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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
149. 
 На основу члана 64.-67. Закона о 
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 
54/09) и члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени гласник општине Врњачка 
Бања'', број 1/09,13/09), члана 2. Одлуке о 
престанку важења Одлука којима су основани 
фондови општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/10), Општинско 
веће на 42.редовној седници одржаној дана 
24.08.2010. године, донело је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Фонд за унапређење пољопривреде и 
рурални развој општине Врњачка Бања 
формира се у циљу обезбеђења материјалних и 
других услова за унапређење пољопривреде и 
обезбеђење услова за одрживи рурални развој 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Назив Фонда гласи: Фонд за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине 
Врњачка Бања (у даљем тексту : Фонд). 

 
Члан 3. 

 Фонд се оснива као евиденциони конто 
у оквиру главне књиге трезора општине 
Врњачка Бања како би се поједини буџетски 
приходи и расходи водили одвојено, ради 
остваривања циља из члана 1. Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Фонд се оснива на неодређено време. 
 

Члна 5. 
 Средства за рад Фонда обезбеђују се из: 

1) Апропријација обезбеђених у оквиру 
буџета општине Врњачка Бања за 
текућу годину; 

2) Прихода остварених на основу 
међународне, регионалне и локалне 
сарадње и сарадње са републичким 
органима на програмима, пројектима и 
другим активностима у области 
унапређења пољопривреде и руралног 
развоја; 

3) Прилога донација, поклона и помоћи; 
4) Средстава остварених на конкурсима 

(домаћим и иностраним) за програме и 
пројекте, 

5) Других средстава у складу са Законом и 
       6)   Накнада за промену намене земљишта. 

 
Члан 6. 

Средства остварена у буџетском фонду 
користе се на основу утврђеног Програма кори-
шћења средстава буџетског фонда, који на 
предлог организационе јединице Општинске 
управе надлежне за послове пољопривреде 
доноси Општинско веће за текућу годину. 
 Годишњим програмом рада утврђују се 
врсте и обим послова са износима потребних 
средстава за извршавање програмских послова 
у текућој години.  

Члан 7. 
Начелник Општинске управе Врњачка 

Бања овлашћен је за располагање средствима са 
евиденционог рачуна фонда и одговоран је за 
њихово законито и наменско коришћење. 

 
Члан 8. 

 На крају текуће године неискоришћена 
средства са рачуна Фонда преносе се у наредну 
годину. 
 

Члан 9. 
 Стручне, административне и друге 
послове за Фонд обавља Општинска управа 
општине Врњачка Бања.  
 

Члан 10. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
по објављивању у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-1162/10 од 24.08.2010. године. 
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              ПРЕДСЕДНИК  
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
         Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
150. 
 На основу члана 52. став 2. Закона о 
изменама и допунама Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији 
(''Сл.гласник РС'', број 53/2010) и члана 59. 
тачка 24. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 1/09 и 
13/09), Општинско веће на својој 42. седници од 
24.08.2010. године, доноси 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о отпису камата на доспеле локалне јавне 

приходе који се утврђују у годишњем износу 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се уређују услови, обим 
и поступак отписа обрачунате а неплаћене 
камате доспеле до 31. децембра 2009. године, а 
која није плаћена до краја 2010. године, за 
порески дуг по основу следећих изворних 
јавних прихода: 
 -порез на земљиште, број рачуна  
......................   840-711147843-13, 
 -порез на имовину правних лица, 
бр.рачуна  ....  840-713122843-64, 
 -порез на имовину физичких лица, 
бр.рачуна  ......840-713121843-57, 
 -такса на истицање фирме, бр.рачуна  
.........................840-716111843-35, 
 -накнада за коришћење грађев.земљ., 
бр.рачуна........840-741534843-98, 
 -самодопринос на обављ.делатности, 
бр.рачуна....... 840-711184843-78, 
 -самодопринос на вредност имовине, 
бр.рачуна....... 840-711185843-85.  
 

Члан 2. 
 Право на отпис камате на обавезе по 
основу локалних јавних прихода из члана 1. ове 
одлуке (у даљем тексту: обавезе) остварује се 
на основу захтева обвезника, односно лица 
одговорног за испуњење пореских обавеза 
обвезника (у даљем тексту: подносилац 
захтева), који се подноси Одељењу за локалне 
јавне приходе Општинске управе општине 
Врњачка Бања по испуњењу услова прописаних 
чланом 3., најкасније до 31.12.2010. године. 
 Захтев се подноси за сваку врсту 
обавеза из члана 1. ове одлуке посебно, на 
обрасцу ЗОК, који је њен саставни део. 

 
 
 

 
Члан 3. 

 Oтпис каматe у складу са овом одлуком 
врши се подносиоцу захтева – резиденту 
Републике Србије, који је: 
1)  на прописане уплатне рачуне локалних 
јавних прихода уплатио главни дуг по основу 
обавеза из члана 1. ове одлуке за које подноси 
захтев за отпис камате и споредна пореска 
давања по основу тих обавеза, осим камате, 
доспелих за плаћање до 31.12.2009. године.  
2)  на прописане уплатне рачуне локалних 
јавних прихода  уплатио главни дуг по основу 
обавеза из члана 1. ове одлуке за које подноси 
захтев за отпис камате и споредна пореска 
давања по основу тих обавеза, доспелих за 
плаћање од 01.01.2010. године до дана 
подношења захтева. 
 Обавезе из члана 1. ове однуке доспеле 
до 31.12.2009. године, чије је плаћање 
одложено, сматраће се обавезама које су 
доспеле до 31.12.2009. године у односу на 
камату на обавезе, односно рате оабвеза, која до 
дана ступања на снагу ове одлуке није плаћена. 
 

