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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
167. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.  седници одржаној 24.9.2010.године, 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), чл. 14. и чл 36. Статута општине 
Врњачка Бања  ("Службени лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.  1/09  и 13/09), донела је  

 
 
                            О  Д  Л  У  К  У 

 О РЕБАЛАНСУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА ЗА 2010.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
      Члан 1. Одлуке о буџету   Општине 
Врњачка Бања за 2010.г. ("Службени лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 17/2009) – у 
даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: 
 
     „Буџет Општине Врњачка Бања за 2010.г. (у 
даљем тексту: буџет) састоји се од: 
 

 

 
 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   Износ  
   у динарима 

1. Примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања   206.444.007
1.1. Примања од задуживања   95.000.000
1.2. Примања од продаје финансијске имовине 0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година 111.444.007
2. Издаци за набавку финансијске имовине и 
отплату главнице дуга   8.260.000

Износ  
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 536.418.000
1.1. буџетска средства (без донација и текућих добровољних 
трансфера од правних и физичких лица и 536.418.000
       наменских трансфера са нивоа Рпублике)   
1.2. донације и текући добровољни трансфери од правних и физичких лица и наменски 
трансфери са нивоа  
       Републике    
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 734.602.007
2.1. буџетска средства (без донација и текућих добровољних 
трансфера од правних и физичких лица) 734.602.007
2.2. донације и текући добровољни трансфери од правних и физичких 
лица   
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)  -198.184.007
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) 0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит  -198.184.007
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2.1. Издаци за отплату главнице дуга   8.260.000
3. Птромена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)   0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)   198.184.007
   
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 54.743.000

“ 
Члан 2. 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 
 „У сталној буџетској резерви планирају 
се средства у висини од 1.000.000 динара. 
 У текућој буџетској резерви планирају 
се средства у износу од 12.141.000 динара из 
извора 01 и 5.000.000 динара из извора 13.  

Члан 3. 
 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
 „Примања и издаци буџета распоређују 
се у следећим износима, и то: 
 

 
О п и с Шифра економске Средства из буџета 

  класификације   
1 2 3 

I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   536.418.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 536.418.000
1. Порески приходи 71 320.520.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 177.620.000
Порез на фонд зарада 712 100.000
Порез на имовину 713 81.100.000

Порез на добра и услуге (осим накнада које се 
користе преко Буџетског фонда) 714 48.700.000
- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)     
Други порези 716 13.000.000

2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које 
се користе преко Буџетског фонда) 74 158.398.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)     
- Приходи од имовине 741 44.200.000
* Камате  7411 9.000.000
- Приходи од продаје добара и услуга 742 104.698.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 7.000.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и 
прав. лица 744 1.000.000
- Мешовити и неодређени приходи 745 1.500.000
3. Донације 731+732   
4. Трансфери 733 57.500.000
4. примања од продаје нефинансијске имовине 8 0

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   734.602.007
РАСХОДИ 4 641.585.818
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1. Расходи за запослене 41 169.173.000
2. Коришћење роба и услуга 42 123.025.000
3. Отплата камата 44 13.550.000
4. Субвенције 45 82.737.002
5. Социјална заштита из буџета 47 22.225.000
6. Остали расходи 48+49 190.775.816
ТРАНСФЕРИ 4631+4641 40.100.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 93.016.189
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (осим 6211) 62   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА     
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92   
2. Задуживање 91   
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 95.000.000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ     
3. Отплата дуга 61   
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 8.260.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   
4. Набавка финансијске имовине 6211   

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ    8.162.872
(класа 3 извор финансирања 07)     

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД 
ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   76.169.492
(класа 3 извор финансирања 10)     
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА   27.082.096
(класа 3 извор финансирања 13)     

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА   29.547

“ 
 

 
Члан 4. 

Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 

„Исказани буџетски дефицит у износу 
од 198.184.007 динара финансираће се и 
користити на следећи начин: 
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Извори за финансирање дефицита   

Опис 
Економска 
класификација 

Износ у 
динарима 

1. Неутрошени вишак прихода из ранијих година 311 111.444.007
2. Примања од домаћих задуживања 911 95.000.000
3.Укупно (1+2):  206.444.007
4. Отплата  главнице домаћим кредиторима 611 8.260.000
  Буџетски дефицит (3-4): 198.184.007

Опис 
Економска 
класификација Износ 

   у динарима 
1. Изградња саобраћајних објеката  51123 16.096.189
2. Водоснабдевање и канализација 4512 16.787.002
3. Средства за финансирање пројеката 49912 82.277.678
4. Прибављање имовине-непокретности 511  60.000.000
5. Текућа резерва-отпремнине 499 5.000.000
6. Накнаде штете услед елементарних непогода 484 5.537.872
7. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 2.625.000
8. Услуге локалног информисања 423 6.000.000
9 Месне заједнице 494 9.620.266
10. Субвенције ученицима у основном 
образовању 463 1.500.000
11. Кредити за ученике и студенте 472 1.000.000
 Укупно: 206.444.007

            „ 
 

Члан 5. 
 Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 
„Вишак прихода над расходима из ранијих 
година. у износу од 27.082.096 динара 

користиће се за финансирање следећих расхода 
(извод из табеларног прегледа буџета): 
 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО -извод    
 Функц. Економска и организациона  
  клас. класификација    
Број     Средства из 
позиц.  Конто       Врста издатака  извора 13 

1 2 3 4   7 
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,   

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА  

 110  1.04. Резерва буџета   
20  49912 Текућа резерва 5.000.000

 830  1.26. Услуге локалног информисања  
44  423 Услуге по уговору 6.000.000

 490  8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – путеви 
145  511 Зграде и грађевински објекти 3.961.830

  РАЗДЕО 9. - Месне заједнице 9.620.266
  РАЗДЕО 10. - Основно образовање 

   10.03. Субвенције ученицима у основ.образов. 
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169  463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 1.500.000

 90  12.04. Кредити за ученике и студенте  
175   47271 Накнаде из буџета за образовање 1.000.000

             „
 

Члан 6. 
Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 

„Примања од приватизације (извор 
финансирања14) остварена у 2009.г. у износу  

од 29.547 динара користиће се за финансирање 
развоја инфраструктуре локалне самоуправе  у 
2010.г. у складу са Законом о приватизацији и 
то (извод из табеларног прегледа буџета): 
 

 
II ПОСЕБАН ДЕО   
  Функц. Економска и организациона     
  клас. класификација     
     Износ у 
Број  Конто       Врста издатака  динарима 
позиц.     

1 2 3 4   5 
   8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви  

132 443 511 Зграде и грађевински објекти - саобраћај  29.547
                                                                                                                                                                               „ 
 

Члан 7. 
 Иза члана 6. додаје се нови члан 6а који 
гласи: 

„Примања од задуживања (извор финансирања 
10) користиће се за финансирање следећих 
апропријација 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО  
  Функц. Економска и организациона   
  клас. класификација   
    Износ у 
Број  Конто       Врста издатака динарима
позиц.    

1 2 3 4 5 
   1.16. Средства за финансирање пројеката  

33 400 49912 Текућа резерва-пројекти 75.000.000
   8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви 

132 443 511 Зграде и грађевински објекти - саобраћај 10.000.000
   13.04. Капиталне субвенције  

179 410 4512 Капиталне субвенције јавним нефинанс.организ. 10.000.000
                                                                                                                                                                      „ 

Члан 8. 
 Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 

„Приходи и примања буџета, по 
изворима, планирају се у следећим износима, и 
то: 

 
Ред. Економска класификација Буџет  
бр. Конто      Врста прихода за 2010.г. 
1 2 3 4 
  711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 
1 711110 Порез на зараде 106.000.000
2 711120 Порез на приходе од самосталне делатности 15.500.000
3 711140 Порез на приходе од имовине 9.000.000
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4 711180 Самодоприноси 29.120.000
5 711190 Порез на друге приходе 18.000.000
    Укупно 711: 177.620.000
 712 Порез на фонд зарада  

6 712000 Порез на фонд зарада 100.000
    Укупно 712: 100.000
 713 Порез на имовину  

7 713120 Порез на имовину 36.000.000
8 713310 Порез на наслеђе и поклон 5.000.000
9 713420 Порез на капиталне трансакције 40.000.000

10 713610 Порез на акције на име и уделе 100.000
    Укупно 713: 81.100.000
 714 Порези на добра и услуге  

11 714420 Ком. такса за приређивање муз. програма 600.000
12 714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500.000
13 714441 Сред.за противпожарну заштиту од 6% наплаћ.премије  100.000

  
осиг.од пожара у општини на чијој се терит.налази 
осиг.имов.  

14 714510 Порези на моторна возила  15.000.000
15 714540 Накнада за кориш. добара од општег интер. 3.800.000
16 714552 Боравишна такса 28.500.000
17 714562 Посебна нак. за заштиту животне средине 100.000
18 714570 Општинске и градске комуналне таксе 100.000
    Укупно 714: 48.700.000
 716 Други порези  

19 716110 Комунална такса на фирму 13.000.000
    Укупно 716: 13.000.000
 730 Донације и трансфери  

20 733151 Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опш. 57.500.000
    Укупно 730: 57.500.000
 741 Приходи од имовине  

21 741150 Камате на средства буџета општина  9.000.000
22 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним  16.000.000

  површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 

  
 осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, ...  

23 741532 Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот 3.000.000
24 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6.000.000
25 741535 Комунална такса за заузеће јавне повр.градј.матер. 200.000
26 741540 Накнада за коришћење речних обала и бања 10.000.000
    Укупно 741: 44.200.000
 742 Приходи од продаје добара и услуга  

27 742152 Приходи од давања у закуп 1.198.000
28 742251 Општинске административне таксе 2.500.000
29 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 99.000.000
30 742351 Приходи општинских органа управе 2.000.000
    Укупно 742: 104.698.000
 743 Новчане казне и одузета имовинска корист  
 743324 Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје 5.000.000

31 743351 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 1.500.000
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   за прекршаје прописане актом Скупштине општине,   
  као и  одузета имовинска корист у том поступку  

32 743352 Приходи од новцаних казни за прекрсаје,прописа  500.000
  из области застите од позара  
    Укупно 743: 7.000.000

 744 
Текући и добровољни трансфери од физичких и 
прав.лица  

33 744151 
Текући и добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 1.000.000

  у корист нивоа општина  
    Укупно 744: 1.000.000
 745 Мешовити и неодређени приходи  

34 745150 
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа 
општина  1.500.000

    Укупно 745: 1.500.000
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 536.418.000

 
Члан 9. 

 У члану 14. мења се: 
 - у ставу 1. алинеја 1 број „67%“ 
замењује се бројем „72%“ и број „33%“ 
замењује се бројем „28%“; 

- у ставу 1. алинеја 2  број „94%“ 
замењује се бројем „95%“ и број „6%“ 
заменјује се бројем „5%“; 

- у ставу 1. алинеја 4 број „71%“ 
замењује се бројем „75%“ и број „29%“ 
замењује се бројем „25%“; 

- у ставу 1. алинеја 6 број „58%“ 
замењује се бројем „66%“ и број „42%“ 
замењује се бројем „34%“. 

 
Члан 10. 

 У члану 16. мења се: 
 - у ставу 1. алинеја 3 број „41“ замењује 
се бројем „42“; 
 - у ставу 2. иза речи „број 
апропријације“ замењује се број „32“ бројем 
„33“; 
 - у ставу 4. алинеја 1 иза речи „редни 
број апропријације“ замењује се број „145“ 
бројем „147“; 
 - у ставу 4. алинеја 2 иза речи „редни 
број апропријације“ замењује се број „146“ 
бројем „148“; 
 - у ставу 4. алинеја 3 иза речи „редни 
број апропријације“ замењује се број „147“ 
бројем „149“; 
 - у ставу 4. алинеја 4 иза речи „редни 
број апропријације“ замењује се број „148“ 
бројем „150“. 
 

Члан 11. 
Иза члана 16 додаје се нови члан 16а 

који гласи: 
 „ Средства од новчаних казни које у 
складу са Законом о основама система 

безбедности саобраћаја припадају буџету 
Општине Врњачка Бања и која се остваре на 
њеној територији користе се за поправљање 
саобраћајне инфраструктуре-путеви у оквиру 
апропријација у буџету опредељених за ове 
намене и одговарајућих програма.“ 
 

Члан 12. 
Иза новог члана 16а додаје се члан 16б 

који гласи: 
„Кредитно задужење служиће за 

финансирање апропријација наведених у овој 
Одлуци а за пројекте који ће верификовати 
Скупштина општине.“ 
 

Члан 13. 
У члану 21. мења се: 

 - у ставу 2. иза речи „под редним 
бројем“ замењује се број „33“ бројем „34“ 
 - у ставу 2. иза речи „у 2010.г. под 
редним бројем“ замењује се број „34“ бројем 
„35“. 

Члан 14. 
 У члану 33. мења се број „2009“ у број 
„2010“. 
 

Члан 15. 
 У члану 42. брише се други став који 
гласи: 
 „Приходи буџетског фонда евидентирају се 
као извор финансирања 04 и не улазе у обрачун 
финансијског резултата буџета.“  

 
Члан 16. 

Члан 45. став 1. Одлуке мења се и 
гласи: 
 “Средства из буџета у износу од 
536.418.000 динара (извор финансирања 01), 
средства прихода од изворних активности 
директног и индиректних корисника буџета у 
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укупном износу 54.743.000 динара (извор 
финансирања 04), примања од домаћих 
задуживања (извор финансирања 10) у укупном 
износу од 95.000.000 динара, средства по 
основу нераспоређеног вишка прихода из 
ранијих година (извор финасирања 13) у износу 
од 27.082.096 динара,  неутрошена средства од 
приватизације из предходних година (извор 
финансирања 14) у износу од 29.547 динара и 
наменска средства по основу дотација са нивоа 
Републике (извор финансирања 07) у износу од 
8.162.872  распоређују се по корисницима и 
то:“ 

 
Члан 17. 

Члан 45. Одлуке – табеларни део у делу 
који се односи на изворе финансирања и буџета 
(извор 01) и средства из осталих извора (извори 
финансирања 07, 10, 13 и 14) мењају се, док 
средства из колоне „Средства из сопств. 
извора“ (извор финансирања 04) остају 
непромењена а последично се мења колона 
„Укупна средства“,  и то: 

  
 

 
 
II ПОСЕБАН ДЕО      
  Функц. Економска и организациона   
  клас. класификација   
    Средства Средства из 

Број  Конто       Врста издатака из буџета 
осталих 
извора 

Позиц.    01  
1 2 3 4 5 7 
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,    

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И  
     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА   

   1.01. Средства за рад СО   
1  411 Плате и додаци запослених 2.640.000  
2  412 Социјални доприноси на терет послодавца 470.000  
3  4171 Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО  950.000  
4  416132 Накнаде члановима комисија 500.000  
5  422 Трошкови путовања 100.000  
   1.02. Средства за рад председника општине,    
   општинског већа и њихових рад. тела   
6  411 Плате и додаци запослених 3.130.000  
7  412 Социјални доприноси на терет послодавца 480.000  
8  416132 Накнаде члановима комисија 450.000  
9  416131 Накнаде члановима већа 500.000  

10  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 800.000  
11  422 Трошкови путовања 900.000  

   1.03. Остали трошкови   
12  421 Стални трошкови 10.000.000  
13  423 Услуге по уговору 4.360.000  
14  4237 Репрезентација 1.000.000  
15  424 Специјализоване услуге 1.600.000  
16  425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000  
17  426 Материјал 4.000.000  
18  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  1.150.000  

   од једног нивоа власти другом   
19  512 Машине и опрема 1.000.000  
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 36.530.000 0
 110  1.04. Резерва буџета    
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20  49911 Стална резерва 1.000.000  
21  49912 Текућа резерва (од чега из 01 износ до 12.141.000 5.000.000

     2.000.000 за фин.прип.из извора 13, износ   
   од 5.000.000 за соц.прог.-реш.виш.запосл.)   
      Укупно 1.04.: 13.141.000 5.000.000
  133  1.05. Удружења и савези   

22   4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.800.000
     Укупно 1.05.: 1.800.000 0
  110   1.06. Дотације политичким странкама     

23  481942 Дотације политичким странкама 429.000
      Укупно 1.06.: 429.000 0
 160  1.07. Накнаде штете услед елем.непог.   

