прикупљањем писмених понуда на период од 2. године.
На предлог одељења Општинске
управе надлежног за послове саобраћаја,
Извршни орган расписује оглас о прикупљању
писмених понуда, који садржи ближе критеријуме за избор и истовремено доноси решење
о формирању комисије за избор најповољнијег
понуђача.
Оглас се објављује у локалним
средствима јавног информирсања.
Оглас садржи елементе који се односе
на врсту превоза ради туристичког разгледања,
трасу кретања, услове које је превозник дужан
да испуни, документа која се прилажу, време
трајања превоза и др.
Одлуку о избору најповољнијег
понуђача на предлог Комисије доноси
Општинско веће, а председник Општине на
основу одлуке Општинског већа закључује
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уговор са најповољнијим понуђачем о превозу
путника ради туристичког разгледања.
Уколико се обављање делатности не
повери привредном друштву или предузетнику,
Општина ће спровести поступак давања у закуп
површина јавне намене путем јавног огласа,
под условима, на начин и по поступку ближе
утврђеним огласом, у ком случају се закупни
однос утврђује за једну туристичку сезону у
текућој години.
Уколико се у том поступку пријави за
учешће само један понуђач, могуће је у
поступку непосредне погодбе закључити
уговор и са само једним понуђачем, уколико
прихвати да плати почетни износ закупнине
увећан за 25 %.
Члан 39.
У случају необављања превоза у складу
са одредбама чл. 36. и 37.ове одлуке и
закљученог уговора, извршни орган на предлог
надлежног одељења Општинске управе за
инспекцијске и комуналне послове може
раскинути уговор са превозником.
V. АУТОБУСКА СТАНИЦА.
Члан 40.
Аутобуска станица је објекат у којем се
врши прихват и отпремање аутобуса, путника,
пртљага и ствари, издавање возних карата и
других превозних исправа, давање обавештења
о превозу и пружању других услуга у вези са
превозом.
Аутобуска станица мора испуњавати
прописане услове из Закона о превозу у
друмском саобраћају и Правилника о ближим
саобраћајно-техничким условима за изградњу,
одржавање и експлоатацију аутобуских
станица и стајалишта.
Предузеће које управља аутобуском
станицом не може пружати услуге превознику
који обавља превоз без регистрованог и
овереног реда вожње, односно без одговарајуће
потврде да је превозник регистрован за градски
и приградски превоз.
Члан 41.
Предузеће које управља аутобуском
станицом мора вршити услуге превозницима и
путницима под једнаким условима и у складу
са општим условима пословања аутобуских
станица.
Превозник који користи аутобуску
станицу доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за сваку линију 10 дана пре
почетка обављања превоза на тој линији.

Аутобуска станица мора сачинитии
извод из реда вожње и истаћи га на видном
месту у аутобуској станици најкасније дан пре
ступања на снагу реда вожње.
Предузеће које управља аутобуском
станицом води евиденцију полазака и долазака
аутобуса градског и приградског превоза локалног превоза путника на територији општине
Врњачка Бања на прописаном обрасцу.
Предузеће које управља аутобуском
станицом дужно је да најкасније до десетог у
месецу, Одељењу надлежном за послове
саобраћаја општине Врњачка Бања достави
извештај о необављању превоза по овереним
редовима вожње.
У градском и приградском превозу
путника на територији општине Врњачка Бања
полазно стајалиште за све линије градског и
приградског превоза је аутобуска станица у
Врњачкој Бањи.
VI.НАДЗОР
Члан 42.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши орган Општинске управе за
послове саобраћаја.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке врши Одељење општинске управе
општине Врњачка Бања преко инспектора за
саобраћај.
Члан 43.
Општински инспектор за саобраћај у
вршењу послова инспекцијског надзора над
применом ове одлуке, закона и других прописа
донетих на основу Закона који регулишу ову
област има права и дужности да :
1) прегледа возила којима се обавља
локални превоз и контролише потребну
документацију за возила ( путне налоге за
возила, уговоре о закупу возила, саобраћајне
дозволе и др.);
2) контролише уговоре о поверавању
превоза у градском и приградском саобраћају и
превозне исправе;
3) утврђује идентитет превозника,
возног особља и других одговорних лица за
обављање превоза, контролом личних карата и
других одговарајућих исправа;
4).контролише важеће и оверене редове
вожње и ценовнике као и другу документацију
која омогућава увид у пословање превозника;
5) подноси извештај извршном органу
општине о томе да ли превозник обавља
поверену делатност у обиму и под условима
утврђеним овом одлуком и уговором о превозу
путника,
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6) подноси захтев за брисање реда
вожње када утврди да превозник не обавља
линијски превоз путника у складу са уговором
и овереним редом вожње
7) нареди отклањање недостатака у
погледу;
- испуњености прописаних услова и начина
за обављање јавног превоза;
- прописаних услова за рад аутобуских
станица и аутобуских стајалишта;
- уредне контроле техничке исправности
возила;
- придржавање реда вожње и ценовника
превоза;
- пословање превозника и извршавања
задатака из уговора о поверавању превоза
путника;
8) забрани превоз и употребу
саобраћајних средстава ако се превоз обавља,
односно средства употребљавају противно
прописима;
9) искључи возило којим се врши
јавни превоз противно одредбама закона и ове
одлуке, одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 48 сати, а у случају поновног
искључивања возила истог превозника,
предузећа другог правног лица, предузетника
или грађанина у трајању од пет дана.
10) Привремено одузме возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, до правоснажног
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе и изда потврду о
одузимању возила.
Члан 44.
Превозник, односно физичко или
правно лице, коме је у вршењу јавног превоза
или превоза за сопствене потребе искључено
возило, дужан је да на месту паркирања које му
је одређено обезбеди возило.
За време трајања искључења возила,
забрањено је користити возило које је у
вршењу инспекцијскопг надзора искључено из
саобраћаја.
Члан 45.
Општински инспектор за саобраћај, у
оквиру својих овлашћења, ради остваривања
прегледа има право да на путевима зауставља
возила, којима се врши превоз путника у
градском и приградском саобраћају, осим
возила Војске, возила хитне помоћи и возила
Органа унутрашњих послова.
Заустављање возила из става 1.овог
члана врши се истицањем саобраћајног знака

забрањен саобраћај свим возилима оба смера
на коме је уписано «СТОП «.
Члан 46.
Предузеће и друго правно лице односно
возач запослен у правном лицу дужан је да на
захтев инспектора омогући несметено вршење
контроле, да у року који инспектор одреди
достави потребне податке и да поступи по
налогу инспектора.
Члан 47.
Овлашћења Општинског инспектора из
чл.43. до 46. односе се и на
контролу
обављања послова и превозних средстава при
превозу туриста за туристичко разгледање
Врњачке Бање.
Члан 48.
Против решења овлашћеног лица
Општинске управе - општинског инспектора за
саобраћај којим се налажу мере из области
превоза у градском и приградском превозу путника може се изјавити жалба Министарству, у
року од осам дана од дана достављања.
Жалба на решење општинског инспектора за саобраћај из ст.1.овог члана не одлаже
извршење решења.
Против решења надлежног одељења
Општинске управе за послове саобраћаја која
се доносе у поступку техничког регулисања
саобраћаја на територији општине Врњачка
Бања и превоза туриста туристичким возом и
фијакером може се изјавити жалба Општинском већу, у року од осам дана од дана достављања.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Новчаном казном од 5.000 дин. до
500.000 дин. казниће се предузеће или друго
правно лице ако поступи супротно члану: 3., 4.,
5., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20 и 21. ове
Одлуке.
Новчаном казном од 250,00 дин. до
25.000 динара казниће се и одговорно лице у
предузећу и другом правном лицу за прекршај
из ст.1.овог члана.
Члан 50.
Новчаном казном од 2.500 дин. до
250.000 дин.,казниће се и предузетник ако
поступи супротно одредбама члана 3., 4., 5.,
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20 и 21.ове
Одлуке.