Члан 4. 
 Подносиоцу захтева који је испунио 
услове из члана 3. ове одлуке отписаће се 
камата по основу обавезе коју је уплатио, и то: 
 -100% камате, ако је уплату у складу са 
чланом 3. ове одлуке извршио најкасније до 
30.09.2010. године; 
 -75% камате, ако је уплату у складу са 
чланом 3. ове одлуке извршио најкасније до 
15.11.2010. године; 
 -50% камате, ако је уплату у складу са 
чланом 3. ове одлуке извршио најкасније до 
31.12.2010. године. 
 

Члан 5. 
 Право на отпис камате утврђује се 
решењем Одељења за локалне јавне приходе, у 
сладу са законом и овом одлуком. 
 Одељење за локалне јавне приходе води 
евиденцију о остваривању права пореских обве-
зника у складу са овом одлуком и стара се о 
њеном спровођењу. 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
              Број: 400-1165/10 од 24.8.2010.год. 
                                                                                                   
    ПРЕДСЕДНИК 
                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                              Зоран Сеизовић,с.р.      
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                         Образац ЗОК 

 
         На основу члана 2. Одлуке о отпису камата на доспеле локалне јавне приходе који се утврђују у годишњем износу (''Службени лист Општине 

Врњачка Бања'', број ________), Општини Врњачка Бања - Општинској управи – Одељењу за локалне јавне приходе подносим 
                 

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС КАМАТЕ         
НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА         

КОЈИ СЕ УТВРЂУЈУ У ГОДИШЊЕМ ИЗНОСУ         
I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА         
                                           
1. Пословно име (фирма), односно име и презиме                      
                                           
2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)                                                     
                                           
3. Матични број (правног лица, односно предузетника)                                                 
                                           
4. Подаци о седишту, односно пребивалишту:                                         
4.1. Општина                      
                                           
4.2. Место                      
                                           
4.3. Улица                      
                                           
4.4. Број и слово                                             
                                           
5. Телефон                                                   
                                                                          

                                         

II. ВРСТА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВА ОТПИС КАМАТЕ (члан. 1 Одлуке): 
        

_______________________________________________________________________________________________         
                                                                     
                                           
                 
                 
                 
      

(износ уплаћеног главног дуга и споредних 
пореских давања по том основу, осим камате, 
доспелих до 31.12.2009. године)* 

 

(износ уплаћеног главног дуга и 
споредних пореских давања по том 
основу, доспелих од 01.01.2010. до дана 
подношења захтева)*           

                                                                          

                                         
* уписује се уплаћени износ на име пореза, по основу кога се захтева отпис камате         
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III. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА О УПЛАТИ ДУГА ИЗ ТАЧКЕ II. ОБРАСЦА         
                                         
1) ____________________________________________________________________                            
                                 
2) ____________________________________________________________________                            
                                 
3) ____________________________________________________________________                            
                                 
4) ____________________________________________________________________                            
                                 
5) ____________________________________________________________________                            
                                 
6) ____________________________________________________________________                            
                                                        

                                       
                                       

        

        

        

        
IV. НАПОМЕНА:         

                                       
                                       

                                                                        
Попуњава Одељење за локалне јавне приходе              Датум пријема: ____________________              
                                         
Потврда о пријему захтева за отпис камате                                       
                __________________________________              
                                         
Општина Врњачка Бања - Општинска управа                                       
Одељење за локалне јавне приходе                                       
Крушевачка 17а                                       
36210 Врњачка Бања                                       
                                                                        

                                       
                                       
У Врњачкој Бањи                                      

                   
________________________________

______         
Дана: _____________________________              (М.П.)  (потпис подносиоца захтева)         
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151. 
    Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој редовној 41. седници, одржаној дана 
23.7.2010. године и седници одржаној дана 
26.7.2010. године на основу чл. 4. Одлуке о 
монтажним објектима ("Сл.лист општине 
Краљево", бр.9/04, бр.4/05, бр.9/05-пречишћен 
текст, "Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр.4/06, бр.1/08, и 4/09, 5/09-пречишћен 
текст,13/09 и 17/09 др.одлука), чл. 59.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр.1/09 и 13/09), чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09) у складу са закључцима бр.350-
605/10,350-626/10 и 110-3/10, доноси  
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА  
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ  
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ  

 
Члан 1.  

             Врши се измена и допуна Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.2/10,5/10, 7/10 и 8/10), у чл.2. 
и 12.на начин прописан одредбама ове измене и 
допуне Плана.  
 

Члан 2.  
            У члану 2. став 2. мења се тачка 2  под г) 
алинеја 1  тако да сада гласи:  
 ''Утврђују се локације за дечји забавни 
парк на локацији ''Србија'' означене у графичком 
прилогу и то: 

- П5 површине 200 м2  
- П6 површине 300 м2  
- П7 површине 500 м2 .'' 

 
Члан 3.  