24  484 Накнаде штете за повреде или штету насталу  1.000.000 5.537.872
   услед елементарних непогода или других   
   природних узрока (превенц.настанка и откла.последица)  
      Укупно 1.07.: 1.000.000 5.537.872

 411  1.08. Трошкови платног промета   

25  4211 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 2.200.000  

      Укупно 1.08.: 2.200.000 0
   1.09. Историјски архив   

26 130 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 200.000
      Укупно 1.09.: 200.000 0
 820  1.10. Културно уметничка друштва   

27  4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 250.000
     Укупно 1.10.: 250.000 0

  840  1.11. Верске заједнице   
28  4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 500.000 0
      Укупно 1.11.: 500.000 0

 722  1.12. Мртвозорство   
29  424 Специјализоване услуге  720.000  
      Укупно 1.12.: 720.000 0
 040  1.13. Помоћ новорођенчади    

30  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  4.500.000  
      Укупно 1.13.: 4.500.000 0
  911  1.14. Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег детета  

31  451 
Субвенције јавним нефинансиским предуз.и 
организац. 6.300.000

      Укупно 1.14.: 6.300.000 0
  090  1.15. Накнаде за социјалну заштиту и    
   помоћ у решавању стамбених проблема   

32  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  1.000.000 2.625.000
      Укупно 1.15.: 1.000.000 2.625.000
 400  1.16. Средства за финансирање пројеката   

33  49912 Текућа резерва-пројекти 26.700.000 82.277.678

   
(од чега: 21.000.000 за фин.прој. из области 
путне   

   инфраструктуре из извора финансирања 01)   
      Укупно 1.16.: 26.700.000 82.277.678
 170  1.17. Трансакције везане за јавни дуг   
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34  441 Отплате домаћих камата 13.500.000  
35  611 Отплата  главнице домаћим кредиторима 6.700.000  

      Укупно 1.17.: 20.200.000 0
   1.18. Пројектно планирање   

36 474 5114 Пројектно планирање  5.200.000  
37 474 541 Земљиште 6.400.000  
38 474 511 Зграде и грађевински објекти 0 60.000.000

      Укупно 1.18.: 11.600.000 60.000.000
 310  1.19. Противпожарана заштита    

39  425 Текуће поправке и одржавање  0
      Укупно 1.19.: 0 0
 760  1.20. Здравствена заштита  

40  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 3.000.000
      Укупно 1.20.: 3.000.000 0
 130  1.21. Црвени крст   

41  481 Дотације невладиним организацијама 1.300.000  
      Укупно 1.21.: 1.300.000 0
 421  1.22. Буџетски фонд за развој пољопривреде   

42  45114 Текуће субвенције за пољопривреду 3.800.000  
   (Расходи који се финансирају из наменских   
    прихода фонда 3.800.000   
   Расходи који се финансирају из буџета 0)   
      Укупно 1.22.: 3.800.000 0
 830  1.23. Услуге локалног информисања   

43  423 Услуге по уговору 0 6.000.000
      Укупно 1.23.: 0 6.000.000
 112  1.24. Буџетски фонд за заштиту и унап. животне средине  

44  424 Специјализоване услуге 1.260.000  
45  511 Зграде и грађевински  објекти 0  

   (Расходи који се финансирају из наменских   
    прихода фонда 320.000   
   Расходи који се финансирају из буџета 940.000)   
      Укупно 1.24. 1.260.000 0
 040  1.25.Финансијска помоћ у породици   

46  472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 3.000.000  
      Укупно 1.25.: 3.000.000 0
 112  1.26.Међународна сарадња   

47  422 Трошкови путовања 900.000  
48  423 Услуге по уговору 400.000  
      Укупно 1.26.: 1.300.000 0
   Укупно раздео  1. 140.730.000 161.440.550

  Извори финансирања за функције у разделу 1     
 Приходи из буџета 01  140.730.000  
 Донације осталим нивоима власти 07  8.162.872
 Примања од домаћих задуживања 10  142.277.678
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13   11.000.000
      

 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа   
49  411 Плате и додаци запослених 66.700.000  
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50  412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.800.000  
51  414 Социјална давања запосленима  2.200.000  
52  415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000  
53   416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.130.000  
54  421 Стални трошкови  300.000  
55  422 Трошкови путовања  500.000  
56  423 Услуге по уговору  850.000  
57  425 Текуће поправке и одржавање  400.000  
58  426 Материјал 417.000  
59  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 100.000  
60  512 Машине и опрема  200.000  
      Укупно раздео 2.: 86.097.000 0

  Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2     
  Приходи из буџета 01   86.097.000   
      
 820 РАЗДЕО 3. - Културни центар   

61  411 Плате и додаци запослених 9.184.000  
62  412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.621.000  
63  413 Накнаде у натури  30.000  
64  414 Социјална давања запосленима 60.000  
65  415 Накнаде трошкова за запослене 0  
66  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0  
67  421 Стални трошкови 1.800.000  
68  422 Трошкови путовања 0  
69  423 Услуге по уговору 1.800.000  
70  424 Специјализоване услуге 1.200.000  
71  425 Текуће поправке и одржавање 900.000  
72  426 Материјал 90.000  
73  512 Машине и опрема 60.000  
74  513 Остала основна средства 0  
75  515 Нематеријална имовина 50.000  
      Укупно раздео 3.: 16.795.000 0

  Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3     
  Приходи из буџета 01   16.795.000   
      
 820 РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан Радић"   

76  411 Плате и додаци запослених 5.220.000  
77  412 Социјални доприноси на терет послодавца 920.000  
78  413 Накнаде у натури  85.000  
79  414 Социјална давања запосленима 45.000  
80  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0  
81  421 Стални трошкови 900.000  
82  422 Трошкови путовања 50.000  
83  423 Услуге по уговору 200.000  
84  424 Специјализоване услуге 300.000  
85  425 Текуће поправке и одржавање 100.000  
86  426 Материјал 130.000  
87  512 Машине и опрема 100.000  
88  515 Нематеријална имовина 250.000  
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      Укупно раздео 4.: 8.300.000 0

  Извори финансирања за функцију 820 у разделу 4     
  Приходи из буџета 01   8.300.000   
      
 911 РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост"   

89  411 Плате и додаци запослених 32.534.000  
90  412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.856.000  
91  413 Накнаде у натури  80.000  
92  414 Социјална давања запосленима 100.000  
93  415 Накнаде за запослене 940.000  
94  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 484.000  
95  421 Стални трошкови 3.300.000  
96  422 Трошкови путовања 40.000  
97  423 Услуге по уговору 300.000  
98  424 Специјализоване услуге 200.000  
99  425 Текуће поправке и одржавање 454.000  

100  426 Материјал 4.600.000  
101  482 Порези и таксе 0  
102  511 Зграде и грађевински објекти 0  
103  512 Машине и опрема 0  

      Укупно раздео 5.: 48.888.000 0
            

  Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5     
  Приходи из буџета 01   48.888.000   
      
 410 РАЗДЕО 6.- Туристичка организација   

104  411 Плате и додаци запослених 3.420.000  
105  412 Социјални доприноси на терет послодавца 597.000  
106  413 Накнаде у натури 0  
107  414 Социјална давања запосленима 40.000  
108  415 Накнаде за запослене 40.000  
109  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0  
110  421 Стални трошкови 830.000  
111  422 Трошкови путовања 300.000  
112  423 Услуге по уговору 800.000  
113  424 Специјализоване услуге 15.500.000  
114  425 Текуће поправке и одржавање 300.000  
115  426 Материјал 500.000  
116  441 Отплате домаћих камата 50.000  
117  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  0  

   од једног нивоа власти другом   
118  512 Машине и опрема 10.000  
119  513 Остала основна средства   
120  611 Отплата  главнице домаћим кредиторима 1.560.000  

      Укупно 6.: 23.947.000 0
  Извори финансирања за функцију 410 у разделу 6     

  Приходи из буџета 01   23.947.000   
      
 810 РАЗДЕО 7.- Физичка култура  
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   7.01. Спортски центар  

121  411 Плате и додаци запослених 4.570.000  
122  412 Социјални доприноси на терет послодавца 792.000  
123  414 Социјална давања запосленима 60.000  
124  415 Накнаде за запослене 100.000  
125  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0  
126  421 Стални трошкови 3.100.000  
127  422 Трошкови путовања 180.000  
128  423 Услуге по уговору 804.000  
129  424 Специјализоване услуге 800.000  
130  425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000  
131  426 Материјал 600.000  
132  512 Машине и опрема 600.000  

      Укупно 7.: 12.606.000 0
 810  7.02. Физичка култура   

133  48191 Дотације спортским и омлад.организацијама 6.000.000  
      Укупно 7.02.: 6.000.000 0
      Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.): 18.606.000 0

  Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7     
 Приходи из буџета 01  18.606.000  
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13   0
 620 РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи   

   
8.01. ЈП "Дирекција за планирање и 
изградњу"   

134  411 Плате и додаци запослених 6.765.000  
135  412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.840.000  
136  413 Накнаде у натури  500.000  
137  414 Социјална давања запосленима 40.000  
138  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0  
139  421 Стални трошкови 720.000  
140  422 Трошкови путовања 60.000  
141  423 Услуге по уговору 1.300.000  
142  424 Специјализоване услуге 300.000  
143  425 Текуће поправке и одржавање 110.000  
144  426 Материјал 150.000  
145  512 Машине и опрема 50.000  

      Укупно 8.01.: 11.835.000 0
   8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета 

146 640 4212 Енергетске услуге  18.000.000  
147 640 425 Текуће поправке и одржавање  4.000.000  
148 640 5112 Изградња зграда и објеката 3.000.000  

      Укупно 8.02.: 25.000.000 0
   8.03. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви  

149 490 425 Текуће поправке и одржавање 13.000.000  
150 443 511 Зграде и грађевински објекти  16.096.189

      Укупно 8.03.: 13.000.000 16.096.189
      Укупно раздео 8.(8.01.+8.02.+8.03.): 49.835.000 16.096.189
            

  Извори финансирања за функције у разделу 8     



 Страна 14     -   Број 11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27. 9. 2010. године 
  
 Приходи из буџета 01  49.835.000  
 Примања од домаћих задуживања 10  12.104.812
 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13  3.961.830
  Неутрошена средства од приватизације из предходних година 14   29.547
      
  РАЗДЕО 9. - Месне заједнице  
 421  9.01. Месна заједница Врњачка Бања   

151  494 Текући расходи 8.466.000
152  495 Издаци за нефинансијску имовину 12.700.000 6.519.015

      Укупно 9.01.: 21.166.000 6.519.015
    Извори:  буџет:  1.556.000 самодопринос:
   9.02. Месна заједница Ново Село   

153 421 494 Текући расходи 1.655.000 96.000
154  495 Издаци за нефинансијску имовину 1.656.000 90.707

      Укупно 9.02.: 3.311.000 186.707
    Извори:  буџет:  811.000 самодопринос:
 421  9.03. Месна заједница Грачац  

155  494 Текући расходи 2.004.000 211.709
156  495 Издаци за нефинансијску имовину 501.000

      Укупно 9.03.: 2.505.000 211.709
    Извори:  буџет:  685.000 самодопринос:
 421  9.04. Месна заједница Вранеши  

157  494 Текући расходи 684.000 45.562
158  495 Издаци за нефинансијску имовину 985.000

      Укупно 9.04.: 1.669.000 45.562
    Извори:  буџет:  559.000 самодопринос:
 421  9.05. Месна заједница Врњци  

159  494 Текући расходи 990.000 1.557.799
160  495 Издаци за нефинансијску имовину 1.115.000 577.892

      Укупно 9.05.: 2.105.000 2.135.691
    Извори:  буџет:  605.000 самодопринос:
 421  9.06. Месна заједница Руђинци  

161  494 Текући расходи 1.308.000 79.349
162  495 Издаци за нефинансијску имовину 327.000

      Укупно 9.06.: 1.635.000 79.349
    Извори:  буџет:  605.000 самодопринос:
 421  9.07. Месна заједница Подунавци  

163  494 Текући расходи 967.000 97.994
164  495 Издаци за нефинансијску имовину 415.000

      Укупно 9.07.: 1.382.000 97.994
    Извори:  буџет:  512.000 самодопринос:
 421  9.08. Месна заједница Штулац  

165  494 Текући расходи 1.066.000 312.019
166  495 Издаци за нефинансијску имовину 93.000

      Укупно 9.08.: 1.159.000 312.019
    Извори:  буџет:  479.000 самодопринос:
 421  9.09. Месна заједница Рсовци  

167  494 Текући расходи 210.000 31.793
168  495 Издаци за нефинансијску имовину 209.000
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      Укупно 9.09.: 419.000 31.793
    Извори:  буџет:  419.000 самодопринос:
 421  9.10. Месна заједница Станишинци  

169  494 Текући расходи 419.000 427
170  495 Издаци за нефинансијску имовину 0

      Укупно 9.10.: 419.000 427
    Извори:  буџет:  419.000 самодопринос:
      Укупно(9.01.+...+9.10.).: 35.770.000 9.620.266
    Извори:  буџет:  6.650.000 самодопринос:

  Извори финансирања за функцију 421 у разделу 9     
 Приходи из буџета 01  35.770.000  

  Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13   9.620.266
      
 912 РАЗДЕО 10. - Основно образовање   
  10.01.Субвенције за превоз ученика   

171  423 Услуге по уговору   4.700.000 0
  10.02. Трансфери основним школама   

172  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 23.500.000  
  10.03. Субвенције ученицима у основ.образов.   

173  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 1.500.000 1.500.000
      Укупно раздео 10.: 29.700.000 1.500.000

  Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10     
 Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13  1.500.000

  Приходи из буџета 01   29.700.000   
      
 922 РАЗДЕО 11. - Средње образовање   
  11.1.Субвенције за превоз ученика   

174  423 Услуге по уговору 1.200.000  
  11.2.Трансфери средњим школама   

175  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 10.000.000  
      Укупно раздео 11.: 11.200.000 0

  Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11     
 Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13  0

  Приходи из буџета 01   11.200.000   
      
  РАЗДЕО 12. - Социјална заштита   
   Центар за социјални рад (а и б)   
 070  12.01. Општи расх.везани за изврш.општин.одлука  

176  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 600.000  
      Укупно 12.01.: 600.000 0
 040  12.02. Накнаде за социјалну заштиту из буџета општине  

177  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  6.100.000  
      Укупно 12.02.: 6.100.000 0
      Укупно(12.01.+12.02.).: 6.700.000 0
 010  12.03. Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и инвал.заш.  

178  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  500.000  
      Укупно 12.03.: 500.000 0
 090  12.04. Кредити за ученике и студенте   

179  47271 Накнаде из буџета за образовање 3.500.000 1.000.000
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      Укупно 12.04.: 3.500.000 1.000.000

      
Укупно раздео 12. 
(12.01.+12.02.+12.03.+12.04.): 10.700.000 1.000.000

  Извори финансирања за функције у разделу 12     
 Приходи из буџета 01  10.700.000  
  Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13   1.000.000
      
 410 РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи   
   13.01. ЈП "Бели Извор"   

180  4511 Текуће субвенције јавним нефинанс.организ. 21.000.000  
      Укупно 13.01.: 21.000.000 0
      
   13.02. ЈП "Борјак"  

181  4511 Текуће субвенције јавним нефинанс.организ. 26.000.000  
      Укупно 13.02.: 26.000.000 0
      
   13.03. Зимско одржавање путева и   
   одржавање атмосферске канализације  

182  4511 Текуће субвенције јавним нефинанс.организ. 8.850.000
      Укупно 13.03.: 8.850.000 0
      
   13.04. Капиталне субвенције  

183  4512 
Капиталне субвенције јавним 
нефинанс.организ.  16.787.002

      Укупно 13.04.: 0 16.787.002

      
Укупно раздео 
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.): 55.850.000 16.787.002

  Извори финансирања за функције у разделу 13     
 Приходи из буџета 01  55.850.000  
 Примања од домаћих задуживања 10  16.787.002
  Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13   0

 

Извори 
финансир.за 
буџет      

 Приходи из буџета 01 536.418.000  
 Донације осталим нивоима власти 07  8.162.872
 Неутрошени вишак прихода из ранијих година 13  27.082.096
 Неутрошена средства од приватизације из предходних година 14  29.547
  Примања од домаћих задуживања 10   171.169.492
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 536.418.000 206.444.007

 
Члан 18. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања ", а примењује се од 
01.01.2010.године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 400-1345/10  од 24.9.2010.године 
 
                                           ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Петар Арсић, с.р. 
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168. 
              Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници одржаној 24.9.2010. 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 и 107/2009), Мишљења 
Министарства финансија – Управе за јавни дуг 
број 401-1167/2010-001 од 14.07.2010.г. и члана 
36. ст. 1. тачка 19. Статута ("Службени лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09),  
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЗАДУЖИВАЊУ У 2010.ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Општина Врњачка Бања задужиће се 
код финансијске институције дугорочним 
кредитним задужењем до 95.000.000 динара на 
период од 10 година. 
   