2 Страна 25

- Број 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 16.10.2009. године

Члан 51.
Новчаном казном од 250,00 дин. до
25.000 дин. казниће се физичко лице ако
поступи супротно одредбама члана 4., 6., 7.,
11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20 и 21. ове
Одлуке.
Члан 52.
Новчаном казном од 250,00 дин. до
25.000 динара, казниће се возач возила
заустављеног и паркираног супротно члану 5.,
12. и 13. ове Одлуке.
За прекршаје из чл.5.,12., и 13. ове
Одлуке, казниће се физичко лице и одговорно
лице у правном лицу на лицу места новчаном
казном у висини од 3.000 дин., а правно лице и
предузетник казниће се новчаном казном на
лицу места у висини од 12.000 дин.
Члан 53.
Новчаном казном од 5.000 дин. до
500.000 дин. казниће се за прекршај предузеће
или друго правно лице:
1) уколико не поступи по члану 7.,8.и 10.
Одлуке
2) ако поступа супротно члану 11.Одлуке
3) ако поступи супротно члану 23.Одлуке
4) уколико поступи супротно члану 33.Одлуке
5) уколико поступи супротно члану 34.Одлуке
6) уколико поступи супротно члану 35.Одлуке
7) уколико поступи супротно члану 36.Одлуке
8) уколико поступи супротно члану 37.Одлуке
9) уколико поступи супротно члану 40.Одлуке
10)уколико поступи супротно члану 41.Одлуке
11) уколико поступи супротно члану 44.Одлуке
12) уколико поступи супротно члану 46.Одлуке
За прекршај из ст.1.овог члана казниће се
новчаном казном од 250,00 до 25.000 дин.и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 54.
Новчаном казном од 2.500 дин. до
250.000 динара казниће се за прекршај
предузетник:
1) уколико не поступи по члану 7.,8.и
10.Одлуке
2)ако поступа супротно члану 11.Одлуке
3)ако поступи супротно члану 23.Одлуке
4)уколико поступи супротно члану 33.Одлуке
5)уколико поступи супротно члану 34.Одлуке
6)уколико поступи супротно члану 35.Одлуке
7)уколико поступи супротно члану 36.Одлуке
8)уколико поступи супротно члану 37.Одлуке
9)уколико поступи супротно члану 40.Одлуке
10)уколико поступи супротно члану 41.Одлуке
11) уколико поступи супротно члану 44.Одлуке
12)уколико поступи супротно члану 46.Одлуке

За прекршај из ст.1.овог члана казниће
се новчаном казном од 250,00 до 25.000 дин. и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 55.
Новчаном казном од 250,00 дин. до
25.000 динара, казниће се физичко лице - возач
возила (аутобуса, мини воза, фијакера) ако:
1)уколико неоправдано обустави јавни превоз
или линију скрати (чл.33)
2)уколико поступи супротно члану 35.
3)уколико поступи супротно члану 36. и 37.
Одлуке.
5.уколико поступи супротно члану 44, и 46.
VII.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Општинско веће подноси Скупштини
општине извештај о стању безбедности
саобраћаја на подручју Општине најмање два
пута годишње, а на основу прибављених
података од Полицијске станице и одељења
Општинске управе надлежна за послове
саобраћаја и инспекцијске контроле.
Члан 57.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о саобраћају на територији
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.5/07, 2/08, 18/08,20/08 и
24/08), сем одредби чл. 2. ст.3., чл.3., чл.4. ст.2.
и 5., чл.15.ст.4., и чл.18. ст.5.,које се односе на
техничко регулисање саобраћаја и које остају
на снази до 15.12.2009.год.
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', сем одредби 2. ст.3., чл.3.,
чл.4. ст.2. и 5., чл.15.ст.4., и чл.18. ст.5. које ће
се примењивати од 15.12.2009.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-250/09 од 5.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
254.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6. седници одржаној дана 14.10.2009.године,
која је наставак седнице од 5.10.2009.год. на
основу чл.20.став.1.тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласникРС“,бр.129/07), чл.7. и
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36. Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05,91/05
и 62/06), чл. 36. Статута оштине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09),
доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто такси превозу
(Сл.лист општине Врњчака Бања бр.5/07, 20/08
и 27/08), у чл.3.бришу се ставови.2. и 3.
Члан 2.
У чл. 8. ст.1. тачка 2. се мења и гласи:
''да има здравствено уверење издато у складу са
Правилником о условима и вршењу здравствених прегледа за утврђивање способности за
управљање моторним возилима и Правилником
о здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила''.
У чл.8.ст. 1. додаје се тачка 8. која
гласи: ''да је измирио пореске обавезе по
основу јавних прихода за претходну годину,
што доказује актом надлежног органа''.
У чл.8.ст. 1. додаје се тачка 9. која
гласи: ''да му није изречена мера забране
управљања возилом Б категорије''.
Члан 3.
У чл.8. ст.2., иза текста:'' правног лица'',
додаје се текст: ''и предузетника''.
Члан 4.
У чл.8. ст.3., иза текста:''надлежном
органу'', преостали текст се мења и гласи: '' а
услови из чл. 8. става 1. тачке 2., 3., 8., 9.
доказују се уверењем или другим актом који
није старији од 6 месеци''.
Члан 5.
У чл.9. ст.1. додаје се тачка 8. која
гласи: ''да је измирило пореске обавезе по
основу јавних прихода за претходну годину,
што се доказује актом надлежног органа''.
Члан 6.
У чл.10. ст.1.тачка 2. се мења и гласи:
''Да је произведено минимално у складу са
условима прописаним нормом ''ЕУРО 3'', а
почев од 1.1.2012.године, у складу са нормом
''ЕУРО 4'' мотора у погледу издувне емисије
гасова.
За возила домаће производње, рок за
усаглашавање са претходним ставом ове тачке,
је 31.12.2011.године.

Услови из става 1. ове тачке доказују се
уверењем надлежног органа.''
У чл.10. ст.1. у тачка 3. на крају
реченице ставља се зарез и додаје текст: ''што
се доказује потврдом о обављеном техниччком
прегледу возила на сваких 6 месеци''.
У чл.10.ст.1. у тачки 5. текст: ''полиса
за'', мења се у текст: ''уговор о''.
У чл10. ст.1.у тачки 10. брише се текст:
''и да исто није старије од 8.година''.
У чл10.ст.1. додаје се тачка 13. која
гласи: ''Уколико користи алтернативна горива,
поседује атест за уређаје који омогућавају
коришћење истог''.
Члан 7.
У чл.13.ст.1.у алинији 1, на крају
реченице се додаје текст: ''са ПИБ-ом, односно
матичним бројем.''
Члан 8.
У чл14. у ст.5. испред броја:''11'',
ставља се реч: ''члана''.
Члан 9.
У чл.17.ст.2. у тачи 1. иза текста:
''одлуке и'', додаје се текст:'' и чл.10.ст.1.''
Члан 10.
У чл.18. иза става 1. додаје се став 2.
који гласи: ''Такси стајалишта могу користити
само такси превозници који имају издато
одобрење надлежног органа за обављање
делатности ауто такси превоза.''
Ставови: 2., 3. и 4. постају ставови 3., 4.
и 5.
Члан 11.
У чл.27. додаје се став 2. који гласи:
''Када се такси возило користи у случају из ст.1.
овог члана, забрањено је коришћење такси
стајалишта.''
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-256/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
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255.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6. седници одржаној дана 14.10.2009.године,
која је наставак седнице од 5.10.2009.год. на
основу чл.20.став.1.тач.5 Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07), чл.2.
и 13.Закона о комуналним делатностимa („Сл.
гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), чл. 36. Статута
оштине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/09), доноси

Члан 6.
У чл.50.ст.1., иза речи ''одреди'', брише
се текст до краја става и додаје текст који
гласи ''надлежни орган Општинске управе за
комуналне послове''.
У истом члану, у ставу 2. брише се
текст иза речи ''одобрења'' до краја става, и
додаје текст који гласи ''надлежни орган
Општинске управе за комуналне послове''.