           У члану 12.у тачки 9.текст ''М18'' замењује 
се текстом ''М23'' а после тачке 15 додају се 
следеће тачке које гласе: 
''16.Утврђује се локација за презентацију и 
продају књига на делу променаде испред хотела 
''Променада'', површина заузећа до 2м2, ознака 
КТ у графичком прилогу, 
17.Утврђује се локација за израду тетоважа на 
локацији ''Србија'', означена са Ттет у графичком 
прилогу, површине до 1м2 а све реквизите 
дневно уклањати са променаде по завршетку 
рада, 
18. Утврђује се локација за промоцију ћурчијског 
заната на локацији ''Србија'', ознака Ћ у 
графичком прилогу, површине до 2м2.'' 
 

 
 

Члан 4. 
              Саставни део ове измена и допуна Плана 
је графички прилог општег распореда места на 
делу површине јавне намене на територији 
општине Врњачка Бања, којим је обухваћена и 
измена графичког приказа у чл.12.тачка 11. 
урађен у размери 1:1000  
  

Члан 5. 
             Ова измена и допуна Плана ступа на 
снагу наредног дана од дана доношења 
закључака бр.350-605/10,350-626/10 и 110-3/10, а 
објављује се у ''Службеном листу Општине 
Врњачка Бања''.  
   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број:350-626/10 од 26.7.2010.године  

    
   ПРЕДСЕДНИК                  
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Зоран Сеизовић,с.р. 
__________________________________________ 
 
152.  
 Општинско веће општине Врњачка Бања на 
42. седници  одржаној дана 24.8.2010.године, на 
основу чл. 59.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр,1/09 и 13/09) и 
чл. 33. Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09),  донело 
је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Закључком овог органа бр 020-3/10 од 
12.06.2010. наложено је, предузећу Метро 
паркинг доо Београд, ул.Косте Јовановића 56а, 
да за наредну седницу Већа, достави на 
сагласност Правилник о коришћењу јавних 
паркиралишта и уклањању непрописно 
паркираних моторних возила, без одредби које 
регулишу постављање уређаја којима се 
спречава одвожење возила корисника, с тим да 
се у чл.23. ставу 1., иза речи ''Правилника'' 
ставља зарез, и додаје текст који гласи: ''у циљу 
спровођења правоснажних и извршних решења 
надлежног органа за послове  саобраћаја и 
органа за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Врњачка Бања''.  

Општинско веће констатује да је сада, 
предузеће Метро паркинг доо из Београда 
доставило усаглашени Правилник са примедбама 
Већа са седнице од 12.06.2010. године, а о чему 
је мишљење Одељења за заштиту животне 
среднине и локални развој бр 344-335/10 од 
16.08.2010.године. 
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Обзиром на предње, даје се сагласност на 
Правилник о коришћењу јавних паркиралишта и 
уклањању непрописно паркираних моторних 
возила који је доставило ово предузеће бр 344-
335/10 од 16.08.2010.године. 

Правилник огласити у ''Сл. листу 
Општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
дана давања сагласности Општинског већа тј. од 
24.08.2010. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
               Број: 344-335/10  од 24.8.2010.год. 
      
    ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                        Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
153.  
    На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'' 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка 
Бања'',бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска класифи-
кација 49912 назив позиције Текућа буџетска 
резерва одобравају се средства у укупном износу 
од 20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.15. Накнаде за соција-
лну заштиту и помоћ у решавању стамбених 
проблема, функционална класификација 090, 
економске класификације 472, назив позиције 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе Општине Врњачка 
Бања а по поднетом захтеву Чомагић Милоша  
бр.400-1078/10 од 03.08.2010. године на име 
недостајућих средстава на име исплате 
једнократне новчане помоћи за  набавку лекова и 
покривања трошкова лечења. 

3.О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1078/10 од 05.08.2010.године 
 
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
154.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 30.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15.Накнада за 
социјалну заштиту и помоћ у решавању 
стамбених проблема, функционална класифи-
кација 090, економске класификације 472, назив 
позиције Накнада за социјалну заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 472, назив позиције Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу донетих решења бр.400-1098/10,400-
1079/10 и 400-1095/10 због недостајућих 
средстава на име исплате солидарне помоћи за  
Јанковић Милана, Стефановић Бојане и Сеизо-
вић Зорице ради потребе лечења и превазила-
жења тешке материјалне ситуације. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1098/10 од 16.08.2010.године 
 
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 
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155.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 73.750,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. Накнаде за 
социјалну заштиту и помоћ у решавању стамбе-
них проблема, функционална класификација 090, 
економске класификације 472-назив позиције 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
472- назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу Решења број 400-1078/10 од 
19.08.2010.године.  
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе.  4. 
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1078/10 од 24.08.2010.године 
 

                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
156.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у бруто износу од 
26.000,00 динара у корист следеће апропријације 
у разделу 1.18. Пројектно планирање, функцио-
нална класификација 474, економске класифи-
кације 5114-назив позиције Пројектно плани-
рање. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 5114- назив позиције Пројектно 
планирање. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева Директног буџетског 
корисника Општинске управе Општине Врњачка 
Бања бр.400-1535/10 од 24.08.2010.године за 
недостајућа средства за реализацију рачуна 
Пројект – поинт бр.10/2010 на име стручно 
техничке услуге на изради Главног пројекта 
озелењавања дела централног градског парка у 
Врњачкој Бањи и техничкој контроли истог. 
3.О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1535/10 од 24.08.2010.године 
 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
157.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 7.02. Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економске класификације 48191 назив позиције 
Дотације спортским и омлад.организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
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текуће резерве и увећати планирана позиција 
48191- назив позиције Дотације спортским и 
омлад.организацијама, редовна делатност. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева Директног буџетског 
корисника Општинске управе Општине Врњачка 
Бања бр.400-1146/10 од 23.08.2010.године, а по 
поднетом Захтеву Шаховског клуба „Гоч“, а 
ради измирења трошкова електричне енергије. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Сл.гласнику Општине 
Врњачка Бања. 