Члан 2. 
Дугорочно задуживање у износу из 

предходног члана користи се за капиталне 
инвестиционе расходе који се финансирају из 
буџета и то 

 
      Средства за финансирање пројеката 
одобравају се на начин који је уређен одлуком 
о буџету за финансирање капиталних инвести-
ционих расхода или за учешће у финансирању 
капиталних инвестиционих расхода. 

 
Члан 3. 

 Кредитно задужење из ове одлуке је 
оквирно и може износити највише до наведе-
ног 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 
"Службениом листу Општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
                 Број: 400-1346/10 од 24.9.2010.године 
                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                           ОПШТИНЕ 

                           Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
169. 
      Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници одржаној 24.9.2010.године, на основу 
чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
1/09,13/09) ), чл. 68. Закона о заштити животне 
средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04), 
Споразума о сарадњи у погледу реализације 
Локалног Еколошког Акционог Плана за 
Општину Врњачка Бања бр. 110-40/08 од 
15.04.2008. године, чл. 4. Одлуке о приступању 
израде ЛЕАП-а општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.16/08),  
донела је  

ОДЛУКУ 
о усвајању Локалног еколошког акционог 

плана  
општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

 Усваја се Локални еколошки акциони 
план  општине Врњачка Бања. 
 

Члан2. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 
Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр. 400-850/10 од 24.9.2010.године 
                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                              Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
170. 
     Скупштина општине Врњачка Бања, на 15. 
седници  одржаној дана 24.9.2010. године, на 
основу члана 41. став 4. Закона о заштити 
природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009) и члана 
36.Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр.1/09 и 13/09),  
донела је  

Опис 
 

Економска 
класификација Износ 

    
у 

динарима
1. Средства за 
финансирање 
пројеката 49912 75.000.000
2. Изградња и 
капитално 
одржавање путева 511 10.000.000
2. Водоснабдевање 
и канализација 4512 10.000.000
 Укупно: 95.000.000
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О Д Л У К У 
о заштити Споменика природе ''Паркови 

Врњачке Бање'' 
 

Члан 1. 
Композиционо обједињени парковски 

простори као вредно наслеђе парковске 
архитектуре које се карактерише дендроло-
шким и флористичким богатством и биоеколо-
шким значајем, вредним елементима архитект-
онско-пејзажног уређења, изворима минералне 
воде и бројним објектима архитектонског 
наслеђа са делом тока Врњачке реке чини 
целину која се ставља под заштиту као 
споменик природе ''Паркови Врњачке Бање''. 

 
Члан 2. 

      Споменик природе ''Паркови Врњачке 
Бање'', ставља се под заштиту ради очувања 
предеоног лика и свих природних и културно-
историјских елемената у њему, неговања и 
унапређења постојећег биљног фонда и 
заштите станишта врста везаних за паркове, а 
уз очување духа и функције бањског места, 
његове аутентичности и значаја као здравстве-
ног, рекреативног и туристичког центра. 

 
Члан 3. 

 Споменик природе ''Паркови Врњачке 
Бање'', налази се на територији општине 
Врњачка Бања, КО Врњачка Бања, према 
следећем опису:  

Од раскрснице променаде, односно 
Врњачке улице и Улице цара Душана, код 
посластичарнице ''Гоч'' ивицом КП 699/1, којој 
припада и поменута  посластичарница, а која се 
поклапа са ивицама зеленог простора парка, и 
даље том ивицом (КП 699/2) све до моста код 
ресторана ''Сан'' (вила Арновљевић, некада и 
ресторан ''Сутјеска''). Потом се граница 
наставља истим правцем низводно поред реке 
обухватајући дужну стазу дрвореда, односно 
КП 1192 до раскрснице Променаде и Улице 
Моше Пијаде, односно до ресторана ''Србија'' 
(вила Симић). Ту дијагонално прелази 
раскрсницу, до постојећег паркинга и ивицом 
коловоза Улице Моше Пијаде према КП 1188 
наставља у правцу запада, обухватајући и 
поменуту парцелу као КП 1187 и скрећући 
потом у правцу југозапада све до раскрснице са 
улицом Слатински венац. Одатле граница 
скреће на југ ивицом коловоза улице 
Слатински венац, обухватајући КП 1187, 
прелазећи парковску стазу (КП 1511) и даље 
обухватајући КП 1510/1 где се поново враћа 
према истоку, све до троугаоне зелене 
површине на КП 1508/2, коју обухвата, идући 
ивицом коловоза, те излази на Врњачку улицу. 
Потом граница наставља ивицом КП 1507, 

обухвата дрвореде са обе стране улице све до 
границе КП 1507 и 1600/1 где се наставља у 
правцу југа границом између КП 1507 и 1600/1, 
те КП 1507 и 1600/2 (не обухватајући КП 
1600/1 и 1600/2) све до моста према извору 
Снежник. Овде границу пратимо да прелази 
реку јужном ивицом моста и даље у истом 
правцу до тригонометријске тачке 1862, 
односно до најближе тачке на ивици КП 
1368/3, а потом одатле у правцу севера 
границом КП 1368/3, 2150, 1368/2 и 1506 (не 
обухватајући КП 1368/2 и 1368/3), а 
обухватајући део КП 2150 и 1506. Када се дође 
до северне тачке на ивици КП 1368/2, скреће се 
кратко ка истоку и обухвата КП 1368/1, те 
граница наставља источном ивицом КП 1368/1 
ка северу обухватајући упоредо ову и КП 1506, 
све до Загребачке улице (Улица Јована 
Цвијића). Ту се прелази улица до југозападног 
угла КП 1355, одакле граница иде дуж ове 
парцеле, не обухватајући је, као и границом КП 
1356, такође не обухватајући је, све до 
северозападног угла КП 1356. Овде граница 
скреће на исток ивицом те парцеле и још 
једном се ломећи наставља у истом правцу 
обухватајући са друге стране КП 1200/1 која се 
налази у саставу Дечијег парка и то све док 
поново не изађе на Загребачку улицу (Улица 
Јована Цвијића). Граница се наставља ивицом 
коловоза поменуте улице која је уз парк, у 
правцу севера (прелази преко стазе која води у 
парк и која је у продужетку улице др Драгише 
Мишовића) све до КП 1202/1 и 1202/2, односно 
наставља између њих, обухватајући КП 1202/2 
(шума испод АИК ‘‘Бачка Топола“), а не 
обухватајући КП 1202/1. Потом се граница 
наставља тако што обухвата поред КП 1202/2 и 
КП  1203/1 (на њој се налази вила Мишовић), 
потом КП 1204/1, 1209, 1211/2, северозападно 
од куће ''Тодор''. Граница прелази Улицу 8. 
марта и наставља се ивицом КП 1216, коју 
обухвата у целости, наставља се до Улице 7. 
јула, на скверу са Улицом Светог Саве, иде 
ободом зелене парковске површине, прелази 
улицу и долази до јужног угла КП 1227/1. 
Наставља ивицом КП 1227/1, не обухватајући 
је и потом ивицом КП 1227/2, 1228/2, 1228/1, 
1229/1, 1229/2, што су све парцеле вила које 
нису обухваћене док је са друге стране КП 
696/2 – алеја Гаврила Принципа, која јесте 
обухваћена; прелази стазу на КП 1230/4 (не 
обухвата је) и даље наставља ивицом парцеле 
696/2, не обухватајући КП 1230/3, 1230/1 и 
1230/2. Такође се не обухватају даље парцеле 
источно од КП 696/2 (што значи да се не 
обухвата зелена површина иза хотела 
''Славија''), већ када се дође до Улице 
Пролетерских Бригада, граница скреће до стазе 
која води у парк и даље се у правцу запада 
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наставља ивицом тротоара, не обухватајући 
паркинге све до следеће стазе која уводи у 
парк. Одатле граница прелази Улицу 
Пролетерских бригада и ивицом коловоза 
Улице цара Душана обухвата КП 586/1, скреће 
у правцу запада ивицом ове парцеле, све до 
југозападног угла КП 587, коју не обухвата. 
Граница се ту ломи и скреће ка северу и то 
ивицом ове парцеле док је са друге стране 
обухваћено шеталиште уз десну обалу реке и 
двоструки дрворед, што све припада КП 
водотока Врњачке реке, КП 2124. Граница се 
дакле прати ивицом ове парцеле све док не 
дође до јужне ивице КП 577/3.  Одатле преко 
тригонометријске тачке 212 прелази Врњачку 
реку и наставља границом КП 583/2 до моста 
на Липовичкој реци, а затим скреће ка југу те 
се наставља ивицом улице, обухватајући 
источно све парковске површине дела иза 
посластичарнице ''Швајцарија'' (КП 583/1 и 
583), а истом ивицом наставља се и уделу где је 
Врњачка улица – променада уређена као 
пешачка зона, обухватајући и новоформиране 
зелене дрворедне траке унутарње и то све до 
јужног угла КП 585 на којој је посластичарница 
''Швајцарија'', а одатле се прелазећи улицу 
спушта на тачку одакле је почео опис границе, 
тј. од раскрснице Врњачке улице (променаде) и 
Улице цара Душана. 
        Из границе ове површине изузима се 
простор са изграђеним приватним објектима 
(уз остале и вила Косово) који чине следеће КП 
1195, 1195/8, 1196/2, 1196/3, 1196/5, 1196/4, 
1196/1, као и КП 1196/6 и 1196/7. Ове парцеле 
се изузимају из обухвата природног добра. 
       Укупна површина природног добра је 
22,64,41ха (словима: двадесет и два хектара, 
шездест и четири ара и четрдесет и један метар 
квадратни) и државна је својина.  
  Опис граница Споменика природе ''Паркови 
Врњачке Бање'' са графичким приказом 
одштампан је уз ову одлуку и чини њен 
саставни део. 

Члан 4. 
 На подручју Споменика природе 
''Паркови Врњачке Бање''  установљава се 
режим заштите III степена којим се  

Забрањује: 
 1.  промена намене површина; 

  2. извођење било каквих активности 
које би угрожавале просторну концепцију 
заштићеног природног добра и вегетацију у 
њему, а нарочито:  

-сеча дрвећа и шибља, изузев нежељеног 
подраста, сувог и болесног дрвећа, као и оног 
које се просторно, декоративно и функцио-
нално не уклапа у концепцију парковских прос-
тора. (свако планско уклањање дрвећа мора да 

се изврши уз сагласност Завода за заштиту 
природе Србије); 

- ломљење грана, оштећивање коре, кидање 
лишћа или предузимање било које радње која 
би нарушила постојеће стање дрвећа или 
довеле у питање њихов биолошки опстанак; 
   - уништавање кореновог система приликом 
радова на уређењу простора заштићеног 
природног добра; 

-     -извођење паса без поводца на простор у 
оквиру граница заштићеног природног добра; 
 3. депоновање смећа, свих врста 
отпадних материја, грађевинског материјала, 
земље и других материја које могу да умање 
естетска својства заштићеног природног добра;  

  4.  изградња нових објеката у оквиру 
граница заштићеног природног   добра, осим 
објеката који су у функцији парка као зашти-
ћеног природног добра и доприносе његовој 
афирмацији уз претходно прибављена мишље-
ња и услове за заштиту Завода за заштиту 
природе Србије; 

  5.  изградња нових подземних и 
надземних инсталација или било које   врсте 
објеката инфраструктуре који би биолошки и 
пејзажно угрозили заштићено природно добро - 
(за потребе реконструкције постојеће инфра-
структуре потребна је техничка документација 
израђена у складу са претходно прибављеним 
условима заштите природе и животне средине); 
 6.  ложење ватре или организовање и 
предузимање активности које би непосредно 
оштетиле постојеће стање заштићеног приро-
дног добра; 

  7. употреба хемијских средстава (осим 
еколошки прихватљивих која се користе за 
заштиту биљака) која би угрозила виталност 
Споменика природе и квалитет земљишта и 
вода;  

  8. раскопавање, нарушавање или 
извођење било којих радова који могу угрозити 
основну концепцију простора заштићеног 
природног добра. (није дозвољено изводити 
радове било које врсте, без поседовања 
одговарајуће документације и претходног 
прибављања одговарајуће сагласности).   

Дозвољава: 
 1.   реконстрикција постојећих објеката 
у границама њихових габарита; 

    2. извођење реконструкције и ревита-
лизације са циљем обнове парковских простора 
као културно-парковног наслеђа, а на основу 
израђеног Главног пројекта реконструкције и 
ревитализације и одговарајуће техничке 
документације и у складу са условима   надле-
жних институција за заштиту природе и споме-
ника културе;     
   3. уклањање оних примерака који на 
заштићеном простору не задовољавају естетске 
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и функционалне критеријуме: болесне и суве 
индивидуе, оне чији је хабитус неправилно 
развијен као последица густог склопа; уколико 
је индивидуа са нижим оценама основних 
елемената валоризације и угрожава опстанак и 
развој друге/других индивидуа; уколико се 
утврди да је потребно извршити оправдану 
замену једне врсте другом;  
  4. уношење нових врста дрвећа и 
шибља индикованих за ову врсту станишта, а 
које имају естетске вредности одговарајуће за 
овај објекат културно-парковног наслеђа, на 
основу услова надлежних институција заштите;  
   5. извођење свих биолошко-техничких 
мера заштите и неге (прихрањивање, заливање, 
третман против фитопатолошких и ентомо-
лошких обољења и сл.), неопходних за 
одржавање виталности дрвећа, жбуња и 
одржавање партерних цветних аранжмана, а у 
циљу заштите и унапређења заштићеног 
природног добра  у складу са средњорочним и 
годишњим програмима заштите и развоја које 
доноси управљач; У програм одржавања треба 
унети обавезу примене најсавременијих метода 
заштите, како хемијским средствима тако и 
механичких метода и метода дендро хирургије; 
  6. подизање, обнављање и одржавање 
(кошење, уклањање корова, прихрањивање, 
аерација, итд.) травњака, а на основу одгова-
рајуће извођачке документације у складу са 
програмима које доноси управљач;  
  7. остављање нових елемената парко-
вског мобилијара и поправка постојећих (по-
стављање нових клупа, корпи за отпатке, 
канделабра, итд.) на основу услова надлежних 
институција. 

Члан 5. 
 Споменик природе ''Паркови Врњачке 
Бање'' поверава се на управљање  Јавном 
предузећу за газдовање заштитним шумама 
''Борјак'' из Врњачке Бање, (у даљем тексту: 
управљач). 
 Управљач је дужан да: 

1. заштићено природно добро чува, 
унапређује и промовише у складу са мерама 
заштите и коришћења прописаним законом и 
овом Одлуком;  

2. спроводи прописане мере заштите; 
3. доноси план управљања и акт о 

унутрашњем реду и чуварској служби; 
4. обележи заштићено подручје, 

границе и режиме заштите у складу са 
посебним правилником о начину обележавања;  

5. обезбеди надзор над спровођењм 
услова и мера заштите природе; 
 6. у сарадњи са инспекцијом и органима 
безбедности спречава све активности и 
делатности које су у супротности са актом о 

заштити и представљају фактор угрожавања и 
девастације заштићеног подручја; 

7. доноси акт о накнадама; 
              8. врши и друге послове утврђене 
законом и актом о заштити.  
 

Члан 6. 
 Заштита и развој Споменика природе 
''Паркови Врњачке Бање''  спроводи се према  
плану управљања који се доноси за период од 
десет година. 