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ
ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

Члан 7.
У чл.80. у ст.1.текст: одређена
површина тротоара и скверова'', мења се у
текст: ''површина јавне намене''.

Члан 1.
У Одлуци о општем уређењу Врњачке
Бање и одржавању јавне чистоће паркова,
зелених и рекреационих површина (''Сл.лист
општине Краљево'', бр.12/94, 8/95, 4/99, 15/01,
9/05 и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр5/07), у свим одредбама, текст: ''јавна
површина'', мења се у текст: ''површина јавне
намене'', у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У чл.6.ст.1. на крају реченице ставља се
зарез, и додаје текст: ''и другим површинама у
јавној употреби''.
Члан 3.
У чл.16. ст.1. у тачки 17. на почетку
реченице се додаје текст: ''паркирање и''.
Члан 4.
Чл.22. се мења и гласи: '' Инвеститор је
у обавези да обезбеди перманентно чишћење и
прање приступних саобраћајница градилишту.
Чишћење и прање приступних саобраћајница из ст.1. овог члана мора се прилагодити динимици извођења радова на
градилишту, тако да се у периоду извођења
грубих грађевинских радова кад год је
присутно прљање приступних саобраћајница,
чишћење и прање приступних саобраћајница
мора се обављати свакодневно најмање два
пута у временском интервалу од најмање 12
часова.''

Члан 8.
У чл.83. на крају реченице се ставља
зарез и додаје текст: ''осим по посебном
одобрењу из чл.80. Одлуке''.
Члан 9.
У чл.83.а. у првом ставу иза броја ''1.''
уместо речи '' јун'' треба да стоји реч ''јул'', а
остали текст до краја става остаје напромењен.
Члан 10.
У чл.99. ст.1. мења се и гласи:
''Дворишта стамбених, и пословних зграда као
и породичних кућа морају се одржавати уредно
и чисто, што подразумева свакодневно
изношење смећа, периодично кошење траве
чија висина не сме прећи 10 цм, забрану
депоновања чврстог отпада, као и предмета и
ствари које су ван употребе, а делови дворишта
који не служе за заједничке потребе (пролази)
морају се озелењавати цвећем, травом,
украсним шибљем и дрвећем које не
проузрокује оштећење зграда, не заклања
светлост и не мења естетски објекта''.
Члан 11.
У чл.109. додаје се ст.2 који гласи:
''забрањено је постављање фирми, натписа и
реклама из претходног става овог члана, без
одобрења надлежног органа Општинске
управе''.
Члан 12.
У чл.138. став 1. додају се следеће
тачке:
- после тачке 5. додаје се тачка 5а., која

Члан 5.
У чл.27.у ст.1. алинеја 4. иза текста:
''одводних канала'', додаје се текст који гласи:''
који су у функцији улица и путева и вршити
разна оштећења ових објеката'', а преостали
текст се брише.

гласи:
''Поступа супротно чл.16.''
- после тачке 12. додаје се тачка 12а,
која гласи:
''Поступа супротно чл.39.''
-после тачке 18. додаје се тачка 18а:
''Поступа супротно чл.64.''
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-после тачке 21. додаје се тачка 21.а.:
''Поступа супротно чл.76''.
У тачки 29. текст у загради се мења и
гласи: ''(чл.105., 106. и 109)''.
У тачки 32., иза броја „113“додаје се и
број „113а“.
Члан 13.
У чл.139. ст.1. додају се следеће тачке
које гласе:
- после тачке 1 додаје се тачка 1 а, која
гласи
''Поступа супротно чл.16.''
-у тачки 9 иза броја 54, додају се и
бројеви: ''57. и 59'', а остали текст се наставља.
- у тачки 22., иза броја:''108'', додаје се
број: ''109''.
- у истом члану у тачки 23. иза броја:
''113'', додаје се број: ''113 а''.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-191/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
256.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници, одржаној 14.10.2009.године, на
основу члана 15. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), 33. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник
РС", бр. 61/2005), Мишљења Министарства
финансија – Управе за трезор број 4011037/2009-001-003 од 21.04.2009.године, члана
3. Одлуке о задуживању ("Службени лист
Општине Врњачка Бања" број 10/09) и члана
36. ст. 1. тачка 19. Статута ("Службени лист
општине Врњачка Бања бр. 1/09) донела је
О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ
Члан 1.
Општина Врњачка Бања задужиће се
код финансијске институције дугорочним
кредитним задужењем од 230.000.000 динара
на период од 10 година.

Члан 2.
Дугорочно задуживање у износу из
преднодног члана користи се за капиталне
инвестиционе расходе који се финансирају из
буџета и то:
Опис

Економска
класификација

Износ
у динарима

1. Изградња саобраћајних
објеката
2. Водоснабдевање и
канализација
(од чега: 45.000.000 –
канализација и
20.000.000 – водоснабдевање)
3.Пројекти

51123

50.000.000

4512

65.000.000

49912

115.000.000

Укупно:

230.000.000

Средства за финансирање пројеката
одобравају се на начин који је уређен одлуком
о буџету за финансирање капиталних
инвестиционих расхода или за учешће у
финансирању
капиталних
инвестиционих
расхода.
Члан 3.
Кредитно задужење из ове одлуке је
оквирно и може износити највише до
наведеног износа, а повлачење кредита вршиће
се у траншама у зависности од кретања
кредитне способности буџета.
За реализацију ове одлуке задужен је
Председник општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
"Службеном листу Општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-195/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
257.
Скупштина општине Врњачка Бања на
7. седници одржаној 14.10.2009.г., на основу
чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07), чл. 63. Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/09), чл. 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС" бр.
62/2006) и чл. 14. и 36. Статута општине
Врњачка Бања
("Службени лист општине
Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је
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О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА ЗА 2009.ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Општине
Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр. 28/08 и 10/09) –
удаљем тексту: Одлука, мења се и гласи:
„Буџет Општине Врњачка Бања за
2009.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
Рачун прихода и
расхода
Примања буџета
Издаци буџета
Буџетски
суфицит/дефицит

Износ у динарима

Члан 2.
Члан 2. Одлуке се мења и гласи:'' У
сталној буџетској резерви планирају се
срењдства у висини од 1.500.000 динара.
У текућој буџетској резерви планирају
се средства у износу од 27.500.000 динара. „
Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета распоређују
се у следећим износима, и то:

546.974.000
898.590.000
-351.616.000
Шифра економске
класификације
2

1
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I УКУПНА ПРИМАЊА
ПРИХОДИ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
2. Непорески приходи, од чега
- Приходи од имовине
* Камате
- Приходи од продаје добара и услуга
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Текући добровољни трансфери од физичких и
прав. лица
- Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију
Расхода
4. Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине
5. Донације
6. Трансфери
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
РАСХОДИ
1. Расходи за запослене

7
71
711
712
713
714
716
74
741
7411
742
743
744
745
771
8
731+732
733
4
41

Средства из
буџета
3

546.974.000
546.874.000
272.358.000
157.558.000
1.500.000
71.100.000
36.700.000
5.500.000
217.016.000
36.000.000
8.000.000
177.640.000
876.000
1.000.000
1.500.000

100.000

57.500.000
898.590.000
754.430.000
183.274.000
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2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (IV-V)
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
НАПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ
УМАЊЕНИ
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
ДАТИХ КРЕДИТА
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА
И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОПЛАТЕ
КРЕДИТА
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
КРЕДИТА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
4632+4642

92-62

133.059.000
4.524.000
146.350.000
19.900.000
221.410.000
45.913.000
144.160.000

0

(7+8)-(4+5)

-351.616.000

(7-7411+8)-(4-44+5)

-355.092.000

-351.616.000

92

0

62

0

92-62

0

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

91
911
9113+9114

2. Примања од иностраног задуживања

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

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1 Отплата главнице јавним финансијским

61
611
6113+6114

360.000.000
360.000.000
360.000.000

8.384.000
8.384.000
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институцијама и пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VIIVIII)
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = III)

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

0
0
351.616.000

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(класа 3 извор финансирања 10)