    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1146/10 од 23.08.2010.године 
 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
158.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 7.02-Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економске класификације 4819, назив позиције  
Дотације спортским и омладинским организа-
цијама (у оквиру критерујума тачка 2. 
Манифестације од значаја за општину). За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
4819, назив позиције  Дотације спортским и 
омладинским организацијама . 
2. Средства из предходне тачке одобравају на 
основу поднетог захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе Општине Врњачка 
Бања  бр.400-1101/10 од 23.08.2010.године, а на 
име недостајућих средстава за реализацију 
захтева Удружења незапослених, неквалифи-
кованих и неписмених рома – Грачац за органи-

зовања фудбалске утакмице која ће се одржати у 
Јагодини.  
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1101/10од 23.08.2010.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
159.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања,бр.17/09'') у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. Накнаде за 
социјалну заштиту и помоћ у решавању стамбе–
них проблема, функционална класификација 090, 
економске класификације 472, назив позиције 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе Општине Врњачка 
Бања бр.400-1099/10 на име исплате једнократне 
новчане помоћи за  Џамић Марију. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле–
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1099/10 од 11.08.2010.године 
 

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 
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160.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'',бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у износу од 45.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.02. Средства за рад 
председника општине, општинског већа и 
њихових радних тела, функционална 
класификација 112, економске класификације 
416, назив позиције Награде, бонуси и остали 
посебни расходи. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 416, назив позиције Награде, 
бонуси и остали посебни расходи. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
име недостајућих средстава за реализацију 
донетог Решења председника бр.400-1148/10 од 
20.08.2010.године  за исплату награде за посебне 
резултате рада приликом појачане инспекцијске 
контроле у време одржавања „Врњачког 
карневала“, бањске литије „Свети Ћирик“ и 
„Врњачких свечаности“ у 2010.години. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле–
жни орган за финансије локалне самоуправе.  
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1148/10 од 20.08.2010.године 
 

                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
161.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'',бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 20.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. Накнаде за 
социјалну заштиту и помоћ у решавању 
стамбених проблема, функционална класи–
фикација 090, економске класификације 472, 
назив позиције Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 472, назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе Општине Врњачка 
Бања а по поднетом захтеву Николић Петра  
бр.400-1086/10 од 04.08.2010. године на име 
недостајућих средстава на име исплате 
једнократне новчане помоћи за  потребе 
превазилажења тешке материјалне и финансијске 
ситуације. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1086/10 од 05.08.2010.године 
 

 
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
162.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'',бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
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економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у износу од 6.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.02. Средства за рад 
председника општине, општинског већа и 
њихових радних тела, функционална 
класификација 112, економске класификације 
416, назив позиције Награде, бонуси и остали 
посебни расходи. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 416, назив позиције Награде, 
бонуси и остали посебни расходи. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
име недостајућих средстава за реализацију 
донетог Решења председника бр.400-1105/10 од 
13.08.2010.године  за исплату награде за посебне 
резултате рада приликом организовања и 
спровођења избора за савете националних 
мањина који су одржани 06.06.2010.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1105/10 од 13.08.2010.године 
 
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
163.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'',бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 20.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 7.02. Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економске класификације 48191-назив позиције 
Дотације спортским и омлад.организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
481911, назив позиције Дотације спортским и 
омлад.организацијама. 

2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева Директног буџетског 
корисника бр.400-1067/10 од 11.08.2010.године 
на име  недостајућих средстава за реализацију 
захтева Теквондо клуба „Меркур“ који 
организује међународни теквондо камп. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1067/10 од 11.08.2010.године 
 

 
                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
164.         
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 
и 13/09), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'',бр.17/09) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства 
у укупном износу од 5.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. Накнаде за 
социјалну заштиту и помоћ у решавању 
стамбених проблема, функционална класи–
фикација 090, економске класификације 472-
назив позиције Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 472- назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу Захтева Директног буџетског корисника 
бр.400-1150/10 од 25.08.2010.године, а на основу 
Решења председника општине. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1150/10 од 25.08.2010.године 
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                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
   Сеизовић Зоран,с.р. 
__________________________________________ 

 
 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 
 
165.  
''МЕТРОПАРКИНГ БЕОГРАД'' 
Број:70А/10 
Дана: 28.6.2010.године  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
И УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ 

ВОЗИЛА 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређују се услови и 

начин коришћења, уређења и одржавања јавних 
паркиралишта, пружања услуга паркирања на тери-
торији општине Врњачка Бања, као и поступање са 
непрописно паркираним возилима. 
 
ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА  
 

Члан 2. 
Јавна паркиралишта су површине изгра-

ђене, односно уређене за потребе паркирања во-
зила, на којима се коришћење паркинг простора 
врши уз накнаду.  
              Паркинг зона представља подручје на 
коме је дозвољено паркирање у режиму који 
утврђује Привредно друшто „Метропаркинг“ 
д.о.о. из Београда (у даљем тексту: Привредно 
друштво), сагласно овом Правилнику, а 
Општинско веће даје сагласност на исти. 
              Јавна паркиралишта могу бити општа и 
посебна паркиралишта. 
              Општа паркиралишта су делови коло-
воза, тротоара, површине између тротоара и 
коловоза, као и друге површине посебно обеле-
жене за паркирање моторних возила. 
              Посебна паркиралишта су објекти и 
површине уређене односно изграђене за парки-
рање моторних возила са контролисаним ула-
ском-изласком возила. 
              На основу Одлуке о јавним паркирали-
штима, и доказа о уређеном начину коришћења 
простора за паркирање са власником објекта 
утврђују се исти као посебан постор за парки-
рање возила.  
             На посебним и општим просторима за 
паркирање Привредно друштво обавља делатно-
ст до истека рока на који му је Општина 

поверила вршење комуналне делатности 
управљања и одржавања јавних паркиралишта. 
 

Члан 3. 
Јавна паркиралишта користе се за паркирање:     
 -  бицикала      
-  бицикала са мотором       
-  путничких аутомобила      
-  аутобуса 
-  теретних  и прикључних возила,  
а све у складу са постављеном саобраћајном сиг-
нализацијом.  
 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА ПО 
ЗОНАМА 
 

Члан 4. 
Општа паркиралишта на територији општи-

не Врњачка Бања категоришу се по зонама на сле-
дећи начин: 
ЗОНА I – време паркирања ограничено  у складу 
са чланом 3. Одлуке о паркинг зонама и режиму 
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој 
Бањи 
   
Назив улице:  
1.   Врњачка улица (од ,,Беле лађе“ до ,,Креди 
банке“), 
2.  Краљевачка улица (од Радничке до улице Жике 
Ваљаревића),    
3.  Београдска улица (банкина улице са десне стране  
у дужини од 80 метара), 
 4. Пролетерских бригада (преко пута хотела 
,,Фонтана“ до одмаралишта ,,Железничар“ и сам 
паркинг наспрам одмаралишта), 
5.  Улица Цара Душана ( од улице Лоле Рибара до 
улице Пролетерских Бригада), 
6.  Улица Лола Рибар (од моста на реци до улице 
Цара Душана), 
7.  Паркинг наспрам хотела ,,Звезда“, 
8.  Улица Свети Сава (од улице Пролетерских 
Бригада до улице 7. јули), 
9.  Крушевачка улица  ( са прекидом код зграде 
Општине, до улице Жике Ваљаревића), 
10. Паркинг наспрам апартманског насеља ,,Језеро“ 
у улици Слатински венац, 
11. Улица Моше Пијаде (од улице Слатински венац 
до Врњачке улице), 
12. Булевар Српских ратника  (паркинг испред 
Општинског суда), 
13. Немањина улица (паркинг  испред пансиона 
,,Морава“ и у Занатском центру ,,29. новембар“), 
14. Слатински венац (наспрам ЈП ,,Бели Извор“). 
 
ЗОНА II – паркиралиште ван обухвата прве 
зоне 

Време паркирања у Зони II ограничено 
чланом 3.Одлуке о паркинг зонама и режиму 
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коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој 
Бањи      
   

Члан 5. 
Предузеће обезбеђује обележавање и 

одржавање паркинг места за лица са посебним 
потребама ( инвалиде), и то најмање 5% места од 
укупног броја места за паркирање, а све према 
Правилнику о условима за планирање и пројек-
товање објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. 
              Паркинг места за инвалидна лица 
резервисана су за кориснике који су на основу 
акта надлежног Општинског органа ослобођена 
плаћања накнаде за паркирање. 
 Паркинг места за инвалидна лица могу да 
користе инвалиди којима су оштећени доњи 
екстремитети битни за управљање возилом, лица 
оболела од дистрофије, параплегије, квадри-
плегије и церебралне парализе, која за кретање 
користе инвалидска колица, лица која имају 
оштећења вида најмање 90%, ратни и 
мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди 
рата I до IV групе инвалидности и лица на 
дијализи. 
 Ослобађање од плаћања накнаде за 
паркирање врши надлежни Општински орган на 
основу Одлуке о категоријама лица са посебним 
потребама која могу бесплатно да користе 
резервисана паркинг места за инвалиде, а 
Привредно друштво издаје бесплатну паркинг 
карту. 

 
Члан 6. 

               Привредно друштво обележава паркира-
лишта саобраћајном сигнализацијом (хоризонта-
лном и вертикалном) у складу са позитивно-
правним прописима и препорукама. 
               Јавна паркиралишта имају на видном 
месту истакнуто обавештење које садржи: зону, 
радно време наплате, начин паркирања и наплате 
као и категорије моторних возила која се могу 
паркирати на том паркиралишту. 
               Паркиралишта за лица са посебним 
потребама, резервисана паркиралишта и заједни-
чка такси стајалишта посебно се обележавају 
хоризонталном сигнализацијом жуте боје или 
вертикалном сигнализацијом која садржи оба-
вештење о намени као и о санкцијама за 
неовлашћено коришћење паркиралишта. 
 
КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 7. 
             Корисником паркиралишта у смислу од-
редаба овог Правилника сматра се возач или вла-
сник возила уколико возач није идентификован, 
а који је паркирао возило на паркиралишту. 

Члан 8. 
              Наплата паркирања у зони I врши се сва-
ким даном  од 07:00 до 21:00 час, а у трајању 
туристичке сезоне (01.05. до 31.08.) од 07 до 23h 
часа. 
 Државним празницима наплата парки-
рања ће се вршити 
             Кориснику паркиралишта омогућено је 
неограничено задржавање у  зони I. и II. 