План управљања из става 1. овога члана 
садржи нарочито: 

1. приказ главних природних и 
створених вредности, као и природних ресурса; 

2. оцену стања животне средине 
заштићеног подручја; 

3. преглед конкретних активности, 
делатности и процеса који представљају фак-
тор угрожавања заштићеног подручја; 

4. дугорочне циљеве заштите, 
очувања и унапређења; 

5. анализу и оцену услова за 
остваривање тих циљева; 

6. приоритетне активности и мере на 
заштити, одржавању, праћењу стања и 
унапређењу природних и створених вредности; 

7. просторну идентификацију планск-
их намена и режима коришћења земљишта; 

8. активности на промоцији вредности 
заштићеног подручја; 

9. пројектну документацију потребну 
за спровођење циљева и активности; 

10. облике сарадње и партнерства са 
локалним становништвом и другим власни-
цима и корисницима заштићеног простора; 

11. активности и мере на спровођењу 
плана са динамиком и субјектима реализације 
плана управљања и начин оцене успешности 
његове примене; 

12. финансијска средства и друге 
материјалне претпоставке за извршавање 
поверених послова у управљању заштићеним 
подручјем и начин њиховог обезбеђења. 

На план управљања из става 1. овог 
члана, сагласност даје општински орган 
надлежан за послове заштите природе по 
претходно прибављеном мишљењу Завода за 
заштиту природе Србије. 

       План управљања из става 1. овога члана 
остварује се годишњим програмом управљања 
на који сагласност даје општински орган 
управе надлежан за послове заштите природе .  
        Годишњи програм управљања за 
наредну годину, заједно с извештајем о 
остваривању програма у текућој години 
Управљач доставља општинском органу 
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надлежном за послове заштите природе до 15. 
децембра.    
       О предлогу плана управљања заштиће-
ним подручјем управљач је дужан да обавести 
јавност, што подразумева јавни увид у 
предложени план. 

Јавни увид организује и спроводи 
управљач и траје 30 дана. 
 

Члан 7. 
      Управљач је дужан да обезбеди 
унутрашњи ред и чување заштићеног подручја 
у складу са правилником о унутрашњем реду и 
чуварској служби који доноси уз сагласност 
органа надлежаног за послове заштите 
природе. 
     Актом из става 1. овог члана утврђују 
се правила за спровођење прописаног режима 
заштите, а нарочито: начин и услови понашања 
посетилаца, власника и корисника непокре-
тности при кретању, боравку и обављању 
послова на заштићеном природном добру, 
услови заштите приликом обављања актив-
ности, као и начин чувања и одржавања зашти-
ћеног природног добра.  
            Правила одређена актом из става 1. 
овога члана и друге неопходне информације за 
спровођење режима заштите, управљач је 
дужан да јавно огласи и на погодан начин 
учини доступним посетиоцима и корисницима.  
          Управљач доноси акт о накнади за 
коришћење заштићеног природног добра уз 
сагласност Министарства животне срдине и 
просторног планирања. 
 

Члан 8. 
           Средства за заштиту и развој Споменика 
природе ''Паркови Врњачке Бање'' обезбеђују 
се из прихода остварених обављањем дела-
тности управљача, од накнаде за коришћење 
заштићеног природног добра, из  буџета 
општине и из других извора у складу са 
законом. 

Члан 9. 
           План управљања и годишњи програм 
управљања Споменика природе ''Паркови 
Врњачке Бање'' управљач ће донети у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

До доношења докумената из става 1. овог 
члана Управљач ће послове заштите и развоја 
обављати према привременом програму упра-
вљања који ће донети у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, уз сагласност 
општинског органа надлежаног за послове 
заштите природе. 

Управљач ће у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке извршити 

идентификацију граница заштићеног приро-
дног добра на терену и њихово обележавање на 
прописани начин. 

Члан 10. 
Планови уређења простора, водопри-

вредне и друге основе и други програми који 
обухватају заштићено природно добро усагла-
сиће се са мерама заштите и условима кориш-
ћења подручја дефинисаним овом Одлуком. 

Члан 11. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука  о заштити споменика природе 
''Црни бор у парку Брњачке Бање'', Скупштине 
општине Врњачка Бања, бр.322-4/95 од 
03.11.1995. године, која је објављена у 
''Службеном листу Скупштине општине 
Краљево'',  бр.13/95. 

 
Члан 12. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 350-58/10  од 24.9.2010.године 
 
                                              ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
171. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15. седници одржаној дана 24.9.2010.године, на 
основу чл. 18. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник'', бр.16/97 и 
42/98), чл. 10. став 2. Закона о штрајку 
(''Сл.лист СРЈ'', бр.29/96 и ''Сл.гласник РС'', 
бр.101/05-др.закон ) и чл. 36. Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/09 и 13/09), донела је 

 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА 

РАДА У КОМУНАЛНИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА У СЛУЧАЈУ ШТРАЈКА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се минимум 
процеса рада за време штрајка у јавним 
предузећима која обављају комуналне дела-
тности, чији је оснивач општина Врњачка 
Бања, или предузећима којима им је та 
делатност поверена у складу са законом од 
стране општине (у даљем тексту: Предузећа) и 
начин обезбеђивања минимума процеса рада. 
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Члан 2. 
 У предузећима која обављају комуна-
лну делатност или им је та делатност поверена, 
штрајк се може организовати у складу са 
Законом и овом Одлуком. 
 Минимум процеса рада утврђује се 
полазећи од природе делатности, степена 
угрожености живота и здравља људи и других 
околности значајних за остварење потреба 
грађана и других субјеката, ако би услед тога 
могла наступити непосредна опасност или 
тешке последице због: 

1. необављања процеса производње, и 
дистрибуције воде, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, 

2. необављање делатности одржавања 
чистоће у насељеним местима на 
територији општине Врњачка Бања и 
депонији, 

3. прекида одржавања, изградње улица и 
саобраћајница у насељеним местима на 
територији општине Врњачка Бања, 

4. прекид одржавања зелених површина и 
производње садног материјала, 

5. прекид обављања делатности одржа-
вања пијаца и пружања услуга на њима, 

6. прекид обављања услуга превоза у 
линијском и приградском саобраћају, 

7. прекид одржавања и обезбеђивања 
јавне расвете.  

Члан 3. 
Ако се у комуналном предузећу органи-

зује штрајк, то предузеће је обавезно да у 
складу са актом оснивача обезбеди минимум 
процеса рада у обављању делатности. 

Ако комунално предузеће не поступи у 
складу са ставом 1. овог члана, услед чега би 
могла да наступи непосредна опасност или 
изузетно тешке последице за живот и здравље 
људи, безбедност људи и имовине или других 
неопходних услова за живот и рад грађана и 
других субјеката на одређеном подручју, 
организациона јединица Општинске управе, 
надлежна за комуналне послове предузеће 
посебне мере прописане Законом о комуна-
лним делатностима. 

 
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА 

 
Члан 4. 

Ако се, у складу са законом, организује 
штрајк у предузећу, предузеће је обавезно да 
обезбеди следећи минимум процеса рада: 
1. минимални притисак у дистрибутивној 
мрежи јавног водовода, и то у мери која 
обезбеђује прописани квалитет испоруке воде, 

2. обављање послова на отклањању хаварија на 
дистрибутивној мрежи јавног водовода, 
3. сталну контролу квалитета испоручене воде 
у лабораторији предузећа, 
4. функционисање система за одвођење 
отпадних вода у оквиру јавне канализације. 

Јавно комунално предузеће, које 
обавља процес производње и дистрибуције 
воде, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода, пре почетка штрајка мора да обезбеди 
раднике одговарајућих квалификација, неопхо-
дну опрему и техничка средства из следећих 
организационих целина, који имају радну 
обавезу и не могу учествовати у штрајку и то: 
- У организационој јединици за производњу и 
дистрибуцију воде, а која обухвата: брану и 
акумулацију „Селиште“, изворишта, доводне 
цевоводе, црпне станице, филтерска постро-
јења, хлоринаторске станице, дистрибутивну 
мрежу и диспечерски центар, најмање 75% од 
укупно распоређених за редовно обављање 
ових послова; 
- У организационим јединицама за одржавање 
водоводне и канализационе мреже, за одржа-
вање  постројења (без лабораторије за преглед 
водомера), за пречишћавање отпадних вода и 
средстава за транспорт и грађевинских машина 
(радници који опслужују сектор за одржавање 
водоводне и канализационе мреже), 70% од 
укупно распоређених за редовно обављање 
ових послова;   
- У организационој јединици за набавке и 
складиштења, 70% од укупно распоређених за 
редовно обављање ових послова;  
- У организационим јединицама  за безбедност 
и цивилну заштиту, за радне односе и послове 
телефонске централе 70 % од укупно 
распоређених за редовно обављање ових 
послова ;  
- У организационој јединици за контролу 
квалитета испоручене воде у лабораторији 
предузећа, 80 % од укупно распоређених за 
редовно обављање ових послова. 

За време штрајка ангажује се сва 
опрема, грађевинске машине, транспортна 
средства, средства везе и алата који у редовном 
обављању делатности користе напред наведене 
организационе целине. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

 
Члан 5. 

       У случају прекида у обављању послова 
одржавања чистоће услед штрајка, предузеће је 
дужно да обезбеди раднике, возила и 
механизацију, који имају радну обавезу и не 
могу учествовати у штрајку, потребних за 
следећи минимум процеса рада и то: 
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1. изношење смећа по режиму два пута 
недељно ангажовањем најмање 100% специја-
лних возила од расположивог капацитета, и 
неопходан број радника распоређених за 
редовно обављање ових послова, 
2. одржавање чистоће на јавним површинама и 
објеката јавних тоалета ангажовањем 50% 
запослених за редовно обављање тих послова, 
3. поправку и одржавање возила ангажовањем 
70% радника одговарајуће квалификације од 
укупног броја запослених за редовно обављање 
тих послова, 
4. организационе и административне послове 
ангажовањем 30% радника одговарајуће 
квалификације од укупног броја запослених за 
редовно обављање тих послова. 
        У случајевима из става 1. тач. 1. и 2. овог 
члана предузеће је дужно да обезбеди заштиту 
здравља грађана, посебно у деловима општине 
Врњачка Бања који су од виталног значаја за 
функционисање живота и рада, као што су 
здравствене и образовне установе, пијаце и сл. 
   

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И 
САХРАЊИВАЊА 

 
Члан 6. 

       Предузеће које обавља делатност уређења, 
одржавања и сахрањивања на гробљима, мора 
да обезбеди раднике и возила, који имају радну 
обавезу и не могу учествовати у штрајку 
потребних за следећи минимум процеса рада и 
то: ангажовањем најмање 100% возила од 
расположивог капацитета за обављање ових 
послова, 50%  радника распоређених редовно 
за обављање ових послова и 100%  алата и 
средстава за обављање ових послова.   

 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАДЊА УЛИЦА И 

САОБРАЋАЈНИЦА 
 

Члан 7. 
       Предузеће које обавља делатност управ-
љања, одржавања, заштите и развоја јавних 
путева и других саобраћајница на подручју 
општине Врњачка Бања - Управљач пута, пре 
почетка штрајка мора да обезбеди раднике, 
неопходну опрему и техничка средства, који 
имају радну обавезу и не могу учествовати у 
штрајку, потребних за следећи минимум 
процеса рада и то ангажовањем најмање: 50% 
неопходне опреме од расположивог капацитета 
за обављање ових послова и  50%  радника 
распоређених за редовно обављање ових 
послова. 

 
ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ, ЧИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ПРОИЗВОДЊА 

САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Члан 8. 
       У случају прекида обављању послова 
одржавања јавних зелених површина услед 
штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди 
раднике, неопходну опрему и техничка 
средства у случају штрајка, који имају радну 
обавезу и не могу учествовати у штрајку, 
потребних за следећи минимум процеса рада и 
то: 
1. обављање послова и задатака на одржавању 
јавних зелених површина који се односе на 
садњу, вађење, заливање и хемијску заштиту 
зеленила, ангажовањем  30% неопходне опреме 
и техничких средстава од расположивог 
капацитета, и 30% радника распоређених за 
редовно обављање ових послова, 
2. рад чуварске службе на обезбеђењу јавних 
зелених површина, и механизације, ангажова-
њем најмање 30% неопходне опреме и техни-
чких средстава од расположивог капацитета, и 
30% радника распоређених за редовно 
обављање ових послова, 
3. уклањање стабала оборених дејством више 
силе ангажовањем најмање 60% неопходне 
опреме и техничких средстава од расположивог 
капацитета, и 30% радника распоређених за 
редовно обављање ових послова, 
4. рад зимске службе у циљу заштите зеленила 
и обезбеђивања безбедности грађана и имовине 
ангажовањем најмање 100% неопходне опреме 
и техничких средстава од расположивог 
капацитета и 50% радника распоређених за 
редовно обављање ових послова. 
 

ДЕЛАТНОСТ ОДРЖАВАЊА ПИЈАЦА И 
ПРУЖАЊА УСЛУГА НА ЊИМА 

 
Члан 9. 

Предузеће које обавља делатност 
одржавања пијаца и пружања услуга на њима, 
пре почетка штрајка мора да обезбеди 50% 
радника распоређених за редовно обављање 
послова пијачне управе, наплата пијачних 
услуга, благајнички послови и текуће одржа-
вање који имају радну обавезу и не могу учес-
твовати у штрајку, као минимум процеса рада. 
   

УСЛУГЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 
ПРЕВОЗА 

 
Члан 10. 

Предузеће које обавља услуге градског 
превоза, или му је поверена та делатност у 
складу са Законом, пре почетка штрајка 
радника, мора да обезбеди најмање 75% 
радника, неопходне опреме и техничких 
средстава од расположивог капацитета, који 
имају радну обавезу и не могу учествовати у 
штрајку, као минимум процеса рада. 
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УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 
Члан 11. 

Предузеће које обавља услуге 
обезбеђивања јавне расвете, или му је поверена 
та делатност у складу са Законом, пре почетка 
штрајка радника, мора да обезбеди најмање 
75% радника, неопходне опреме и техничких 
средстава од расположивог капацитета, који 
имају радну обавезу и не могу учествовати у 
штрајку као минимум процеса рада. 

 
УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА, ХВАТАЊА, 
ОДУЗИМАЊА И НЕШКОДЉИВОГ 

УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊА 
 

Члан 12. 
Предузеће које обавља услуге обезбе-

ђивања збрињавања, хватања одузимања и 
нешкодљивог уклањања животиња или му је 
поверена та делатност у складу са Законом, пре 
почетка штрајка радника, мора да обезбеди 
најмање 50% радника и 100% неопходне 
опреме и техничких средстава од расположивог 
капацитета. 

 
УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА, 

ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА 

 
Члан 13. 

Предузеће које обавља услуге 
управљања, одржавања и коришћења јавних 
паркиралишта или му је поверена та делатност 
у складу са Законом, пре почетка штрајка 
радника, мора да обезбеди најмање 50% 
радника и 100% неопходне опреме и техничких 
средстава од расположивог капацитета.  

 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА МИНИМУМА ПРОЦЕСА 

РАДА 
 

Члан 14. 
Ради обезбеђивања минимума процеса 

рада директор предузећа најкасније 5 дана пре 
почетка штрајка, по прибављеном мишљењу 
Штрајкачког одбора, одређује запослене, 
неопходну опрему и техничка средства који су 
дужни да раде за време штрајка. 

 
Члан 15. 

Запослени у предузећу, који су 
одређени да обављају послове на обезбеђењу 
минимума процеса рада у случају штрајка, 
дужни су да извршавају налоге директора. 

Одредбе Закона о штрајку примењиваће 
се на поступак ступања у штрајк запослених, и 
на начин вођења штрајка. 

 
Члан 16. 

Директор предузећа дужан је да о 
предузетим мерама на спровођењу минимума 
процеса рада, непосредно после најаве штрајка 
и у току штрајка, информише Општинско веће. 

Ако се минимум процеса рада не 
обезбеди, директор комуналног предузећа и 
Општинско веће, дужни су да предузму 
посебне мере у складу са законима који уређују 
област обављања комуналних делатности, 
питања штрајка. 