360.000.000

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

96.233.288

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

4.124.172

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Економска
класификација
Износ
у динарима
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
8.384.000
„
Члан 4.
Члан 4. Одлуке мења се и
гласи:
„Исказани буџетски дефицит у
износу од 351.866.000 динара финансираће се и користити на следећи
начин:
Рачун финансирања
Опис
1. Примања од домаћих
задуживања
2. Отплата главнице домаћим
кредиторима

Економска
класификација

Износ у динарима

911

360.000.000

611

8.384.000

Буџетски дефицит (1-2):

Опис

Економска
класификација

351.616.000

Износ
у динарима

1. Изградња саобраћајних објеката

51123

85.000.000

2. Водоснабдевање и канализација
3. Средства за финансирање
пројеката
4. Прибављање имовиненепокретности

4512

80.000.000

49912

135.000.000

511

60.000.000

Укупно:

360.000.000
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Члан 5.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Примања од домаћих задуживања
користиће се за реализацију Одлуке о задуживању општине Врњачка Бања у 2009.г. и то
(извод из табеларног прегледа буџета):

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

Конто
2
400

34
474
38
443
145
410
178

Износ у
Динарима

Врста издатака

3

4

5

1.18. Средства за финансирање пројеката
49912 Текућа резерва-пројекти
1.19. Пројектно планирање и имовина
511
Зграде и грађевински објекти
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – путеви
51123 Изградња саобраћајних објеката
13.04. Капиталне субвенције-водоснабдевање-канализација
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским орган.

Члан 6.
У члану 12 став 1 алинеја 5 која гласи
„ – Спортски центар 60% из буџета и 40% из
сопствених прихода;“ мења се и гласи: „–
Спортски центар 57% из буџета и 43% из
сопствених прихода;“.
Члан 7.
У чл.14. ст.1. алинеја 2. се брише.
У истом члану се додаје став 5. који
гласи:
''Расподелу средстава са апропријације
Накнада штете услед елементарних непогодаредни број апропријације 23, конто 484
Накнада штете за повреду или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрочника (превенција настанка и
отклањање последица) врши председник
општине на предлог Штаба за елементарне
непогоде.''
Члан 8.
37. став 1 Одлуке мења се и гласи:
“Средства из буџета у износу од
546.974.000 динара (извор финансирања 01),

135.000.000
60.000.000
85.000.000
80.000.000

средства прихода од изворних активности
директног и индиректних корисника буџета у
укупном износу 64.003.000 динара (извор
финансирања 04), примања од домаћих
задуживања (извор финансирања 10) у укупном
износу од 360.000.000 динара средства по
основу нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година (извор финасирања 13) у износу
од 96.233.288 и неутрошена средства од
приватизације из предходних година (извор
финансирања 14) у износу од 4.124.172 динара
распоређују се по корисницима и то:“
Члан 9.
Члан 37. Одлуке – табеларни део мења
се тако што се износи у колони „постојећи
износи“ замењују износима у колони „нови
износи“ и то:

Error! Not a valid link.
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ПОСТОЈЕЋИ ИЗНОСИ

II ПОСЕБАН ДЕО
Функц.
клас.

Број
позиц.
1

Економска и организациона
класификација

Конто
2
112

17

Врста издатака

3

4

110
49911
49912

040
472
400
21

Средства из

из буџета
01

сопств.извора
04

5

6

Средства
из
осталих
извора

Укупна

Средства

Средства из

средства

из буџета
01

сопств.извора
04

7

8

5

6

49912
170
441

35

611

32.200.000

1.13. Помоћ новорођенчади
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

3.920.000

Укупно 1.13.:

3.920.000

0

0

0

1.17. Средства за финансирање пројеката
Текућа резерва-пројекти
17.500.000
Укупно 1.17.:

34

47.720.000

550.000

1.000.000

47.720.000

48.170.000

8.000.000
24.200.000

1.500.000
27.500.000

32.200.000

29.000.000

3.920.000

4.920.000

0

3.920.000

4.920.000

20.000.000

37.500.000

20.000.000

0

1.04. Резерва буџета
Стална резерва
8.000.000
Текућа резерва
24.200.000
(од чега 8.500.000 за соц.прог. -реш. виш.зап.)
Укупно 1.04.:

29

Средства

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА
1.03. Остали трошкови
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте
482
550.000
од једног нивоа власти другом
Укупно 1.01.+1.02.+1.03.:

19
20

НОВИ ИЗНОСИ

17.500.000

1.18. Трансакције везане за јавни дуг
Отплате домаћих камата
4.214.000
Отплата главнице домаћим
кредиторима
5.684.000

0

0

Средства
из
осталих
извора

средства

7

8

Укупна

1.000.000
0

0

48.170.000
1.500.000
27.500.000

0

0

29.000.000

4.920.000
0

0

4.920.000

17.500.000

135.000.000

152.500.000

37.500.000

17.500.000

0 135.000.000

152.500.000

4.214.000

4.464.000

4.464.000

5.684.000

5.934.000

5.934.000
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Укупно 1.18.:
Укупно раздео 1.
(1.01.+….+1.28.).:
Извори финансирања за функције у разделу 1
Приходи из буџета 01
Примања од домаћих задуживања 10
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13
810

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
127/1
128
128/1
128/2

129

145.337.000

0

0

9.898.000

10.398.000

0 118.975.000 264.312.000

144.087.000

145.337.000

10.398.000

0 233.975.000

378.062.000

13.131.000

195.000.000
38.975.000

2.320.000

6.242.000

4.050.000

3.010.000

7.060.000

416.000
61.000
80.000

1.130.000
121.000
180.000

737.000
60.000
100.000

539.000
10.000
20.000

1.296.000
70.000
120.000

40.000
2.000.000
160.000
1.000.000
640.000
700.000
1.560.000

40.000
5.640.000
340.000
2.000.000
1.555.000
1.700.000
2.360.000

0
3.640.000
180.000
1.000.000
915.000
1.000.000
800.000

40.000
1.000.000
160.000
1.450.000
640.000
700.000
375.000
5.000

40.000
4.640.000
340.000
2.450.000
1.555.000
1.700.000
1.175.000

40.000

840.000

649.000

440.000
200.000
1.500.000

1.089.000

10.089.000

0

22.148.000

13.131.000

7.02. Физичка култура
Дотације спортским и
48191 омлад.организацијама
1.000.000
(од чега 376.259 дотација Минис. за омлад. и спорт-извиор 13)

7.576.259

8.576.259

3.000.000

Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.):

0

144.087.000

9.017.000

Укупно 7.02.:

0

80.000.000
38.975.000

РАЗДЕО 7.- Физичка култура
7.01. Спортски центар
411
Плате и додаци запослених
3.922.000
Социјални доприноси на терет
послодавца
412
714.000
414
Социјална давања запосленима
60.000
415
Накнаде за запослене
100.000
Награде, бонуси и остали
416
посебни расходи
0
421
Стални трошкови
3.640.000
422
Трошкови путовања
180.000
423
Услуге по уговору
1.000.000
424
Специјализоване услуге
915.000
425
Текуће поправке и одржавање
1.000.000
426
Материјал
800.000
482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
512
Машине и опрема
800.000
513
Остала основна средства
523
Залихе робе за даљу продају
Укупно 7.:

810

9.898.000

0

23.240.000

7.576.259

10.576.259

1.000.000

0

7.576.259

8.576.259

3.000.000

0

7.576.259

10.576.259

14.131.000

9.017.000

7.576.259

30.724.259

3.000.000

10.089.000

7.576.259

12.076.259
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Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13
620

146

443

14.131.000
9.017.000

21.000.000

0

44.742.000

5.967.000

Извори финансирања за функције у разделу 8
Приходи из буџета 01
44.742.000
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13
Неутрошена средства од приватизације из предходних година 14

174

Извори финансирања за функције у разделу 12
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04