 
Члан 9. 

 Корисник паркиралишта је обавезан да: 
- Користи паркинг место у складу са поставље-
ном саобраћајном сигнализацијом, вертикалном 
и хоризонталном, којом је означено паркинг 
место; 
- У моменту заустављања возила на 
паркиралишту плати коришћење паркинг места 
према времену задржавања на прописан начин и 
према важећем Ценовнику по започетом часу, 
или да уклони возило са паркиралишта; 
- До истека плаћеног времена паркирања уклони 
возило са паркиралишта. 
 

Члан 10. 
На паркиралиштима је забрањено: 

- паркирање и заустављање возила супротно 
постављеном саобраћајном знаку, хоризонталној 
и вертикалној сигнализацији; 
- паркирање и заустављање нерегистрованог во-
зила; 
- остављање неисправног, напуштеног  или 
хаварисаног возила;  
- паркирање и заустављање возила на парки-
ралиштима предвиђеним за инвалидна лица и 
лица са посебним потребама, као и на резерви-
саним паркинг местима уколико корисник не 
спада у наведене категорије; 
- паркирање возила које не припада категорији 
возила за које је паркиралиште намењено; 
- заузимање паркинг места постављањем ограда 
или сличних препрека без сагласности 
Привредног друштва; 
- заузимање више од једног паркинг места; 
- вршење услуга поправке или прања возила; 
- обављање и других радњи које утичу на несме-
тано функционисање паркирања као комуналне 
делатности од општег значаја. 
 

Члан 11. 
Видно обележена возила хитне медицин-

ске помоћи, полиције, војске Србије, ватрогасна 
возила и возила инспекцијских служби, као и 
возила јавних комуналних предузећа када у току 
интервенције користе јавна паркиралишта, не 
плаћају накнаду за паркирање. 

Возила извођача радова на јавним повр-
шинама, за време док се радови изводе, у складу 
са одобрењем надлежног Општинског органа, 
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дужни су да плаћају накнаду, као и да по 
завршеном послу врате паркиралиште у прво-
битно стање, односно у стање какво је било пре 
него што су радови изведени, о чему ће се 
сачинити фото документација и записник са 
овлашћеним контролором Привредног друштва. 
Од плаћања наканде изузета је Општина, и Јавна 
предузећа општине, у случају када је у улози 
инвеститора. 

 
Члан 12. 

Становници улица у којима се врши 
наплата паркирања, као и корисници пословног 
простора у наведеној зони плаћају накнаду за 
паркирање по повлашћеној тарифи важећег 
ценовника Привредног друштва. 

Привредно друштво није дужно 
обезбедити континуирано слободно паркинг 
место корисницима паркиралишта из става 1. 
овог члана. 

Основ за стицање права на плаћање 
накнаде паркирања по повлашћеној тарифи за 
становнике улица у одређеној зони, представља 
доказ о уредном пребивалишту као и важећа 
саобраћајна дозвола возила са идентичном 
адресом власника возила са адресом из доказа о 
пребивалишту. 

Основ за стицање права на плаћање накнаде 
паркирања по повлашћеној тарифи за кориснике 
пословног простора у одређеној зони представља 
решење о власништву или коришћењу простора 
издато од овлашћеног  органа (АПР), уговор о 
закупу простора, доказ о идентитету носиоца 
решења, важећа саобраћајна дозвола возила у 
власништву правног лица/предузетника или уговор 
о коришћењу сопственог возила предузетника са 
идентичном адресом из доказа о идентитету 
носиоца решења. 

Повлашћена паркинг карта коју повла-
шћени корисник оствари на основу испуњења 
услова из ставова 4. и 5. овог члана, односи се 
искључиво на улицу у којој се корисник иден-
тификовао.  

Корисници из члана 5. овог Правилника 
свој статус доказују потврдом коју издаје надлежни 
орган као и доказом о идентитету носиоца решења и 
важећом саобраћајном дозволом возила у 
власништву носиоца решења. 

 
Члан 13. 

             Корисници јавних паркиралишта могу 
извршити резервацију, односно закуп одређеног 
паркинг места на одређени временски период, по 
тарифи из важећег ценовника Привредног друштва. 

Привредно друштво је дужно да 
резервисана паркинг места посебно обележи 
хоризонталном сигнализацијом (габарити парки-
нг места са уокруженим словом ″R″ у средишту 
паркинг места) или физичком запреком на захтев 

и о трошку корисника, а уз посебно одобрење 
надлежног Општинског органа. 

  
Члан 14. 

              Корисницима из чланова 5. и 12. овог 
Правилника, Привредно друштво издаје посебну 
налепницу која дефинише плаћање накнаде по 
повлашћеној тарифи (повлашћена паркинг карта), 
која мора бити видно истакнута са унутрашње 
стране предњег ветробранског стакла возила и 
односи се искључиво на возило за које је издата. 
Употребом система контроле и наплате Привредно 
друштво  може да одустане од издавања налепнице, 
јер оне постоје у бази података које су евидентиране 
у самом Привредном друштву, а при чему корисник 
као доказ о извршеној уплати поседује признаницу 
издату од стране Привредног друштва. 

Физичком лицу се може издати највише 
једна повлашћена паркинг карта, а правном 
лицу/предузетнику највише три. 