У случају штрајка, кад се у складу са 
одредбама ове одлуке не обезбеди минимум 
процеса рада у обављању комуналних 
делатности, односно пружању комуналних 
услуга могу се предузети посебне мере 
утврђене законом, ако би услед тога могла да 
наступи непосредна опасност или изузетно 
тешке последице за: 
1) живот и здравље људи (необављање послова 
на пречишћавању и одвођењу атмосферских и 
отпадних вода, одржавању чистоће у насељу и 
депонија, послова сахрањивања и одржавања 
гробља и сл; прекид у снабдевању 
становништва водом, топлотом, гасом и другим 
виталним комуналним производима и 
услугама); 
2) безбедност људи и имовине (прекид 
неопходних саобраћајних и других комуни-
кација, прекид одржавања улица и саобраћа-
јница и јавне расвете и сл.) или других неопхо-
дних услова за живот и рад грађана и других 
субјеката на одређеном подручју. 
 Мере у складу са Законом одредбама 
овог члана, на терет Предузећа, може предузе-
ти испред оснивача Општинско веће, ако, и 
поред упозорења, предузеће не предузме мере, 
за које је овом Одлуком обавезано, за обезбе-
ђивање минимума процеса рада. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
             Обавезују се предузећа која обављају 
комуналне делатности или им је та делатност 
поверена, да своја акта усагласе са овом 
Одлуком у року од 30 дана од ступања на снагу 
ове Одлуке. 

 
Члан 18. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке 
врши Одељење Општинске управе надлежно за 
комуналне послове. 

 
Члан 19. 

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

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-177/10 од 24.9.2010. године 

                                             ПРЕДСЕДНИК  
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Петар Арсић, с.р.  

________________________________________ 

172. 

         Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15. седници одржаној дана 24.9.2010.године, на 
основу чл. 10. став 2. Закона о штрајку 
(''Сл.лист СРЈ'', бр.29/96 и ''Сл.гласник РС'', 
бр.101/05-др.закон), чл.47. и 58. Закона о 
предшколском васпитању и образовању  
(''Сл.гласник РС'', бр.18/10) и чл. 36. Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА 
РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА И НАЧИНУ 

ЊЕГОВОГ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У 
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

 
Члан 1. 

 Запослени у предшколским установама 
могу у складу са Законом о штрајку да орга-
низују штрајк, под условом да обезбеде мини-
мум процеса рада прописан овом Одлуком. 
 Предшколским установама, у смислу 
става 1. овог члана, сматарју се установе у 
којима се обавља васпитање и образовање деце 
предшколског узраста (од 6 месеци до поласка 
у основну школу), чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајна, јединица локалне 
самоуправе, као и друго правно или физичко 
лице, у складу са Законом о основама система 
образовања  и васпитања и Законом о предшко-
лском вапитању и образовању. 
 

Члан 2. 
 Запослени у установама предшколског 
васпитања и образовања дужни су да у 
остварењу минимума процеса рада обезбеде: 
васпитање и образовање, негу, исхрану, 
превентивно -здраствену и социјалну заштиту 
деце предшколског узраста. 

 
Члан 3. 

Запослени у установама прешколског 
васпитања и образовања (наставно и нена-
ставно особље) дужни су да у складу са 
решењем директора извршавају своје послове у 
мери која обезбеђује реализацију минимума 
процеса рада утврђену овом Одлуком. 

 
                                  Члан 4. 
            Општим актом установее утврђује се 
ближи начин обезбеђивања минимума процеса 
рада, у складу са овом Одлуком. 
            Акт,  из става 1. овог члана, директор је 
дужан да донесе у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
                    Члан 5. 

             Директор установе по прибављеном 
мишљењу штрајкачког одбора, најдоцније 5 
дана пре почетка штрајка, одрђује запослене 
који су дужни да раде за време штрајка, 
одређује запослене који су дужни да раде за 
време штрајка ради обезбеђивања минимума 
процеса рада. 
           Запослени су дужни да извршавају 
налоге директора за обезбеђивање минимума 
процеса рада. 
 

Члан 6. 
Директор је обавезан да прати реализа-

цију остваривња утврђеног минимума процеса 
рада за време штрајка. 

Уколико се не обезбеди минимум про-
цеса рада у складу са овом Одлуком, директор 
установе предузима мере у складу са законом.
  

Члан 7. 
           Директор установе дужан је да за време 
трајања штрајка обавештава оснивача о мерама 
које је преуео и спровођењу тих мера, у складу 
са овом одлуком и законом. 
          О спровођењу ове одлуке стараће се 
општнски просветни инспектор. 
 

Члан 8. 
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-379/10 од 24.9.2010. године 
     

  ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Петар Арсић,с.р.  

_________________________________________ 

173. 

      Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници одржаној дана 24.9.2010.године, на 
основу члана 20.став 1. тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07), чл. 7. и 36. Закона о превозу у 
друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'', 
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), чл.36. 
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Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 
доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ 
 

Члан 1. 
 У чл. 8. став 1. тачка 8.  Одлуке о ауто-
такси превозу  (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.5/07,  20/08, 27/08, 13/09 и 7/10-
др.одлука), иза текста: ''по основу'', додаје се 
реч: ''локалних''. 

Члан 2. 
 После члана 10. додају  се чланови  
10.а., 10.б.и 10.в., који гласе: 
 

''Члан 10.а 
Предузетник или правно лице приликом 
подношења захтева за прво издавање такси 
дозволе мора  испунити опште услове 
прописане законом, као и услове утврђене овом 
одлуком и доставити потребну документацију 
и то: 

- фотокопију саобраћајне дозволе 
возила; 
- фотокопију возачке дозволе; 
- фотокопију личне карте; 
 -фотокопију лекарског уверења – не 
старијег од три године;  
 -фотокопију потврде да је возило технички 

исправно (извршен технички преглед вози-ла у 
овлашћеној организацији на сваких 6.месеци); 
       -фотокопију потврде да возило има 
исправан, баждарен на важећу тарифу, 
пломбиран таксиметар: 
        -фотокопију потврде о исправности проти-
впожарног апарата; 

 -фотокопију полисе осигурања возила и 
путника; 
       - уколико возило поседује радио станицу, 
одобрење од „РАТЕЛ“-а за коришћење исте; 
        - ако на преглед возила, возило довози 
такси возач који није власник радње, односно 
правног лица, овлашћење којим се олвашћује 
да у име и за рачун предузетника-физичког 
лица, односно правног лица изврши испити-
вање погодности возила; 

- фотокопију потврде коју издаје Агенција 
за привредне регистре или надлежни Суд којом 
се потврђује  да  привредном субјекту није 
изречена  пресуда забране обављања делатно-
сти; 
     - фотокопију извода о регистрованим 
подацима привредног субјекта – не старије од 6. 
месеци; 
      - доказ о уплати таксе за израду инденти-
фикационе налепнице;   

      - доказ о уплати комуналне таксе за кориш-
ћење такси стајалишта; 
      - доказ о уплати републичке административне 
таксе за подношење захтева; 
       - доказ о уплати општинске накнаде за 
подношење захтева и 
       - доказ о уплати таксе за испитивање пого-
дности возила за такси превоз. 

 
Члан 10.б. 

  Предузетник или правно лице приликом 
подношења захтева за свако наредно 
продужавање такси дозволе мора  испунити 
опште услове прописане законом, као и услове 
утврђене овом одлуком и доставити потребну 
документацију и то: 

-фотокопију саобраћајне дозволе 
возила; 
      - фотокопију полисе осигурања возила 
и путника; 

- ако на преглед возила, возило довози 
такси возач који није власник радње, односно 
правног лица, овлашћење којим се олвашћује 
да у име и за рачун предузетника-физичког 
лица, односно правног лица изврши испити-
вање погодности возила; 
       - фотокопију потврде коју издаје Агенција 
за привредне регистре или надлежни Суд којом 
се потврђује да привредном субјекту није 
изречена  пресуда забране обављања делатно-
сти; 

-фотокопију извода о регистрованим пода-
цима привредног субјекта – не старије од 6. 
месеци; 
       -доказ о уплати таксе за израду инденти-
фикационе налепнице;   
 -доказ о уплати комуналне таксе за кори-
шћење такси стајалишта;  
 -доказ о уплати републичке администра-
тивне таксе за подношење захтева; 
 -доказ о уплати општинске накнаде за 
подношење захтева и 
 -доказ о уплати таксе за испитивање 
погодности возила за такси превоз. 

Документа која је потребно донети на увид 
комисији приликом испитивања погодности 
возила за обављање ауто-такси превоза: 

- возачка дозвола; 
- лична карта; 
- лекарско уверење - не старије од 3 године; 
- потврда да је возило технички исправно 

(извршен технички преглед возила у овлаш-
ћеној организацији на сваких 6.месеци); 
      - потврда да возило има исправан, баждарен 
на важећу тарифу, пломбиран таксиметар и 

- потврда о исправности противпожарног 
апарата. 
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Члан 10.в 
       Орган надлежан за послове саобраћаја ће 
по службеној дужности вршити провере и то: 

    - да ли је привредни субјект измирио 
пореске обавезе по основу локалних јавних 
прихода за претходну годину  и на основу тога 
решавати поднети захтев. 

 
                           Члан 3. 

     Решавање захтева за добијање дозволе за 
рад, који су поднети до ступања на снагу ове 
Одлуке, наставиће се по одребама ове Одлуке.  
 
                                  Члан 4. 
     Обавезује се Служба за скупштинске и 
нормативно правне послове да сачини 
пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана ојављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 344-405/10 од 24.9.2010.године 

 
   ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Петар Арсић,с.р. 

_________________________________________ 
 
174. 
    Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници, одржаној 24.9.2010.године,  на основу 
члана 36. ст.1. тачка 33. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/09 и 13/09) и чл.5.ст.2. Одлуке о  
општинским и некатегорисаним путевима (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.  6/08 и 
17/09), донела је  
 

О Д Л У К У  
 1. Усваја се и даје  сагласност на  
Допуну Програма одржавања, заштите, развоја 
и управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградњи и 
реконструкцији јавне расвете у насељу на 
територији општине Врњачка Бања за 
2010.годину, који је донео Управни одбор ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања одлуком бр.35-1136/10 од 
3.6.2010.године, с тим да се у поглављу III. 
Допуна финансијског плана изградње и 
реконструкције јавне расвете, буџетска 
позиција 5112, иза табеларног дела, дода 
текстуални део који гласи:  
 ''Обавезује се Дирекција за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања ЈП да пре 
започињања активности око изградње сваке 

деонице јавне расвете прибави писмени 
извештај о приливу средстава у буџету 
општине за инвестиције предвиђене основим 
Програмом и овом Допуном Програма''. 
 

2. Саставни део ове одлуке чини 
Допуна Програма одржавања, заштите, развоја 
и управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградња и 
реконнструкција јавне расвете у насељу на 
територији општине Врњачка Бања за 
2010.годину из тачке 1. ове одлуке. 

 
3. Да Управни одбор ЈП Дирекције за 

планирање и изградњу општине Врњачка Бања, 
у Програм одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградњи и 
реконструкцији јавне расвете у насељу на 
територији општине Врњачка Бања за 
2010.годину, предвиди следеће: 

- изградња деонице, односно пута на 
локацији Гоча, а у потесу ка кафани ''Бреме'', 

- да ће приоритет имати путни правци и 
деонице јавне расвете, код којих грађани 
учествују у финансирању или суфинансирању 
тих пројеката. 

 Ставове из ове тачке, уградити и у 
Средњорочни програм. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
   Број: 350-508/10 од 24.9.2010.године 
 
                       ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
         Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
175.   

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
15. седници, одржаној  24.9.2010.године, на 
основу чл.104. и 107.  Закона о привредним 
друштвима (Сл.гласник РС бр.125/04), а у вези 
чл.35.Закона о регистрацији привредних 
субјеката (Сл.гласник РС бр.55/04, 61/05 и 
111/09-др.закон) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.1/09 и 13/09), донела је  

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Уговор о изменама и 
допунама Уговора о оснивању Регионалне 
агенције за просторни и економски развој 

Рашког и Моравичког округа'' доо Краљево  и 
Уговор о преносу удела 
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1. Даје се сагласност на Уговор о 

изменама и допунама Уговора о оснивању 
''РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНИ 
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И 
МОРАВИЧКОГ ОКРУГА'' доо Краљево, који је 
оверен у Општинском суду Краљево под ОВ 
бр.15712/8, којим се врши допуна чл.2. на 
начин да  поред оснивача друштва наведених у 
овом уговору, као члан друштва приступа и 
Скупштина општине Горњи Милановац, као и 
измена чл.17. којим се врши измена висине 
удела чланова у основном капиталу, који се са 
14,3%, утврђује на 12,5% , која висина  удела  
се уписује и новом члану друштва. 

Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, Зоран Сеизовић, да потпише 
уговор из става 1. тачке 1.ове одлуке. 
 

2.  Даје се сагласност на Уговор о 
преносу удела, који се закључује између осни-
вача ''РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТО-
РНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И 
МОРАВИЧКОГ ОКРУГА'' доо Краљево, као 
преносиоца и Скупштине општине Горњи 
Милановац, као стицаоца. 

Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, Зоран Сеизовић, да потпише 
уговор из става 1. тачке 2.ове одлуке. 
 

3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 9-633/10  од 24.9.2010.године 

                      
                  ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
176. 
       Скупштина општине Врњачка Бања  на 15. 
седници одржаној 24.9.2010.године, на основу 
чл.13. и 88. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и члана 36.став 
1.тачка 24.и 103. Статута Општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), доноси 

 
      ОДЛУКУ 

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 
ИЗМЕЂУ ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА И 

ТРСТЕНИК 
 

Члан 1. 
           Овом одлуком уређује се успостављање 
институционалне сарадње између општина 
Врњачка Бања и Трстеник, прописује начин и 

области у којима се успоставља сарадња као и 
начин доношења одллука. 
   

Члан 2. 
Општина Врњачка Бања приступа 

успостављању сарадње и партнерства са 
општином Трстеник и тиме изражава своју 
намеру за обостраним учвршћивањем разуме-
вања и пријатељства између општина и да  тим 
путем допринесу развоју и заједничком 
напретку ове општине. Сарадња која је и досад 
постојала овим ће се институционализовати, и 
то између грађанки и грађана, школа, друшта-
ва, организација, институција, скупштина 
општина и општинских управа на пољу култу-
ре, образовања, међународне сарадање, спорта, 
као и на осталим подручјима. 

Тежиште сардање је у следећим 
областима: млади и програми младих, привреда 
и пољопривреда, култура и образовање, 
међународна сарадња 

Сарадња се може успоставити и у 
другим областима уколико за то постији 
економски интерес ове општине. 

 
Члан 3. 

 Сарадња подразумева: подстицање 
програма младих и активно укључење у 
омладинске програме, подстицање сусрета и 
срадњу  на пројектима младих обе општине; 
унапређење сарадање у размени информација у 
сектору привреде и пољопривреде, са циљем да 
на темељима партнерства ојачају индустрију, 
трговину, туризам и пољопривреду општина 
као и настојања да заједничким међународним 
наступом олакшају контакте на подручју 
трговине, туризма, индустрије и пољопривреде; 
подстицања установа културе, друштва и 
појединце на заједнички рад и наступе у циљу 
унапређења културних садржаја обе општине; 
подстицање спортских приредби у циљу 
повезивања грађана обе општине; унапређење 
међународне сарадње, као и  размену 
контаката, реализацију заједничких међунаро-
дних пројеката, са циљем унапређења 
привреде, културе, туризма и положаја младих 
у обе партнерске општине, настојања за 
заједничким наступањем на пољу развоја 
међународних односа у оквиру законских 
могућности. 

 
Члан 4. 

                Ближи услови сарадње регулисаће се 
закључењем споразума за сваки пројекат 
појединачно. 
                Овлашћује се Председник општине 
Врњачка Бања да потписује споразуме о 
сарадњи између општине Врњачка Бања и 
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општине Трстеник о чему редовно извештава 
Скупштину општине.  
                                              

Члан 5. 
         Средства за реализацију ове одлуке 
обезбеђују се у буџету општине Врњачка Бања 

 
Члан 6. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 9-632/10 од 24.9.2010. године 
 
                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                        ОПШТИНЕ 
                                    Петар Арсић, с.р. 
________________________________________ 
 
177. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници, одржаној дана 24.9.2010.године,  на 
основу чл.46. става 1. тачка 1. и става 4. Закона 
о локалним изборима (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07) ) и чл.30. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/09 и 13/09), донела је 
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
Утврђује се да Мирославу Чеперковићу 

из Руђинаца, престаје мандат одборника у 
Скупштини општине Врњачка Бања, пре истека 
времена на које је изабран, због подношења 
оставке у форми оверене писане изјаве. 