178

7.576.259

39.124.172

40.124.172

0

89.124.172

139.124.172

71.642.324

92.642.324

20.000.000

0 121.642.324

141.642.324

78.642.324 129.351.324

43.742.000

5.967.000 128.642.324

178.351.324

43.742.000
5.967.000

5.967.000
35.000.000
39.518.152
4.124.172

РАЗДЕО 12. - Социјална заштита
12.04. Кредити за ученике и студенте
Накнаде из буџета за
47271 образовање
4.410.000
Укупно 12.04.:
Укупно раздео 12.
(12.01.+12.02.+12.03.+12.04.):

410

10.089.000
7.576.259

РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви
51123 Изградња саобраћајних објеката
1.000.000
Укупно 8.03.:
Укупно раздео
8.(8.01.+8.02.+8.03.):

090

16.131.000

85.000.000
39.518.152
4.124.172

4.410.000

4.660.000

4.660.000

4.410.000

0

0

4.410.000

4.410.000

0

0

4.410.000

12.378.000

500.000

0

12.878.000

12.378.000

500.000

0

12.878.000

80.000.000

148.920.000

12.378.000

12.378.000
500.000

РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи
13.04. Капиталне субвенције
Капиталне субвенције јавним
4512 нефинанс.организ.
3.920.000
15.000.000
(од чега 4.000.000 за опремање јав.предузећа из извора 01,
канализација 90.000.000 и водоснабдевање 40.000.000 из извора 10)

500.000

18.920.000

3.920.000
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Укупно 13.04.:
Укупно раздео
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.):
Извори финансирања за функције у разделу 13
Приходи из буџета 01
Примања од домаћих задуживања 10
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13
Извори
финансирања
за буџет
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских корисника 04
Примања од домаћих задуживања 10
Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13
Неутрошена средства од приватизације из
предходних година 14
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

3.920.000

0

15.000.000

18.920.000

3.920.000

0

80.000.000

83.920.000

48.020.000

0

21.710.000

69.730.000

48.020.000

0

86.710.000

134.730.000

48.020.000

15.000.000
6.710.000

48.020.000
15.000.000
6.710.000

48.020.000

546.974.000

80.000.000
6.710.000

546.974.000
62.931.000

546.974.000

64.003.000
130.000.000
96.233.288

360.000.000
96.233.288

4.124.172

4.124.172

62.931.000 230.357.460 840.262.460

546.974.000

64.003.000 460.357.460 1.071.334.460
“

Члан 10.
У члану 37. Одлуке у табеларном делу под редним бројем 32 у
разделу 1.16. Накнаде за социјалну заштиту и помоћ у решавању стамбених
проблема, функционална класификација 090, економска класификација 472
назив апропријације накнада за социјалну заштиту из буџета испод које стоји
текст у загради „( од чега 1.000.000 за ЛАП за унапређење положаја избеглих и
интер.расељених лица у опш. Врњачка Бања) “ који се мења и гласи „( од чега
200.000 за ЛАП за унапређење положаја избеглих и интер.расељених лица у
опш. Врњачка Бања)“
Члан 11.
Члан 38а мења се и гласи:
„Директан и индиректни буџетски корисници буџета и јавна
предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања у обавези су да у року од
30 дана изврше усклађивање програма пословања односно рада и других
одговарајућих аката са овом Одлуком и доставе Општинском већу на
сагласност.“

Члан 12.
Иза члана 38а додаје се нови члан 38б који гласи:
„Кредитно задужење служиће за финансирање апропријација
неведених у овој Одлуци а за пројекте који ће верификовати Скупштина
општине.“
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и
објавиће се у "Службеном листу општине Врњачка Бања ", а примењиваће се
од 01.01.2009.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-194/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић, с.р.
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258.
Скупштина општине Врњачка Бања на
7. седници одржаној дана 14.10.2009..године,
на основу члана 191. Устава Републике Србије
(„Сл.гласник РС“, бр. 98/06), члана 11. и 32.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007) и чл.116. Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09),
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У чл.36. ст.1.Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09)
и Одлуке о изменама и допунама Статута
општине Врњачка бр. 020-170/09
од
5.10.2009.године, у тачки 5. се на крају
реченице ставља реч: ''и'' и додаје текст: ''
утврђује приоритете локалног развоја''.
Члан 2.
У чл.36.ст.1. додају се следеће тачке:
''9а- даје сагласност на програме пословања,
односно рада јавних предузећа, установа и
других јавних служби чији је оснивач или
већински власник општина и разматра и усваја
њихове годишње извештаје о извршењу
програма пословања, односно рада; даје
сагласност на цене комуналних производа и
услуга јавних предузећа чији је оснивач
општина;
32. доноси средњорочне и годишње програме
уређивања грађевинског земљишта;
33. разматра и усваја
средњорочни план
изградње и реконструкције, одржавања и
заштите општинских и некатегорисаних путева
и улица и усваја годишњи програм радова на
одржавању,
заштити,
изградњи
и
реконструкцији општинских и некатегорисаних
путева и улица;
34. одлучује о давању на коришћење, односно у
закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању
хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност надлежног органа
Републике Србије.''
Члан 3.
У чл.59.ст.1. бришу се тачке 3. и 22.

Члан 4.
У чл.59.ст.1. у тачки 23., на крају
реченице се ставља зарез и додаје текст: ''о
чему подноси извештај Скупштини општине''.
Члан 5.
У чл.59. ст.1. додаје се тачка 24. која
гласи: ''Даје сагласност на измене и допуне
финансијских планова установа и других
јавних служби чији је оснивач или већински
власник општина, који су последица ребаланса
буџета, а који имају сопствени раздео у
буџету.''
Тачка 24. постаје постаје тачка 25.
Члан 6.
У чл.100. се брише став 3.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-192/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________
259.
Скупштина општине Врњачка Бања на
7. седници одржаној дана 14.10.2009.године, на
основу чл.6. тачка 12. и чл.10. Закона о
финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник
РС бр.62/06) и чл.36.ст.1. тачка 3. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Врњачка Бања бр.1/09), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1.
У чл.15. Одлуке о накнадама и другим
примањима које својом делатношћу остварује
Општинска управа (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр.10/07), у тачки VI, у подтачки 3.- за
решења о техничком пријему објекта, додаје се
текст: ''по м2'', а износ се брише, и додају 2
алинеје које гласе:
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''-до 150м2................................25,00 динара и
-преко 150м2..................... 1.150,00 динара''.
Члан 2.
Средства обезбеђена на овај начин
трошиће се наменски и то:
- 30% за финансирање спортских
активности у општини Врњачка Бања и
- 70% за финансирање пројеката који за
циљ имају смањење стопе незапослености.
Члан 3.
Накнаде за издавање решења о
техничком пријему објеката, ослобађају се
правна лица која на територији општине
Врњачка Бања отварају нове производне хале.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-193/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
260.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој
6.
седници
одржаној
дана
14.10.2009.године, која је наставак седнице од
5.10.2009.године, на основу члана 36. став 1.
тачка 7. Статута општине Врњачка Бања
(«Службени лист општине Врњачка Бања»,
бр.1/09) и члана 14. став 2. Одлуке о оснивању
Фонда за развој пољопривреде општине
Врњачка Бања («Службени лист општине
Врњачка Бања» бр. 4/09), доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Фонда за развој пољопривреде општине
Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Статут Фонда за
развој пољопривреде општине Врњачка Бања,
који је усвојио Управни одбор Фонда за развој
пољопривреде
општине
Врњачка
Бања
одлуком бр.320-50/09 од 21.9. 2009. године.
II.

Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-190/09 од14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________
261.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6.
редовној
седници
одржаној
дана
14.10.2009.године, која је наставак седнице од
5.10.2009.године, на основу чл.34. Закона о
планирању и изградњи
(Сл.гласник РС
бр.47/03 и 34/06) и чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу и именовању члана Комисије за
планове
Члан 1.
Разрешава се Душан Сарић, дужности
члана Комисије за планове, испред локалне
самоуправе, из разлога што не испуњава услове
прописане чл.52.ст.2. Закона о планирању и
изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09).
Члан 2.
У Комисију за планове, испред локалне
самоуправе, именује се Драган Пећанац,
дипл.арх.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
«Службеном листу општине Врњачка Бања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-189/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
262.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6.
редовној
седници
одржаној
дана
14.10.2009.године, која је наставак седнице од
5.10.2009.године, на основу чл.36. Закона о
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локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.
129/07), чл.41.став 2. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. Пословника
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Одбора за
привреду и друштвене делатности Скупштине
општине Врњачка Бања
Члан 1.
Скупштина општине констатује да је
Радоју Трмчићу престао мандат члана Одбора
за привреду и друштвене делатности
Скупштине општине Врњачка Бања, због
смрти.
Члан 2.
Ово решење објавити у «Службеном
листу општине Врњачка Бања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-187/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
263.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6.
редовној
седници
одржаној
дана
14.10.2009.године, која је насставак седнице од
5.10.2009.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05,
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.17. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'' бр. 1/07-пречишћен текст и 2/07)) и
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора Јавног предузећа
Радио телевизија Врњачка Бања
I.
Разрешавају се дужности чланова у
Управном одбору Јавног предузећа Радио
телевизија Врњачка Бања, испред предузећа и
то:

1. Станојчић Срећко,
2. Миленковић Воимир, на лични захтев.
II.
У Управни одбор Јавног предузећа
Радио телевизија Врњачка Бања, испред
предузећа, именује се:
1. Вена Ђорђевић, члан и
2. Оља Реметић, члан.
III
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-127/09 од 14.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________
264.
Скупштина општине Врњачка Бања на
6.
редовној
седници
одржаној
дана
5.10.2009.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05,
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.21. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'' бр. 1/07-пречишћен текст и 2/07)) и
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Надзорног одбора Јавног предузећа
Радио телевизија Врњачка Бања
I.
Разрешава
се дужности члана
у
Надзорном одбору Јавног предузећа Радио
телевизија Врњачка Бања, испред предузећа и
то:
1. Оља Реметић, на лични захтев.
II.
У Надзорни одбор Јавног предузећа
Радио телевизија Врњачка Бања, именује се:
Испред предузећа:
1. Горан Атансковић, члан.
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III
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Врњачка Бања".

IV.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
“Сл.листу општине Врњачка Бања”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-186/09 од 14.10.2009.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-188/09 од 14.10.2009. год

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________

265.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 6. редовној седници одржаној дана
14.10.2009.године, која је наставак седнице од
5.10.2009.г., а на основу чл.55. ст.3. тачка 4.
Закона о основима система образовања и
васпитања (“Сл.гласник РС”,бр.72/09) и чл.36.
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист
општине Врњачка Бања”, број 1/09), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
"ПОПИНСКИ БОРЦИ " ВРЊАЧКА БАЊА
I.
Разрешавају се чланови Школског
одбора ОШ "Попински борци" у Врњачкој
Бањи, и то:
Представници локалне самоуправе:
1. Зоран Станчић,
2. Миленко Пјетловић и
3. Бобан Јанчић, због наступања услова
из чл.55.ст.3.тачка 4. Закона о основима
система образовања и васпитања, обзиром да је
покренута иницајитива за разрешење чланова
Школског одбора испред локалне самоуправе,
јер је престао основ по којем су именовани.
II.
Именују се у Школски одбор ОШ
«Попински борци» Врњачка Бања:
ПРЕДСТАВНИЦИ
САМОУПРАВЕ:
1. Данијела Протић,
2. Пјетловић Миленко и
3. Станоје Михајловић.

ЛОКАЛНЕ

Мандат новоизабраних чалнова траје до
истека мандата Школског одбора.
III.
Ово решење је коначно у управном
поступку.

266.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 20. седници одржаној
дана 25.9.2009.год.,на основу чл. 59. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/09), и чл.33. Пословника
Општинског Већа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр.07/09 ),
донело је
ОДЛУКУ
о давању имена објекта Амфитеатра- Летње
позорнице у Врњачкој Бањи
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује назив
објекта Амфитеатра- Летње позорнице у
Врњачкој Бањи, који се налази на Чајкином
брду у Врњачкој Бањи, а проглашено је за
просторно
културно-историјску
целину
(''Сл.гласник СРС'', бр.47/87).
Члан 2.
Објекту Амфитеатр- Летње позорнице у
Врњачкој Бањи, у којем се одржавају бројне
културне и забавне манифестације, даје се име
ДАНИЛО БАТА-СТОЈКОВИЋ, по нашем
прослављеном пок.глумцу.
Члан 3.
Општина
Врњачка
Бања
ће
организовати свечаност поводом давања имена
Амфитеатру, постављањем спомен плоче и
обележавањем
имена
објекта,
након
реновирања објекта, на који начин се
реализују закључци Општинског већа бр. 9212/09 од 10.3.2009. године и бр. 9-815/09 од
18.8.2009.године.
Члан 4.
Сагласност за давање имена дата је од
стране јединог наследника пок. Данила Бате
Стојковић, његове супруге Олге Стојковић
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Члан 5.
О извршењу ове Одлуке, стараће се
службе Општинске управе надлежне за послове
локалног развоја, планирања и изградње,
општих и инспекцијских послова.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-815/09 од 25.9.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сеизовић Зоран,с.р.
_________________________________________

Број: 400-198/09 од 25.9.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сеизовић Зоран,с.р.
_________________________________________
268.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој 19. седници одржаној дана
11.9.2009.године, на основу члана 69. Закона о
буџетском систему ''Службени гласник РС''
бр.54/09) члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.год., (''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09),
члана 59. Статута општине Врњачка Бања
(«Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09»), и
чл. 18. Пословника Општинског већа општине
Врњачка Бања ''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр.7/09), донело је

267.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 20. седници одржаној
дана
25.9.2009.год.,
на
основу
чл.14.ст.4.Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2009.годину (''Сл.лист општине
Врњ.Бања бр. 28/08 и 10/09), чл. 59.Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл.33.Пословника
Општинског Већа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр.7/09 ),
донело је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о расподели
средстава за социјалну заштиту из буџета
општине Врњачка Бања
Члан 1.
1.У чл.2.ст.1. у тачки 1., број ''40''
замењује се бројем ''45%''.
2.У истом члану, ст.1. у тачки 2., број
''24%'' замењује се бројем ''15%''.
3.У истом члану, ст.1. у тачки 3., број
''36%'' замењује се бројем ''40%''.
Члан 2.
Средства за остваривање права из ове
Одлуке, обезбеђују се из буџета Општине са
позиције – Накнаде за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

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 и 10/09)
у оквиру раздела 1.17., функционална
класификација 400, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резервапројекти, одобравају се средства у укупном
износу од 1.673.000,00 динара у корист следеће
апропријације у у разделу 13.04 Капиталне
субвенције- у делу који се односи на опремање
јавног предузећа, функционална класификација
410, економске класификације 4512, назив
позиције- Капиталне субвенције јавним
нефинансијским организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр. 4001380/09 од 11.9.2009.године, а у циљу
обезбеђења средстава по захтеву ЈП ''Борјак'' за
изградњу пута на релацији ски стаза-Загржа
КО Гоч, који у
основи служи као
противпожарни пут.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
5. Доношењем овог решења, престаје да важи
решење Општинског већа општине Врњачка
Бања бр. 400-1380/09 од 18.8.2009.године.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1380/09 од 11.9.2009.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1380/09 од 11.9.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
270.