Изглед и садржај налепнице утврђује 
Привредно друштво и задржава право измене 
изгледа и садржаја у току важења о сопственом 
трошку. 

Време важења повлашћене паркинг карте 
назначено је на самој карти и представља период 
за који је плаћена накнада. 

Важност повлашћене паркинг карте не 
може бити дужа од важности саобраћајне дозво-
ле за возило на које се односи. 

 
НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 
 

Члан 15. 
За коришћење паркиралишта корисник 

плаћа накнаду према тарифној групи којој припа-
да по важећем ценовнику Привредног друштва. 

 
Члан 16. 

               Наплата паркирања на општим парки-
ралиштима врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ 
или електронским путем - слањем СМС поруке, што 
се евидентира од стране Привредног друштва.  
  Изглед и садржај паркинг карте прописује 
Привредно друштво. 
              Начин коришћења паркинг карте иста-
кнут је на полеђини паркинг карте.  
 Број телефона на који се може послати 
СМС порука, уколико се плаћање паркирања 
врши путем мобилног телефона видно је 
истакнут на вертикалној саобрађајној 
сигнализацији. 
              Наплата паркирања на посебним парки-
ралиштима врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ,  
која је издата од стране инкасанта на уласку у 
посебно паркиралиште или путем СМС поруке. 
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ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ 
 

Члан 17. 
              Претплатна карта може се добити за 
повлашћено паркирање, као и за претплату на 
паркирање.  
 Претплатна карта за паркирање се плаћа 
унапред за период од минимално месец дана, а 
све према важећем ценовнику Привредног 
друштва. 
  

Члан 18. 
             Дистрибуција паркинг карата врши се 
искључиво у малопродајним објектима са којима 
Привредно друштво успостави уговорни однос, 
као и у пословним јединицама Привредног 
друштва. 
             Продајно место је видно обележено. 
 

Члан 19. 
              Куповином паркинг карте, односно 
заустављањем возила на паркинг месту, ако се 
плаћање врши електронским путем, корисник 
стиче право коришћења јавног паркиралишта. За 
коришћење паркиралишта корисник је дужан да 
у возилу поседује важећу паркинг карту, или 
паркирање плати електронским путем - слањем 
СМС поруке, што се евидентира од стране 
Привредног друштва. 
  Корисник паркиралишта је дужан да: 
- прописно користи паркинг карту и у њу унесе 
тачне податке; 
- видно истакне купљену паркинг карту са уну-
трашње стране предњег ветробранског стакла 
возила или паркирање плати мобилним теле-
фоном. 
             Истицањем паркинг карте у заустављеном 
возилу на паркинг месту, односно заустављањем 
возила на паркинг месту ако се плаћање врши 
електронским путем, корисник прихвата услове за 
коришћење јавног паркиралишта. 
 

Члан 20. 
Контролу паркирања и исправног кори-

шћења паркинг карата врше овлашћени КОНТРО-
ЛОРИ Привредног друштва. 

Контролори имају службену легитима-
цију и носе службена одела, чији садржај и из-
глед утврђује Привредно друштво. 
 

Члан 21. 
               Корисник који поступа супротно од-
редбама чланова  9. , 10. и 15. овог Правилника ду-
жан је да плати казнене пенале у виду ДОПЛАТНЕ 
КАРТЕ према важећем ценовнику Привредног 
друштва. 

Привредно друштво  је дужно да у свим 
случајевима, када контролор Привредног 
друштва установи да је корисник прекршио 

утврђена правила, обезбеди одговарајући фото, 
видео или други одговарајући доказ којим се 
прекршај документује, укључујући ту и записник 
контролора. 

Изглед и садржај доплатне паркинг карте 
утврђује Привредно друштво. 
 

Члан 22. 
Налог за плаћање доплатне паркинг карте 

издаје овлашћени контролор Привредног 
друштва и уручује га кориснику. Када контролор 
није у могућности да директно уручи налог 
кориснику, причвршћује га на возило. 

Достављање налога за плаћање доплатне 
паркинг карте на начин из става 1. овог члана 
сматра се уредним и касније оштећење или 
уништење нема утицај на ваљаност достављања 
и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте. 

Корисник паркиралишта коме је уручен 
налог за плаћање доплатне паркинг карте дужан 
је поступити по примљеном налогу и платити 
доплатну паркинг карту у року од осам дана на 
начина назначеног у налогу.  

У случајевима да контролор Привредног 
друштва није у могућности да кориснику уручи 
налог за плаћање доплатне паркинг карте или да 
га причвтсти на возило корисника, добијањем 
опомене по налогу сматраће се да је корисник 
обавештен о томе да су се стекли услови за 
примену одредаба члана 23. став 3. овог 
Правилника. 
 
ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА 
 

Члан 23. 
Привредно друштво је дужно да обезбеди 

и спроведе уклањање  непрописно паркираних 
возила корисника са зелених или других 
површина јавне намене, као и возила корисника 
који поступају супротно члану 10.овог Прави-
лника, у циљу спровођења правоснажних и 
извршних решења надлежног органа за послове 
саобраћаја и органа за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 

Привредно друштво је дужно да  по налогу 
саобраћајне полиције изврши  уклањање непро-
писно паркираних возила са саобраћајних површи-
на. 