  
II. 

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

Број: 013-9/10 од 24.9.2010.године 
                

ПРЕДСЕДНИК   
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                              Петар Арсић,с.р.  
_________________________________________ 
 
 
 

178. 
       Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници, одржаној дана 24.9.2010.године, по 
разматрању Извештаја Верификационог одбора 
за потврђивање мандата одборника Скупштине 
општине Врњачка Бања, на основу  чл.56. став 
5. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник 
РС'',  бр.129/07) и  чл.11., а у вези са чл.8. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/09), донела је 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
 Усваја се Извештај Верификационог 
одбора за потврђивање мандата одборника 
Скупштине општине Врњачка Бања бр.013-8/10 
од 24.9.2010.године. 
 

II. 
 Потврђује се мандат одборника у 
Скупштини општине Врњачка Бања, који је 
изабран на изборима одржаним  
9.11.2008.године и поновљеним изборима од 
19.11.2008.године и 30.11.2008.године и то: 
1.Славиши Топаловићу са изборне листе Демо-
кратска странка Србије-Војислав Коштуница. 

 
III. 

       Мандат одборника траје до истека мандата 
одборника скупштина јединица локалне 
самоуправе изабраних на редовним изборима.. 
 

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

Број: 013-10/10 од 24.9.2010.године 
          

ПРЕДСЕДНИК   
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Петар Арсић,с.р.  
_________________________________________ 
 
179. 
       Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници која је одржана 24.9.2010.године, на 
основу чл.50. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”,број 129/07), чл.67. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
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Врњачка Бања''' бр.1/09 и 13/09)  и чл.68. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.1/09) донела је  

 
              З А К Љ У Ч А К 

 
       Констатује се да је Зорану Цветковићу  из 
Врњачке Бање престао мандат члана 
Општинског већа општине Врњачка Бања, пре 
истека времена на које је изабран, због 
подношења оставке, о чему је председник 
општине известио Општинско веће на седници 
од 24.8.2010.године. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Врњачка Бања”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-90/10  од 24.9.2010.године 
 
                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                          
                                          Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
180. 
       Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници која је одржана 24.9.2010.године, по 
разматрању предлога за избор члана 
Општинског већа општине Врњачка Бања, на 
основу записника о спроведеном тајном 
гласању број 013-11/10 од 24.9.2010.године, 
чл.45. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07), чл.57. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09)  и чл.68.став 3. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.1/09), донела је  
 

                  Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                        

ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
За члана Општинског већа Општине 

Врњачка Бања,  бира се: 
 

1. Мирослав Чеперковић из Руђинаца. 
 

Члан 2. 
  Мандат члана Општинског већа траје  
до истека мандата одборника скупштина 
јединица локалне самоуправе изабраних на 
редовним изборима. 
 

 

 
Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-89/10  од 24.9.2010.године 
 
                                              ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
        Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
181. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници одржаној дана 24.9.2010.године, на 
основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09 и 13/09) и чл. 
40. и 41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању  члана Одбора за 
омладину и спорт Скупштине општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
 Разрешава се Аца Попадић, дужности 
члана Одбора за омладину и спорт  Скупштине 
општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
У Одбор за омладину и спорт  

Скупштине општине Врњачка Бања, именује се 
Пеђа Гроздановић.  

 
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: 020-91/10 од 24.9.2010.године 
 
                                             ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
182. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 15. редовној седници одржаној дана 
24.9.2010.године, 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. 
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Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', број 1/09 и 13/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ  ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО-

ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ  ДА ДОМОМ 
УЧЕНИКА  ВРЊАЧКА БАЊА 

    
I. 

         Разрешава  се Србољуб Пајовић дужности 
члана  Школског одбора Угоститељско-турис-
тичке школе  да домом ученика  у Врњачкој 
Бањи, испред Савета родитеља, због наступања 
услова из чл.55.ст.3.тачка 4. Закона о основима 
система образовања и васпитања, јер је престао 
основ по којем је именован. 
 

II. 
 Именује се у Школски одбор Угости-
тељско-туристичке школе  да домом ученика  
Врњачка Бања, Зоран Рашковић, испред Савета 
родитеља. 
 Мандат новоизабраног члана траје до 
истека мандата Школског одбора. 
 

III. 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

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: 020-76/10  од  24.9.2010. године 
 
                                      ПРЕДСЕДНИК 
              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
183. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници одржаној дана 24.9.2010.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.12. Одлуке о оснивању ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 4/06-пречишћен текст и 2/07) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09 и 13/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  чланa 
Управног одбора ЈП Дирекције за планирање и 

изградњу општине Врњачка Бања 
 

I. 
 Разрешава  се Славиша Топаловић, 

дужности члана  у  Управном одбору ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања, на лични захтев. 

 
  II. 

 Именује се Драган Стојковић, 
дипл.маш.инг. у Управни одбор ЈП Дирекције 
за планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања, испред оснивача. 

 
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: 020-85/10  од 24.9.2010. године 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р.  
_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
184. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања  на својој ванредној седници одржаној 
дана 31.08.2010.године, на основу чл. 7. и чл. 
14.Закона о превозу у друмском саобраћају 
(„Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 
и 62/06), чл. 4.став 1.тачка 4.Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, 
бр.16/97 и 42/98), чл. 53. и  59.Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/09) , чл. 24. став 1., 2 и 3. Одлуке о 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/09) и чл. 33.Пословника о раду Општ-
инског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09)  доноси,  

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ЛИНИЈА У 
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ НЕ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

              Овом одлуком утврђује се мрежа 
линија у градском и приградском саобраћају на 
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територији општине Врњачка Бања, и то на 
следећим релацијама: 

 
1. ВРЊАЧКА БАЊА-РСАВЦИ (школа)- ВРЊАЧКА 

БАЊА  
2.    ВРЊАЧКА БАЊА–ЛИПОВА– МЕТ.ЛИВАДЕ – 

РСАВЦИ (школа) – ВРЊАЧКА БАЊА 
3. ВРЊАЧКА БАЊА – ПОПИНСКА РЕКА – 

ШТУЛАЦ(центар) – ВРЊАЧКА БАЊА 
4. ВРЊАЧКА БАЊА – СТАНИШИНЦИ – ЗАГРЖА 

– ВРЊАЧКА БАЊА 
5. ВРЊАЧКА БАЊА – ДОЊИ ГРАЧАЦ – 

ГЛАВИЦА – БРЕКИЊА – ДОМ ГРАЧАЦ(школа) 
– ПОДУНАВЦИ – ВРЊАЧКА БАЊА 

6. ВРЊАЧКА БАЊА – БРЕКИЊЕ – ВУКУШИЦА – 
ВРАНЕШИ – ВРЊАЧКА БАЊА 

7. ВРЊАЧКА БАЊА – РСАВЦИ (продавница) – 
НОВО СЕЛО – ДУБРАВА – НОВО СЕЛО(мало 
поље, велико поље) – НОВО СЕЛО(школа) – 
ВРЊАЧКА БАЊА  

8. ВРЊАЧКА БАЊА – КЛОБУК – ЛОВАЧКИ ДОМ 
– ЈЕЗЕРО„СЕЛИШТЕ“- ВРЊАЧКА БАЊА 

9. ВРЊАЧКА БАЊА – МЕТИНСКЕ ЛИВАДЕ - 
НОВО СЕЛО – ГРАЧАЦ ЦРКВА – ВРЊАЧКА 
БАЊА (кружно) 

10. ВРЊАЧКА БАЊА – ПОПИНСКА РЕКА – 
ШТУЛАЦ(центар) – ВРЊЦИ(школа) – НОВИ 
МОСТ – ВРЊАЧКА БАЊА 

11. ВРЊАЧКА БАЊА – ВРАНЕШИ –ВРЊАЧКАА 
БАЊА 

12. ВРЊАЧКА БАЊА – ПОПИНСКА РЕКА – 
ВРЊАЧКА БАЊА 

13. ВРЊАЧКА БАЊА – КЛОБУК –РУЂИНЦИ – 
ВРЊАЧКА БАЊА (кружно). 

 
Члан 2. 

               На линијама утврђеним овом одлуком, 
врши се субвенционирање превоза ученика на 
територији општине Врњачка Бања у складу са 
посебном одлуком. 

 
Члан 3. 

              Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о утврђивању мреже линија у 
градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.15/09). 

 
Члан 4. 

              Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања.“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број 110-195/10 31.08.2010.године 

                                                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК 

                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                     Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 

185. 
                 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 44. седници одржаној 
дана 23.09.2010.године, на основу члана 7. и 
члана 14. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 
61/05, 91/05 и 62/06), члана 4.став 1.тачка 
4.Закона о комуналним делатностима 
(„Сл.гласник РС“, бр.16/97 и 42/98), члана 
59.Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.1/09 и 13/09), 
члана 24. став 1., 2 и 3. Одлуке о саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.13/09), и 
чл.33.Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.7/09) доноси, 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ЛИНИЈА У 
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ НЕ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

            Овом Одлуком врши се измена и 
допуна Одлуке о утврђивању мреже линија у 
градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања бр.110-
195/10 од 31.08.2010.год. у ставу 1.тачка 4. 
тако да гласи: 
„4.ВРЊАЧКА БАЊА – СТАНИШИНЦИ –  
ЛОВАЧКИ ДОМ – ЗАГРЖА- ВРЊАЧКА 
БАЊА“ 
             Ова измена остаје на снази док се 
стекну технички  услови за пролаз аутобуса 
преко косог моста у насељу Клобук 
 

Члан 2. 
             За прећење реализације и спровођење 
ове Одлуке задужено је одељење Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежно за 
послове саобраћаја. 
 

Члан 3. 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања '' 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
            Број: 344-449 /10 од 23. 09.2010.године 

                                                
ПРЕДСЕДНИК 

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                              Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
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186. 
              Општинско веће општине Врњачка 
Бања на седници одржаној дана 30.08.2010.год. 
на основу чл.59.ср1.Статута општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 1/09 и 
13/09), чл.33.Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања(„Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.7/09), донело је   
 
                                ЗАКЉУЧАК  
 

1. Општинско веће је упознато са 
Ценовником услуга Предузећа Аутопревоз 
Чачак а.д. из Чачка бр.5/537-13, 
2. Даје се сагласност на Ценовник услуга 
Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка 
бр.5/537-13, 
3. Саставни део овог закључка чини Ценовник 
услуга Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из 
Чачка бр.5/537-13, 
4. Ценовник услуга ступа на снагу и примењује 
се од дана давања сагласности од стране 
Општинског већа.  
5. Овај закључак објавиће се у „Сл.листу 
општине Врњачка Бања“ 
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
               Број:344-423/10 од 30.08. 2010.год. 

                                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК 

                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                          Зоран Сеизовић,с.р.       
________________________________________ 
 
187. 
            Општинско веће општине Врњачка 
Бања на седници одржаној дана 
30.08.2010.године,  на основу чл.35.став 
6.Одлуке о саобраћају општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр. 13/09), 
чл.59.ст. 1.Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,1/09 и 
13/09), чл.33.Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“,бр.7/09), донело је   
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Општинско веће је упознато са Правилником 
о условима превоза путника у градском и 
приградском саобраћају Предузећа Аутопревоз 
Чачак а.д. из Чачка бр.2/491. 
2. Даје се сагласност на  Правилник о условима 
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају Предузећа Аутопревоз Чачак а.д. из 
Чачка бр.2/491. 
3. Саставни део овог закључка чини Правилник 
о условима превоза путника у градском и 

приградском саобраћају Предузећа Аутопревоз 
Чачак а.д. из Чачка бр.2/491. 
4. Правилник о условима превоза путника у 
градском и приградском саобраћају Предузећа 
Аутопревоз Чачак а.д. из Чачка бр.2/491.ступа 
на снагу и примењује се од дана давања 
сагласности од стране Општинског већа. 
5. Овај закључак објавиће се у „Сл.листу 
општине Врњачка Бања“ 
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
            Број:344-422/10 од 30.08. 2010.год. 
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Зоран Сеизовић,с.р.   
_________________________________________ 
 
188.    
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници одржаној дана 
31..08.2010.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  
 1.Општинско веће је упознато са 
предлогом цена – Тарифе превоза путника које 
је доставило Предузеће Аутопревоз Чачак а.д., 
из Чачка, коме је поверено обављање 
делатности линијског превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњ.Бања бр.110-195/10 
од 31.08.2010. године. 
 2. Даје се сагласност на предлог цена – 
Тарифе услуга Предузећа Аутопревоз а.д. из 
Чачка бр. 110-195/10 од 31.08.2010. године. 
 3. Обевезује се Предузеће Аутопревоз 
Чачак а.д. да у року од три дана од дана 
доношења овог закључка достави потписан и 
оверен Ценовник услуга у форми подобној за 
објављивање. 
 4. Веће је сагласно да свако наредно 
повећање цена може бити само у случају 
промене цена нафте и нафтних деривата на 
тржишту, и то у проценту који је прописан 
основним Уговором закљученим између 
Општине Врњ.Бања и овог предузећа бр. 110-
195/10 од 24.08.2010. године 

5. Ценовник услуга ступа на снагу и 
примењује се од дана давања сагласности од 
стране Општинског већа. 

6. Овај закључак објавиће се у 
„Сл.листу Општине Врњ.Бања“. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

                 Број: 110-195/10 од 31.8.2010.год. 
       

ПРЕДСЕДНИК 
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

           Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
189. 
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину („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.године  
(«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 26.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 2.. Општинска управа, функционална 
класификација 111, економске класификације 
414, назив позиције Социјална давања 
запосленима. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 414 - Социјална давања 
запосленима. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1200/10 од 01.09.2010.год. на 
име помоћи због болести радника Општинске 
управе-Чеперковић Радмиле. 
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.400-1200/10 од 03.09.2010.године 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        
         Зоран Сеизовић,с.р.        
________________________________________ 
 
 
 

190.       
      На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину („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.године 
(«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 20.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.15. Накнада за социјалну 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- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1231/10 од 27.09.2010.год. на 
име једнократне новчане помоћи за Црноглавац 
Драгану у циљу превазилажења 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.400-1231/10 од 27.09.2010.године 
                               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

                  Зоран Сеизовић,с.р.    
________________________________________ 
 
191. 
               На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2010.годину („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,  
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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 износу од 30.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.15. Накнада за социјалну 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- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1226/10 од 23.09.2010.год. на 
име помоћи у циљу решавања здравствених 
проблема супруга Коматовћ Миодрага. 
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.400-1226/10 од 27.09.2010.године 
                               
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
                              Зоран Сеизовић,с.р.    
_________________________________________ 
 
192. 
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину („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 износу од 10.000,00 

динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.15. Накнада за социјалну 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- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1331/10 од 27.09.2010.год. на 
име једнократне новчане помоћи за Лазовић 
Ирину из Новог Села у у циљу превазилажења 
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.400-1331/10 од 27.09.2010.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
          Зоран Сеизовић,с.р.    
_________________________________________ 
 
193. 
 На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину („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 износу од 5.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.15. Накнада за социјалну 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- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
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Решењу бр.400-1222/10 од 07.09.2010.год. на 
име помоћи у циљу превазилажења проблема и 
задовољавања дела потреба Младеновић 
Наташе из Врњачке Бање. 
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.400-1222/10 од 07.09.2010.године 
  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
                   Зоран Сеизовић,с.р.    
_________________________________________ 
 
194. 
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину („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 износу од 15.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.15. Накнада за социјалну 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- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1220/10 од 27.09.2010.год. на 
име једнократне новчане помоћи у циљу 
превазилажења проблема и задовољења дела 
потребе. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије   локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1220/10 од 27.09.2010.године 

      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
          Зоран Сеизовић,с.р.    
_________________________________________ 
 
195. 
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину („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 износу од 25.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.15. Накнада за социјалну 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- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1317/10 од 27.09.2010.год. на 
име једнократне новчане помоћи у циљу 
превазилажења тешке финансијске ситуације и 
решавања здравствених проблема ћерке 
Анђеле. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије   локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1317/10 од 27.09.2010.године 
      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
          Зоран Сеизовић,с.р.    
_________________________________________ 
 
196. 
      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„ 
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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 износу од 140.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1.03. Остали трошкови, функционална 
класификација 112, економске класификације 
423, назив позиције Услуге по уговору. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
423 - Услуге по уговору. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
сходно Закључку Општинског већа бр.400-
635/10 од 23.04.2010.год. на име спровођења 
активности на реализацији Одлуке о 
активностима на регулисању статуса Одељења 
Економског факултета из  Крагујевца у 
Врњачкој Бањи (Сл.лист општине Врњачка 
Бања“бр.17/09), као и предачуна бр.94 02246 21 
издатог од стране „Техничког факултета“ 
Чачак, за услуге израде студијског пограма и 
других пратећих аката за акредитацију 
Факултета за туризам и хотелијерство. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије   локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-635/10 од 27.08.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
          Зоран Сеизовић,с.р.    
________________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА               
 
197. 
 Орган јединице локалне самоуправе  
надлежан за послове грађевинске инспекције 
на основу члана 171. Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“бр.72/2009 и 
81/2009 – испр.), члана 27., 52. тачка 5. и 53.  
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/07) и члана 261.  ЗУП-а („Сл.лист 
СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001) доноси: 

 
ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА 

 
Члан 1. 