269.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на 19. седници одржаној дана
11.9.2009.године, на основу члана 69. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр.54/09), члана 14. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.године, (''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09),
члана 59.ст.1. тачка 21. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.1/09''), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.7/09),
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08 и 10/09)
) у оквиру раздела 1.04. Резерва буџета,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив апропријације
Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 1.027.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 13.04 Капиталне субвенције- у делу
који се односи на опремање јавног предузећа,
функционална класификација 410, економске
класификације
4512,
назив
позицијеКапиталне субвенције јавним нефинансијским
организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр. 4001380/09 од 11.9.2009.године, а у циљу
обезбеђења средстава по захтеву ЈП ''Борјак'' за
изградњу пута на релацији ски стаза-Загржа
КО Гоч, који у основи служи као противпожарни пут.
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 на својој редовној 19.седници одржаној
дана 11.9.2009.год., на основу члана 69. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр.54/09), члана 14. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.године, (''Службени лист
општине Врњачка Бања'', бр.28/08 и 10/09), чл.
59.ст1..тачка 21. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/09), и чл. 33. Пословника Општинског већа
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'' бр.7/09), донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08 и 10/09)
у оквиру раздела 1.04. функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у укупном износу од
60.000,00
динара.,
у
корист
следеће
апропријације у разделу 1.23. Сталне манифестације од значаја за општину, функционална класификација 473, економска класификација 424, назив позиције Специјализоване
услуге у износу од 60.000,00 дин. За наведени
износ умањиће се планирана позиција Текуће
резерве и увећати планирана позиција 424Специјализоване услуге. .
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр. 9247/о9 од 11.о9.2оо9.год., због недостајућих
средстава на име финансирања акције у учешћу
изабраних грађана Врњачке Бање у ТВ емисији
''Жикина шареница''.
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
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Број: 9-274/09 од 11.9.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________
272.

271.
Општинско веће општине Врњачка Бања,
на својој 20. седници одржаној дана 25.9.
2009.год., на основу члана 69. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр.
54/2009 ) и члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09),
Закључка Општинског већа бр. 400-1624/09 од
25.9.2009.год., члана 59.ст.1. тачка 21. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09),
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08 и 10/09)
у оквиру раздела 1.04.Резерва буџета,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 132.792,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.26. Услуге
локалног
информисања,
функционална
класификација 830, економске класификације
423, назив позиције Услуге по уговору у износу
од 132.792,00 дин. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 423– Услуге по уговору.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа Општине
Врњачка Бања бр. 400-1613/09 од 25.9.2009.год.
на име отпремнине за одлазак у пензију
запослене Малинке Миладинов из Врњачке
Бање, раднице овог предузећа.
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: 400-1613/09 од 25.9.2009.год.

Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој 20. седници одржаној дана 25.9.
2009.год., на основу члана 69. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр.
54/2009 ) и члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09),
Закључка Општинског већа бр. 400-1624/09 од
25.9.2009.год., члана 59.ст.1. тачка 21. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.7/09),
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08 и 10/09)
у оквиру раздела 1.04.Резерва буџета,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 100.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.22. Црвени
крст, функционална класификација 130,
економске класификације 481, назив позиције
Дотације невладиним организацијама у износу
од 100.000,00 дин. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 481– Дотације невладиним
организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа Општине
Врњачка Бања бр. 400-1624/09 од 25.9.2009.год.
због
недостајућих
средстава
на
име
организовања акције добровољног давања
крви, коју Црвени крст Врњачка Бања
организује
са
хуманитарним
друштвом
железничара Србије.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1624/09 од 25.9.2009.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1506 /09 од 25.9.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________________

273.

274.

Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој 20. седници одржаној дана 25.9.
2009.год., на основу члана 69. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр.
54/2009 ) и члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09),
Закључка Општинског већа бр. 400-1506/09 од
25.9.2009.год., члана 59.ст.1. тачка 21. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09),
донело је

Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 19. седници одржаној
дана 11.9.2009.год., а на основу чл.59.ст.1.тачка
15. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр.1/09), и чл.33.
Пословника Општинског Већа општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' ,бр.7/09 ), донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08 и 10/09)
у оквиру раздела 1.04.Резерва буџета,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912, назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 300.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 6. Туристичка
организација, функционална класификација
410, економске класификације 424, назив
позиције – Специјализоване услуге у износу од
300.000,00 дин. За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 424– Специјализоване
услуге.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа Општине
Врњачка Бања бр. 400-1506/09 од 25.9.2009.год.
због недостајућих средстава на име учешћа
Туристичке организације на Сајму туризма у
Новом Саду.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.

З А К Љ У Ч А К
1.Општинско веће је упознато са
Ценовником услуга рада возног парка Месне
заједнице Ново Село који је усвојио Савет ове
месне заједнице одлуком бр. 877/2009 од
12.9.2009.год..
2. Месна заједница Ново Село
поступила је по закључку Општинског већа
бр.400-1355/09 од 18.8.2009.год., обзиром да је
истим наложено овој Месној заједници да
Ценовник усагласи, те да радове који су
исказани у еурима прикажу у динарској
противвредности, уз достављање Ценовника
рада машина, ангажовања по радном сату или
ако се ради о превозу материјала по м3,
исказано у динарима, уз процентуално
умањење за радове који се плаћају из буџета
Општине, и доставила нови Ценовник који је
усвојио Савет ове месне заједнице одлуком бр.
877/2009 од 12.9.2009.год.
3. Даје се сагласност на Ценовник
услуга рада возног парка Месне заједнице Ново
Село који је усвојио Савет ове месне заједнице
одлуком бр. 877/2009 од 12.9.2009.год..
4.Саставни део овог закључка чини:
-Ценовник услуга рада возног парка
Месне заједнице Ново Село који је усвојио
Савет ове месне заједнице одлуком бр.
877/2009 од 12.9.2009.год..
5. Ценовник услуга ступа на снагу и
примењује се од дана давања ове сагласности
од стране оснивача.
6.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1355 /09 од 11.9.2009.год.
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сеизовић Зоран,с.р.
________________________________________
275.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 21. седници одржаној
дана 2.10.2009.год., а на основу чл.59.ст.1.тачка
15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл.33.
Пословника Општинског Већа општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'',бр.7/09 ), донело је
З А К Љ У Ч А К
1.Општинско веће је упознато са
Ценовником услуга за коришћење спортских
терена на локацији ''Рај'' и ''Коцка'' у Врњачкој
Бањи, који је доставила Установа Спортски
центар, и који је усвојен Одлуком Управног
одбора
ове установе број о1-667/09 од
17.9.2009.год.
2. Из извештаја Одељења за заштиту
животне средине и локални развој бр. 38-20/09
од 28.9.2009.год., се види да је предметни
Ценовник сегментиран на комерцијални део и
део у коме су дефинисане цене за клубове са
територије општине Врњачка Бања.
У комерцијалном сегменту, за одржавање тренинга формиране су цене коришћења терена у временском трајању од 90 мин. као
и за коришћење свлачионице, при чему се
наведене цене увећавају за 50% уколико се
терен користи и за одигравање утакмица.
За клубове са територије општине
Врњачка Бања формиране су цене за
коришћење у терминима од 90 мин. и то како
за тренинге, тако и за одржавање утакмица.
Такође се из извештаја Одељења види
да су у делу Ценовника који се односи на
коришћење простора стадиона малих спортова
''Коцка'' за термине коришћења у временском
трајању од 6о мин., одређене цене коришћења
како за кориснике за територије општине
Врњ.Бања, тако и за кориснике који нису са
територије Општине Врњачка Бања.
3. Ценовником је дефинисано и
целодневно коришћење простора спортског
терена ''Коцка'', као и цена закупа истог
простора приликом одржавања културно
забавних манифестација, с тим што су све цене
приказане и исте се увећавају за износ пореза
на додату вредност.
4. Како су наведеним Ценовником јасно
прецизирани термини и цене коришћења
спортских терена, како за спортске клубове са