Привредно друштво може са јавних 
паркиралишта уклонити возило корисника који 
користи јавна паркиралишта  супротно члану 9. овог 
Правилника, уколико је возило регистровано  изван 
регистрационих  подручја које обухвата територија 
Републике Србије,  уз обезбеђење фото снимака и уз 
сачињавање записника са лица места. 
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Члан 24. 
Радни налог за специјално возило паук ради 

уклањање возила из члана 23. Правилника издаје 
овлашћено лице Привредног друштва. 

Овлашћено лице Привредног друштва – 
контролор, сачињава документацију (записник и 
фото снимак) у прилогу налога за уклањање 
возила са видљивим чињеничним стањем у 
смислу места и времена отпочињања уклањања 
возила и времена прекршаја, као и регистарских 
таблица возила, која се чува у архиви 
Привредног друштва. 

 
Члан 25. 

Период започете интервенције, на укла-
њању непрописно паркираног возила, дефинише се 
од момента када се постави прва хватаљка на точак 
возила па све док не буде спуштено на платформу 
специјалног возила за уклањање (паука).  

Даље уклањање возила ће се обуставити 
уколико корисник непрописно паркираног возила 
дође на место интервенције, а пре него што је 
возило спуштено на платформу специјалног возила-
паук и уколико изврши плаћање за започету 
интервенцију. 

У случају из става 2. овог члана примењује 
се цена за започету интервенцију из важећег ценов-
ника Привредног друштва. 

 
Члан 26. 

За уклањање возила из члана 24. Правил-
ника Привредно друштво користи специјално 
возило за транспорт возила-паук. 

 
Члан 27. 

Уклоњена возила односе се и чувају на 
месту предвиђеном за чување возила. 

На месту предвиђеном за чување возила, 
Привредно друштво мора обезбедити двадесет-
четворочасовно присуство овлашћеног лица 
Привредног друштва. Простор у коме се чувају 
однета возила мора бити заштићен како би се 
возило обезбедило од евентуалне штете и како би се 
евентуални несавесни корисници спречили да 
преузму возило без измирења обавезе. 

 
Члан 28. 

Корисник уклоњеног возила дужан је да 
по важећем ценовнику Привредног друштва  
плати: 
- трошкове уклањања возила,  
- трошкове складиштења и чувања возила, при 
чему се под складиштењем подразумева време 
након 24 часа од момента када је возило 
допремљено на депо, а корисник уклоњеног 
возила није исто преузео и у том случају врши се 
наплата лежарине за сваки започети сат, а према 
важем ценовнику Привредног друштва. 

 

Члан 29. 
Уклоњено возило корисник може преузе-

ти са депоа под следећим условима: 
 - да се идентификује и евидентира као 
корисник уклоњеног возила и 
 - испуни обавезе из члана 28.став 1. тачке 
1 и 2 овог Правилника. 
 Уклоњено возило чува се од момента 
спуштања возила на депо Привредног друштва 
до тренутка његовог преузимања од стране 
власника, а уколико је он непознат возило се 
чува најдуже 30 дана од дана преузимања на 
чување. 
 У случају да власник не преузме возило 
до истека рока за чување, Привредно друштво 
расписује лицитацију за продају возила. 
 Средства остварена продајом возила 
уплаћају се на рачун Привредног друштва за 
покривање трошкова одношења, складиштења и 
продаје возила. 
 
СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 30. 

Привредно друштво не сноси материјал-
ну одговорност за евентуална оштећења и крађу 
возила на јавним паркиралиштима. 

 
Члан 31. 

Привредно друштво сноси материјалну 
одговорност за евентуална оштећења и крађу возила 
приликом одношења непрописно паркираних 
возила, од момента започињања уклањања, током 
чувања уклоњеног возила на депоу, све до момента 
преузимања возила од стране корисника. 

Привредно друштво не сноси материјалну 
одговорност за евентуална оштећења возила која се 
догоде приликом одношења непрописно 
паркираних возила (хаварисаних и напуштених), 
уколико се возило налази у таквом стању да није 
могуће уклонити га без оштећења што доказује 
фото снимком и сачињавањем записника са лица 
места. 

 
Члан 32. 

За све рекламације или притужбе корисника 
надлежан је руководилац Привредног друштва или 
његов заменик. 
 
НАДЗОР 

Члан 33. 
Надзор над применама одредаба овог Пра-

вилника врши надлежни орган Општинске управе 
надлежан за комуналне послове, остали надлежни 
органи, као и лица у Привредном друштву. 

 
Члан 34. 

Правилник ступа на снагу након приба-
вљене сагласности Општинског већа, а у року од 
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8 (осам) дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 
''МЕТРО СИСТЕМ И ГАРАЖЕ'' Д.О.О 

Дејан Симић,с.р. 
________________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
  
166. 
 По сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у  Одлуци  Управног одбора 
Установе ''Спортски центар'' о допуни 
Ценовника услуга у бифеу у згради Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 9/10), поткрала техничка грешка, па се 
даје  
 

И С П Р А В К А 
 Одлуке Управног одбора Установе 
''Спортски центар'' о допуни Ценовника услуга у 
бифеу у згради Општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 9/10) 
 
 
 У Одлуци Управног одбора Установе 
''Спортски центар'' о допуни Ценовника услуга у 
бифеу у згради Општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 9/10), у 
табеларном делу Ценовника, у тачкама: 6., 7., 8. 
и 9.у ставовима 2., уместо текста: ''-пластична 
флашица 0,25 л'', треба да стоји текст:  
''-пластична флашица 0,5 л''. 
 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
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