 Утврђује се  програм  уклањања објека-
та, које спроводи Орган јединице локалне 
самоуправе  надлежан за послове грађевинске 
инспекције, организациона јединица за 
извршење решења Општинске управе Општине 
Врњачка Бања. 
 Овим програмом утврђују се приори-
тети, процедура, као и потребна финансијска 
средства за уклањање бесправно изграђених 
објеката. 
 

Члан 2. 
 Уклањању  објекта може се приступити 
по спровођењу поступка утврђеног законом,  
по службеној дужности по доношењу закључка 
о дозволи извршења од стране грађевинског 
инспектора, као и по решењу о уклањању 
објекта надлежног органа за послове  
планирања и изградње. 
 Уклањање објекта по овом програму 
врши се у складу са  условима  и мерама  које 
је потребно спровести и обезбедити у току 
уклањања објекта који представља непосредну 
опасност за живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја, које уређује 
и обезбеђује Скупштина општине Врњачка 
Бања. 
 

Члан 3. 
 Финансијска средства  потребна за 
извршење уклањања објеката утврђују  се у 
поступку доношења буџета Општине Врњачка 
Бања и употребљавају се у складу са 
прописима који регулишу област финансија. 
 

Члан 4. 
 Приоритети се утврђују на основу 
следећих критеријума: 

1. Постојања планског акта који 
дозвољава или не дозвољава изградњу 
објеката на појединим  локацијама. 

2. Постојања или утврђеног  јавног 
интереса. 

3. Периода чекања на извршење. 
4. Расположивих финансијских средстава. 
5. Степена дотрајалости објеката који 

представља непосредну опасност за 
живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја. 

 
Члан 5. 

 Решење о уклањању објекта, односно 
његовог дела, обавезно садржи рок у коме је 
инвеститор дужан да уклони објекат или његов 
део, као и упозорење да ће се у случају непо-
штовања одређеног рока уклањање спровести 
на терет власника, принудним путем. 
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Члан 6. 

 У донетом решењу, грађевински инспе-
ктор одређује да ли је пре уклањања објекта, 
односно дела објекта потребно, због величине, 
намене, техничко-технолошкух и других 
карактеристика, положаја у односу на суседне 
објекте, саобраћајнице, комуналну инфрастру-
ктуру и др. као и због захтева извођења 
сложених радова или радова који могу 
угрозити безбедност других објеката, објеката 
инфраструктуре или саобраћајница, или 
непосредно угрозити здравље и безбедност 
људи, потребно урадити пројекат уклањања. 
 Пројекат уклањања, поред осталог, 
обавезно садржи услове и мере за заштиту 
суседних објеката и начин искључења објеката 
који се уклања са мреже комуналне и друге 
инфраструктуре. 

 
Члан 7. 

 По правоснажности решења доноси се 
закључак о дозволи извршења који потписује 
овлашћено службено лице - грађевински 
инспектор који је водио поступак. 
 

Члан 8. 
 Извођачу радова,  по доношењу закљу-
чка о дозволи извршења, доставља се захтев за 
израду предрачуна трошкова уклањања обје-
кта, или дела објекта и достављање друге 
документације предвиђене законом.  

 
Члан 9. 

 Уклањању објекта, односно његовог 
дела, осим у случају извршења инспекцијског 
решења, може се приступити само на основу 
дозволе о уклањању објекта, односно његовог 
дела коју издаје организациона јединица  
општинске управе надлежна за планирање и 
изградњу. 

 
Члан 10. 

 Извођач радова на уклањању објекта је 
овлашћено предузеће, односно предузетник, 
уписано у одговарајући регистар за грађење 
објеката, односно за извођење одговарајућих 
грађевинских радова, који је од стране 
Општинске управе Општине Врњачка Бања 
изабран у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.39/03) за 
извршење  уклањања објеката-тј. уклањања 
појединачног објекта или вршење послова  
уклањања  објеката за текућу годину на 
територији општине Врњачка Бања.   
 

 
Члан 11. 

 Трошковник радова, уз обавештење о 
дану заказаном за извршење достављају се 
странци којој је наложено уклањање објекта 
или дела објекта, са упозорењем да трошкове 
извршења, осим оних који су већ настали може 
да  избегне  уколико сама изврши уклањање 
објекта или дела објекта у остављеном року и о 
томе обавести орган који је донео  решење о 
уклањању. 

 
Члан 12. 

 Овлашћено службено лице органа 
Општине надлежног за послове грађевинске 
инспекције општине Врњачка Бања, организа-
ционе јединице за извршење решења о уклања-
њу објеката благовремено подноси захтев  
надлежном органу МУП-а за обезбеђивање 
асистенције полиције приликом преузимања 
радњи у припреми и спровођењу уклањања 
објекта  у дану одређеном за уклањање. 
 Уз захтев се прилаже копија решења о 
уклањању објекта или дела објекта, копија 
закључка о дозволи извршења и наводе се и 
друге околности од значаја за пружање 
асистенције. 
 

Члан 13. 
 О дану одређеном за почетак радова на 
уклањању објекта или дела објекта  извођач 
радова се обавештава  најкасније 3 дана пре 
дана одређеног за уклањање. 

 
Члан 14. 

 Поступак извршења  уклањање објекта 
или дела објекта  води овлашћено службено 
лице органа Општине надлежног за послове 
грађевинске инспекције општине Врњачка 
Бања, организационе јединице за извршење 
решења о уклањању објеката. 
 Радовима на уклањању објекта или дела 
објекта руководи одговорно лице извођача 
радова које поседује лиценцу извођача радова. 
 Надзор над извођењем радова на 
уклањању објекта или дела објекта врши лице 
које је одредила општинска управа  општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 15. 
 О току поступка извршења уклањања 
објекта или дела објекта  води се записник. 
 У записнику  се посебно наводи: дан и 
време почетка и завршетка извршења, место и 
предмет извршења, имена присутних лица са 
обавезама у поступку извршења, а  
посебно одговорно лице извођача радова, 
надзорни орган, странке у поступку, овлашћена 
лица МУП и други. 
 Записник о извршењу  уклањања 
објекта или дела објекта потписују сва лица 
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која су службено присутна извршењу и странка 
уколико то жели. 
 Један примерак потписаног записника 
одмах се уручује странци уколико је то могуће, 
а у противном накнадно доставља поштом. 
 

Члан 16. 
 По завршеном уклањању објекта или 
дела објекта, извођач радова је дужан да 
изравна терен и околину доведе у уредно 
стање, а сва оштећења која су настала на јавној 
површини или комуналној инфраструктури 
уклони. 
 

Члан 17. 
  Трошкови принудног извршења 
уклањања објекта или дела објекта падају на 
терет Буџета општине Врњачка Бања, до 
наплате од извршеника, и планирају се у 
буџету Општине.  

 
Члан 18. 

 Саставни део овог програма чини 
списак објеката за које је грађевинска 
инспекција донела правоснажно решење о 
рушењу или уклањању објекта или дела 
објекта, као и за које је донет  закључак о 
дозволи извршења израђен на  основу 
дефинисаних критеријума за уклањање истих.   
 

Члан 19. 
 Oвај програм ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 356-66/10 од  27.09.2010. године 
                                                                                                                
НАЧЕЛНИК   

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                           Бранислав Миковић,с.р. 
__________________________________________ 
 
198. 

На основу чл.4. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о ауто такси превозу бр. 344-
405/10 од 24.9.2010.године,  Служба  за 
скупштинске и нормативно правне послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања, 
сачинила је пречишћен текст ОДЛУКЕ О 
АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ 
 
Пречишћен текст Одлуке о ауто такси 
превозу садржи: 
 
1. Одлуку о ауто такси превозу (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'',  5/07)  

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
ауто такси превозу (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.20/08); 
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
ауто такси превозу (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.27/08); 
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
ауто такси превозу (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/09); 
5. Одлуку о изменама одлука којима су 
одређене казне за прекршаје (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.7/10) и  
6. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
ауто такси превозу бр. 344-405/10 од 
24.9.2010.године (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.11/10). 
7. Пречишћен текст Одлуке не садржи одредбе 
које се односе на то када ова одлука ступа на 
снагу. 
 
Број: 344-405/10 
Дана: 27.9.2010.године 

     
             ШЕФ СЛУЖБЕ  

      Гајшек Олгица,с.р. 
 

ОДЛУКА  О  АУТО-ТАКСИ  ПРЕВОЗУ 
(Пречишћен текст) 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређује 

обављање ауто-такси превоза путника на 
територији општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Ауто-такси превоз путника (у даљем 
тексту: такси превоз) је вид јавног превоза 
путника и ствари на територији општине 
Врњачка Бања. 

Такси превоз је вид ванлинијског 
превоза за који путник утврђује релацију и за 
то плаћа износ који покаже таксиметар. 

Такси превоз се обавља возилом које је 
намењено и погодно за такси превоз, ако 
испуњава услове прописане законом и овом 
одлуком. 
 

Члан 3. 
Такси превоз могу обављати предузе-

тници и правна лица регистрована за обављање 
ове врсте делатности, у складу са законом и 
овом одлуком. 
      
             

 
Члан 4. 



 Страна 40     -   Број 11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27. 9. 2010. године 
  

Такси возач је физичко лице које 
обавља такси превоз, као предузетник или као 
запослени код правног лица, у смислу закона и 
одредаба ове одлуке. 
 

Члан 5. 
У оквиру годишњег и вишегодишњег 

планирања потреба у јавном превозу путника и 
ствари на територији општине Врњачка Бања, 
планирају се потребе за такси превозом и 
доноси програм потреба за такси превозом (у 
даљем тексту: програм), у складу са законом. 

Програм из става 1. овог члана доноси 
се у складу са саобраћајно-техничким условима 
којима се дефинише оптимално организовање 
такси превоза. 

Сабраћајно-технички услови из става 2. 
овог члана дефинишу се у текућој за наредну 
годину, а на основу карактеристика превозних 
захтева. 

Извршни орган доноси програм из 
става 1. овог члана, који садржи такси 
стајалишта,  број такси возила и број такси 
возача на најфреквентнијим стајалиштима  који 
познају један страни језик, превасходно енгле-
ски језик,   а са чијим радом се задовољавају 
потребе за овом врстом превоза. 

Предлог програма из става 1. овог 
члана припрема  орган Општинске управе  
надлежан за послове саобраћаја (у даљем 
тексту: надлежни орган) у сарадњи са овлашће-
ним представницима такси возача и 
предузетника (председник или овлашћени 
представник такси возача). 

 
Члан 6. 

Правно лице и физичко лице могу 
почети са радом, односно обављати такси 
превоз, под условом да поред законом 
утврђених услова испуне и услове утврђене 
овом одлуком. 

Акт о испуњавању услова из ове одлуке 
у смислу става 1. овог члана даје надлежни 
орган. 

 
Члан 7. 

Правно лице и такси возач регистро-
вани у складу са законом и овом одлуком за 
обављање делатности такси превоза, може 
обављати ову делатност ако такси возило 
испуњава услове, у смислу члана 10. став 1. ове 
Одлуке. 

 
2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
 
 
 
А) Предузетник 

Члан 8. 
Физичко лице може обављати такси 

превоз као предузетник, ако поред општих 
услова утврђених законом, испуњава и услове 
утврђене овом одлуком и то: 
1. да има возачку дозволу "Б" категорије 
најмање три године или да поседује диплому о 
завршеном образовању III. или IV. степена 
стручне спреме саобраћајне струке уз обавезу 
да поседује возачку дозволу „В“ категорије,  
2. 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; 
3. да му правоснажном судском одлуком није 
забрањено обављање одређене делатности, 
односно да му правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштитна мера 
забране обављања делатности, док трају правне 
последице осуде, односно мере; 
4. да је власник или корисник моторног возила 
по уговору о лизингу; 
5. да постоји слободно место за такси возило у 
складу са програмом из члана 5. став 1. ове 
одлуке; 
6. да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности испуњава услове из члана 
10. ове одлуке; 
7. да има пословно седиште и пребивалиште  
на територији општине Врњачка Бања,  
8. да је измирио пореске обавезе по основу 
локалних јавних прихода за претходну годину, 
што доказује актом надлежног органа, 
9. да му није изречена мера забране управљања 
возилом Б категорије. 

За обављање делатности такси превоза 
у статусу запосленог код правног лица и 
предузетника регистрованог за обављање ове 
врсте делатности у складу са законом и овом 
одлуком, физичко лице мора да испуни услове 
из става 1. овог члана, осим услова под тач. 4-6, 
које испуњава правно лице, са којим  физичко 
лице има закључен уговор о раду. 

Услови из става 1. тачка 1. овог члана 
доказују се одговарајућом документацијом при 
подношењу захтева надлежном органу, а 
услови из чл. 8. става 1, тачке  2., 3., 8. и 9. 
доказују се уверењем или другим актом који 
није старији од 6 месеци. 

 
Члан 8а 

Предузетник може обављати такси 
превоз само са једним такси – возилом за које 
му је одређен евиденциони број и издата такси 
дозвола. 
 
Б) Правно лице 
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Члан 9. 
За обављање такси превоза правно лице 

мора поред услова прописаних законом, да 
испуни и следеће: 
1. да је регистровано за обављање делатности 
такси превоза у складу са законом и овом 
одлуком; 
2. да има седиште на територији општине 
Врњачка Бања,  
3. да по сваком возилу има најмање  по једног 
пријављеног такси возача који је запослен у 
правном лицу, а који испуњава услове 
прописане чланом 8. став 2. ове Одлуке; 
4. да има најмање једно моторно возило у 
власништву или по основу уговора о лизингу; 
5. да постоји слободно место за такси возило у 
складу са Програмом из члана 5. став 1. ове 
одлуке; 
6. да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности за такси превоз испуњава 
услове из члана 10. став 1.ове одлуке. 
7. Уколико возило поседује радио станицу, 
неопходно је да достави уговор о закупу 
простора за постављање емисионих уређаја и 
поседује одговарајућа одобрења надлежних 
органа, 
8. да је измирило  пореске обавезе по основу 
јавних прихода за претходну годину, што се 
доказује актом надлежног органа. 
 
3. ТАКСИ ВОЗИЛО 

Члан 10. 
Моторно возило је намењено и погодно 

за обављање такси превоза ако испуњава 
следеће услове:  
1. да је фабрички произведено путничко возило 
категорије М1 које има највише пет седишта, 
рачунајући и седиште возача и најмање четворо 
врата; 
2. 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; 
 3. да је технички исправно у складу са 
прописима, што се доказује потврдом о 
обављеном техничком прегледу возила на 
сваких 6 месеци; 
4. да је  возило регистровано у Полицијској 
станици Врњачка Бања; 
5. да поседује уговор о осигурању путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу; 
6. да има уграђен таксиметар који мора бити 
исправан, баждарен на важећу тарифу, 

пломбиран и постављен тако да износ који се 
откуцава буде видљив путницима; искључује; 
7. да је опремљено инсталацијом за осветљење 
кровне ознаке; 
8. да има важећи ценовник постављен тако да 
његов садржај буде видљив путницима; 
9. да има на видном месту истакнут 
идентификациони картон и идентификациону 
ветробранску налепницу ; 
10. да је возило без оштећења и чисто, као и да 
има исправан суви противпожарни апарат и 
другу прописану опрему, са важећим роком 
употребе; 
11. да возило има светлећу кровну ознаку 
ТАXI, која је обојена у јединствену боју 
правоугаоног облика и садржи евиденциони 
број кровне ознаке издату од стране надлежног 
органа и основни грб општине; 
12. да на бочним странама возила има јасно 
исписан назив предузетничке радње, привре-
дног друштва односно другог правног лица, 
које обавља делатност такси превоза са тим 
возилом; 
13. уколико користи алтернативна горива, 
поседује атест за уређаје који омогућавају 
коришћење истог. 