територије Општине, и ван територије општине Врњ.Бања, тако и за остале кориснике, то
Општинско веће даје сагласност на Ценовник
услуга за коришћење спортских терена ''Рај'' и
''Коцка'' у Врњачкој Бањи који је достављен од
стране установе Спортски центар Врњ.Бања, а
који је усвојен Одлуком Управног одбора
установе бр. 01-667/09 од 17.9.2009.год.
5.Саставни део овог закључка чини:
-Ценовник услуга Установе Спортски
центар, који је усвојен Одлуком Управног
одбора
ове установе број 01-667/09 од
17.9.2009.год.
6. Ценовник услуга ступа на снагу и
примењује се од дана давања ове сагласности
од стране оснивача.
7.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:38-20/09 од 2.10.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сеизовић Зоран,с.р.
_________________________________________
276.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој редовној 21. седници одржаној
дана 2.10.2009.год., а на основу чл.59.ст.1.тачка
15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.1/09), и чл.33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'',бр.7/09 ), донело је
З А К Љ У Ч А К
1.Општинско веће је упознато са
Ценовником услуга Установе Спортски центар
Врњачка Бања, који је усвојио Управни одбор
Установе
Одлуком
бр.
01-668/09
од
17.9.2009.год..
2. Установа Спортски центар је
поступила по закључку Општинског већа бр.
38-16/09 од 11.9.2009.год., којим је дата
условна сагласност на Ценовник услуга овог
предузећа који је усвојио Управни одбор
Одлуком бр. 01-586/09 од 2.9.2009.год., и
доставила
усаглашени
Ценовник
са
примедбама из наведеног закључка, који је
усвојио Управни одбор Одлуком бр. 01-668/09
од 17.9.2009.год.
3. Даје се сагласност на Ценовник
услуга коришћења путничког возила Фијат
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Дукато мини-бус 2,3 ЈТД, који је усвојио
Управни одбор овог предузећа Одлуком бр. 01668/09 од 17.9.2009.год.
4.Саставни део овог закључка чини:
-Ценовник услуга Установе Спортски
центар који је усвојио Управни одбор овог
предузећа
Одлуком
бр.
01-668/09
од
17.9.2009.год.
5. Ценовник услуга ступа на снагу и
примењује се од дана давања ове сагласности
од стране оснивача.
6.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 38-16/09 од 2.10.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сеизовић Зоран,с.р.
_________________________________________
УСТАНОВЕ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
277.
На основу чл.22.Статута установе
Спортски центар Врњачка Бања број 16/08 од
24.1.2009.године, и Уговора о коришћењу
путничког моторног возила 110-177/09 од
21.8.2009.године, Управни одбор Установе
Спортски центар Врњачка Бања донео је
ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
КОРИШЋЕЊА ПУТНИЧКОГ
МОТОРНОГ ВОЗИЛА ФИАТ ДУКАТО
МИНИБУС 2.3 ЈТД КВ 761-81

-цена
задржавања
минибуса
у
одредишту ...............2.000,00 дин. са ПДВ-ом
дневно за сваки дан након истека првих 24
сата.
Посебни услови коришћења минибуса:
1.Дневница
возача
(домаћа
и
међународна) након 24 сада пада на терет
наручиоца по законским нормама којима је
дефинисана.
2.У случају да је возач стекао право на
међународну дневницу у току 24 сата,
дневница пада на терет наручиоца.
3.Смештај возача у одредишту пада на
терет наручиоца.
4.Путарина, мостарина и паркинг
падају на терет наручиоца.
5.Административни трошкови који
могу настати у току путовања а нису горе
наведени падају на терет наручиоца.
6.Директор Установе Спортски центар
има право да одобри попуст до 10% по
километру на цену за трећа лица.
-Овлашћује се
директор установе
Спортски центар да на основу свих елемената и
параметара из ценовника мође у сваком
појединачном случају по поднетим захтевима
формирати понуду за коришћење минибуса.
7.Плаћање наведених услуга корисници
ће вршити на текући рачун бр. 840-907668-11 а
на основу претходно потписане закључнице.
8.Ценовник ступа на снагу даном
доношења.
Дана: 17.9.2009.год.
Председник Управног одбора
Врњачка Бања
установе Спортски центар
Ненад Станојевић,с.р.
_________________________________________
278.

1.Установа Спортски центар Врњачка
Бања вршиће наплату услуге превоза
путничким моторним возилом FIAT DUKATO
MINIBUS 2.3.JTD KV 761-81, са возачем,
трећим лицима
2.Цена коришћења наведених услуга:
-за правна лица чији је оснивач
општина Врњачка Бања, спортске екипе,
удружења грађана и ученике који одлазе на
такмичења........... 25,00 дин. са ПДВ-ом по
пређеном километру са урачунатом дневницом
за возача до 24 часа у оквирима граница
Републике Србије.
-цена за трећа лица ................................
35,00 дин. са ПДВ-ом по пређеном км, са
урачунатом дневницом за возача до 24 часа у
оквирима граница Републике Србије.

УСТАНОВА ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ВРЊАЧКА БАЊА
ЦЕНОВНИЦИ ЗА СРЦ ''РАЈ'' И СТАДИОН
МАЛИХ СПОРТОВА''КОЦКА''
СРЦ ''РАЈ''
1.Терен А (главни терен) - ........
+ ПДВ
2. Терен Б -..................................
дин. + ПДВ
3.Терен Ц - .................................
+ ПДВ
4.Коришћење свлачионице........
+ ПДВ.

4.500,00 дин.
3.000,00
1.500,00 дин.
900,00 дин.
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Цене за клубове чије је седиште територија
општине Врњачка Бања су следеће:
СРЦ ''РАЈ''
утакмица

тренинг

Терен А

450,00 дин.
900,00 дин.
+ ПДВ
300,00 дин.
+ ПДВ
150,00 дин.
+ ПДВ

Терен Б
600,00 дин.
Терен Ц
400,00 дин.

Наведене цене су формиране за коришћење
термина у трајању од 90 минута.
НАПОМЕНА: У зимском периоду терен А се
не издаје.
За одигравање утакмица
цена термина се увећава за
50% од основне цене +ПДВ.

1. Утовар шљунка за пут
(тампон)........................140,00 дин/м3
2. Рад багера..................4.750,00 дин/м3
3. Сејан шљунак................470,00 дин/м3
4. Тампон (несејан)
шљунак...........................380,00 дин/м3
5. Рад скипа за трећа
лица..............................3.300,00 дин/м3
6. Рад скипа за грађане Новог
Села..............................2.300,00 дин/м3
7. Копање канала...............140,00 дин/м3
8. Превоз тење за грађане Новог
Села.............................1.900,00 тура/8 м3
9. Превоз тење за трећа
лица.................................380,00 дин/м3.
Напомена: Цена за извоз шљунка до 5км.
Преко 5км формираће се цена према терену
где се вози и даљини.
Паритет:............................................1 : 93
На ове цене се зарачунава рабат од 10% за
буџетске кориснике.
Цене су са обрачунатим ПДВ-ом.

Стадион малих спортова ''КОЦКА''
1. За кориснике са територије општине
Врњачка Бања
- 60 минута – 500,00 дин. + ПДВ
- 60 минута у вечерњим часовима са
коришћењем рефлектора – 800,00 дин.
+ ПДВ
2.За кориснике који нису са територије
општине Врњачка Бања
- 60 минута – 750,00 дин. + ПДВ
- 60 минута у вечерњим часовима са
коришћењем рефлектора – 1.000,00
дин. + ПДВ
Целодневно коришћење стациона малих
спортова ''Коцка''- 7.500,00 дин. +ПДВ
Цена издавања простора стациона малих
спортова ''Коцка'' за одржавање културнозабавних манифестација – 15.000,00 дин. +
ПДВ.
Председник Управног одбора
Ненад Станојевић,с.р.
___________________________________
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
279.
ЦЕНОВНИК УСЛУГА И РАДА ВОЗНОГ
ПАРКА МЗ НОВО СЕЛО

САВЕТ МЗ НОВО СЕЛО
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
245. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади
за коришћење грађевинског земљишта...............................................................................
246. Одлука о висини стопе пореза на имовину................................................................
247.Одлука о изменама и допунама Статута општине Врњачка Бања.......................
248. Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈП Дирекције за
планирање и изградњу општине Врњачка Бања ...........................................................
249. Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању органа
који ће доносити одлуке о изради урбанистичких планова...........................................
250.Одлука о изради Просторног плана општине Врњачка Бања...............................
251. Одлука о изради Плана генералне регулације Врњачке Бање..........................
252. Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини...............................................
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