Ако се приликом прегледа такси возила 
утврди да исто не испуњава услове из става 1 
овог члана, саобраћајни инспектор наложиће 
мере за отклањање недостатака у супротном 
примениће Правилник о начину одузимања, 
чувања и поступања са привремено одузетим 
возилом које је употребљено за извршење 
прекршаја односно привредног преступа                
( «Сл.гласник РС», бр.71/2006). 
       На такси возилу могу се постављати 
рекламно пропагадне поруке-натписи у складу 
са чланом 5. Законом о превозу у друмском 
саобраћају, под условом да не ометају јасно 
означавање припадности возила предузетнику 
или привредном друштву односно другом 
правном лицу из члана 10.став 1. тачка 12. 
 

Члан 10.а 
Предузетник или правно лице 

приликом подношења захтева за прво издавање 
такси дозволе мора  испунити опште услове 
прописане законом, као и услове утврђене 
овом одлуком и доставити потребну докуме-
нтацију и то: 

- фотокопију саобраћајне дозволе возила; 
- фотокопију возачке дозволе; 
- фотокопију личне карте; 
 -фотокопију лекарског уверења – не старијег 
од три године;  
 -фотокопију потврде да је возило технички 
исправно (извршен технички преглед вози-ла у 
овлашћеној организацији на сваких 6.месеци); 



 Страна 42     -   Број 11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27. 9. 2010. године 
  

 -фотокопију потврде да возило има исправан, 
баждарен на важећу тарифу, пломбиран 
таксиметар: 
 -фотокопију потврде о исправности проти-
впожарног апарата; 
 -фотокопију полисе осигурања возила и 
путника; 
- уколико возило поседује радио станицу, 
одобрење од „РАТЕЛ“-а за коришћење исте; 
- ако на преглед возила, возило довози такси 
возач који није власник радње, односно 
правног лица, овлашћење којим се олвашћује 
да у име и за рачун предузетника-физичког 
лица, односно правног лица изврши испити-
вање погодности возила; 
- фотокопију потврде коју издаје Агенција за 
привредне регистре или надлежни Суд којом се 
потврђује да  привредном субјекту није 
изречена  пресуда забране обављања делатн-
ости; 
   - фотокопију извода о регистрованим подацима 
привредног субјекта – не старије од 6. месеци; 
   -доказ о уплати таксе за израду индентифи-
кационе налепнице;   
  - доказ о уплати комуналне таксе за коришћење 
такси стајалишта; 
   - доказ о уплати републичке административне 
таксе за подношење захтева; 
   - доказ о уплати општинске накнаде за подно-
шење захтева и 
   - доказ о уплати таксе за испитивање погодно-
сти возила за такси превоз. 

 
Члан 10.б. 

  Предузетник или правно лице приликом 
подношења захтева за свако наредно 
продужавање такси дозволе мора  испунити 
опште услове прописане законом, као и услове 
утврђене овом одлуком и доставити потребну 
документацију и то: 
- фотокопију саобраћајне дозволе возила; 
- фотокопију полисе осигурања возила и 
путника; 
- ако на преглед возила, возило довози такси 
возач који није власник радње, односно прав-
ног лица, овлашћење којим се олвашћује да у 
име и за рачун предузетника-физичког лица, 
односно правног лица изврши испитивање 
погодности возила; 
       - фотокопију потврде коју издаје Агенција 
за привредне регистре или надлежни Суд којом 
се потврђује да привредном субјекту није 
изречена  пресуда забране обављања делатно-
сти; 
- фотокопију извода о регистрованим подацима 
привредног субјекта – не старије од 6. месеци; 
- доказ о уплати таксе за израду инденти-
фикационе налепнице;   

- доказ о уплати комуналне таксе за коришћење 
такси стајалишта;  
- доказ о уплати републичке административне 
таксе за подношење захтева; 
- доказ о уплати општинске накнаде за подно-
шење захтева и 
- доказ о уплати таксе за испитивање погодно-
сти возила за такси превоз. 

Документа која је потребно донети на увид 
комисији приликом испитивања погодности 
возила за обављање ауто-такси превоза: 
- возачка дозвола; 
- лична карта; 
- лекарско уверење - не старије од три 
године; 
- потврда да је возило технички исправно 
(извршен технички преглед возила у 
овлашћеној организацији на сваких 6.месеци); 
- потврда да возило има исправан, баждарен на 
важећу тарифу, пломбиран таксиметар и 
- потврда о исправности противпожарног 
апарата. 

 
Члан 10.в 

       Орган надлежан за послове саобраћаја ће 
по службеној дужности вршити провере и то: 
    - да ли је привредни субјект измирио пореске 
обавезе по основу локалних јавних прихода за 
претходну годину  и на основу тога решавати 
поднети захтев. 
 

Члан 11. 
Испитивање погодности моторног 

возила за такси превоз врши комисија коју 
образује Извршни орган. Комисија се састоји 
од председника и два члана и бира се на период 
од две године. 
 Испитивање погодности моторног 
возила за такси превоз врши комисија из става 
1.овог члана, на основу упута за испитивање 
погодности возила који издаје надлежни 
орган.Испитивање возила врши се у складу са 
Правилником о испитивању погодности такси 
возила који доноси Извршни орган општине, на 
предлог одељења Општинске управе надлеж-
ног за послове саобраћаја. 

Комисија из става 1. овог члана, 
приликом испитивања погодности возила за 
такси превоз утврђује испуњеност услова 
прописаних чланом 10. ове одлуке. 

Надлежни орган на основу извештаја 
комисије из ст. 1. овог члана издаје потврду о 
погодности возила за обављање такси превоза 
и о издатим потврдама води регистар. 

Приликом издавања потврде погодно-
сти возила за обављање такси превоза или 
продужетак исте правно и физичко лице су у 
обавези да плате годишњу накнаду за кори-
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шћење такси стајалишта у складу са одлуком 
Одлуком о локалним комуналним таксама.   
 
4. САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛО-
ВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 12. 
Захтев за издавање акта из  члана 6. 

став 2. ове одлуке, са потребним доказима из 
чл.8., 9., и 10 ове одлуке, правно и физичко 
лице подносе надлежном органу.  

Надлежни орган, уколико на основу 
достављене документације из става 1. овог 
члана, утврди да је такси превозник (правно 
лице или предузетник), испунио услове 
прописане чланом 8. ове одлуке за физичко 
лице-предузетника, односно чланом 9.ове 
одлуке за правно лице, издаје такси превознику 
(правном лицу или предузетнику) упут за 
испитивање погодности моторног возила. 

Захтев за издавање акта из  члана 6. 
став 2. ове одлуке за запослено лице подноси 
послодавац. 

Надлежни орган издаће сагласност или 
одбити захтев за обављање делатности такси 
превоза у року од 10 дана од дана прегледа 
возила. 

Надлежни орган на основу решења 
Агенције за привредне регистре о упису 
предузетника или правног лица за обављање 
делатности такси превоза и акта из  члана 6. 
став 2. ове одлуке, издаје такси исправе и 
ознаке, о којима води посебан регистар. 
 
5. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ 
А) Исправе такси возача 
 

Члан 13. 
Такси дозвола је исправа коју такси 

возач носи са собом приликом обављања 
делатности и коју је дужан да покаже на захтев 
овлашћеног лица и садржи: 
- пословно име правног лица или предузетника, 
са ПИБ-ом, односно матичним бројем, 
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 
- статус такси возача (предузетник или 
запослени), 
- јединствени матични број такси возача, 
- адресу и 
- фотографију такси возача. 

Идентификациони картон је исправа 
која служи да подаци о такси возачу буду на 
увиду путнику приликом вожње, а налази се на 
средини горњег дела инструмент табле и 
садржи: 
- пословно име правног лица или предузетника, 
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 

- статус такси возача (предузетник или 
запослени), 
- јединствени матични број такси возача и 
- фотографију такси возача. 
 
Б) Исправе и ознаке за возило којим се обавља 
такси превоз. 
 

Члан 14. 
Идентификациона ветробранска нале-

пница је ознака возила која садржи податке о 
моторном возилу, налази се на предњем левом 
горњем углу ветробранског стакла, поставља је 
и скида овлашћено лице надлежног органа. 

Идентификациона ветробранска нале-
пница садржи: 
- регистарски број возила, 
- број кровне ознаке, 
- бар код који садржи: име и презиме власника 
или корисника по уговору о лизингу, марку и 
тип возила и 
- транспарентни холограм - основни грб 
општине. 

Кровна ознака „ТАXI" служи за 
идентификацију возила и садржи: 
- натпис «ТАXI», 
- број кровне ознаке и  
- основни грб општине Врњачка Бања. 

   Кровна ознака „ТАХI“, коју поставља 
ауто такси превозник,  мора бити постављена 
паралелно са ветробранским стаклом, са обе 
стране истог изгледа, висине од 14.центиметра 
до 20. центиметара и дужине од 40.центиметра 
до 60. центиметара. Кровна ознака „ТАХI“ на 
левој страни мора садржати  основни грб 
општине Врњачка Бања, на десној страни број 
такси дозволе, а у средини натпис “ТAXI“, са 
пословним именом. 

Потврда о погодности возила служи као 
доказ да возило испуњава услове за обављање 
такси превоза прописане чланом 10.став 1. и 
члана 11. ове одлуке и садржи: 
- регистарски број возила, 
- име и презиме власника или корисника по 
основу уговора о лизингу, 
- класу возила, 
- марку и тип возила, 
- рок важности. 
 

Члан 15. 
Правно лице и такси возач су поред 

законом прописаних обавеза дужни: 
- да све измене података које садржи такси 
дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке 
пријаве надлежном органу у року од три дана 
од дана наступања измене; 
- да све измене у вези моторног возила пријаве 
надлежном органу у року од три дана од дана 
наступања измене; 
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- да се на возилу којим обављају такси превоз 
налази кровна ознака, «ТАXI» и идентифи-
кациона ветробранска налепница, а у возилу 
идентификациони картон и ценовник; 
- да у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра Агенције за 
привредне регистре надлежном органу врате 
такси дозволу, потврду о погодности и класи-
фикацији возила, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу и 
кровну ознаку «ТАXI»; 
- да у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом прекиду обављања делатности 
такси превоза, надлежном органу врати такси 
дозволу, потврду о погодности и 
класификацији возила, идентификациони 
картон и кровну ознаку «ТАXI»; 
- да у року од три дана по правоснажности 
решења о брисању из регистра донетом по сили 
закона, надлежном органу врати такси дозволу, 
потврду о погодности и класификацији возила, 
идентификациони картон, идентификациону 
ветробранску налепницу и кровну ознаку 
«ТАXI»; 
- да једном годишње изврше испитивање 
погодности за возило најкасније даном истека 
важности потврде о погодности у складу са 
одредбама ове одлуке. 
 
6. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
А) Услови за привремени прекид обављања 
такси превоза 
 

Члан 16. 
Такси возач може привремено 

прекинути обављање такси превоза због: 
- поправке возила којим обавља такси превоз у 
трајању до 12 месеци, 
- притвора или издржавања казне затвора до 
шест месеци, као и за време трајања мере 
безбедности, односно заштитне мере забране 
управљања моторним возилом до шест месеци, 
- у другим случајевима у складу са законом. 

Пријаву о привременом прекиду 
надлежном органу за запосленог возача 
подноси послодавац. 

 
Б) Услови за престанак обављања такси 
превоза 
 

Члан 17. 
Предузетнику престаје важност акта из  

члана 6. став 2. ове одлуке, којим је дата 
сагласност о испуњености услова за обављање 
такси превоза у случају: 
1. одјаве, 

2. ако престану да постоје услови из члана 8. и 
10. став 1. ове Одлуке, 
3. да једном годишње не изврши испитивање 
погодности за возило, најкасније даном истека 
важности потврде о погодности, у складу са 
одредбама ове одлуке, 
4. у другим случајевима прописаним законом и 
овом Одлуком, 

Правном лицу престаје важност акта из 
члана 6.став 2. ове одлуке, којим је дата 
сагласност о испуњености услова за обављање 
такси превоза у случају: 
1. наступања околности које су у супротности 
са чланом 9. одлуке и чл.10.ст.1, 
2. у другим случајевима прописаним законом и 
овом Одлуком. 

Акт из ст. 1. и 2. овог члана надлежни 
орган доставља Агенцији за регистрацију 
привредних субјеката. 

 
7. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

Члан 18. 
Такси стајалиште је одређено и уређено 

место на јавној саобраћајној површини, на коме 
такси возила пристају, чекају и примају 
путнике. 
 Такси стајалишта могу користити само 
такси превозници који имају издато одобрење 
надлежног органа за обављање делатности ауто 
такси превоза. 

Такси стајалишта се обележавају 
хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 

Хоризонталном сигнализацијом жуте 
боје обележава се простор за стајање такси 
возила, у оквиру такси стајалишта, уписује се 
натпис «ТАXI» жутом бојом. 

На почетку стајалишта поставља се 
вертикални саобраћајни знак за означавање 
такси стајалишта. 

 
Члан 19. 

На такси стајалишту возила се 
паркирају према редоследу доласка. 

На такси стајалишту могу се паркирати 
само возила која су обележена у складу са овом 
одлуком. 

Такси возила се паркирају на стаја-
лишту само у оквиру обележених места и на 
начин како је дефинисано хоризонталном и 
вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

За време стајања возила на такси 
стајалишту возач је дужан да остане поред 
возила или у возилу. 

 
Члан 20. 

Локацију стајалишта на јавним 
саобраћајним површинама одређује  надлежни 
орган за послове саобраћаја. 
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8. ТАКСИ ПРЕВОЗ 

Члан 21. 
Такси возач је обавезан да такси превоз 

започне по уласку путника у возило. 
Такси возач је обавезан да прихвати 

вожњу на траженој релацији, осим у случају 
предвиђеним чланом 28. ове одлуке. 

 
Члан 22. 

Такси возач је обавезан да по уласку 
путника у возило укључи таксиметар. 

За време превоза путника светло на 
кровној ознаци у делу који садржи назив 
«ТАXI» мора бити искључено, а у делу на 
којем је означен број мора остати укључено. 

 
Члан 23. 

Такси возач је обавезан да такси превоз 
обави путем који путник одреди односно нај-
краћим путем до места опредељења путника. 

 
Члан 24. 

Такси возач је обавезан да прими у 
возило сваког путника у границама располо-
живих седишта, као и лични пртљаг путника у 
границама величине и носивости простора за 
пртљаг. 

Под личним пртљагом путника подра-
зумевају се путне торбе и кофери чија укупна 
тежина не прелази 20 килограма. 

Такси возач је обавезан да се за време 
обављања такси превоза према путницима 
опходи са пажњом и предусретљиво. 

 
Члан 25. 

Такси возач, у време обављања такси 
превоза, не сме такси возило паркирати ван 
такси стајалишта. 

 
Члан 26. 

За време обављања делатности такси 
возач мора код себе да има такси дозволу, 
идентификациони картон, потврду о пого-
дности и полису за осигурање путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу. 

 
Члан 27. 

Када такси возило користи за сопствене 
потребе такси возач је обавезан да уклони 
кровну ознаку «ТАXI». 
 Када се такси возило користи у случају 
из ст.1. овог члана, забрањено је коришћење 
такси стајалишта. 

 
Члан 28. 

Такси возилом се не могу превозити: 
- деца до шест година старости без 

пунолетног пратиоца, 

-лица под дејством алкохола или дроге 
и лица оболела од заразне болести, без 
пратиоца и  

-кућни љубимци, без одговарајуће 
опреме и њиховог власника, са пристанком 
такси возача. 

 
Члан 29. 

Такси возач је обавезан да за време 
такси превоза буде уредан. 

Такси возач у току рада не сме бити 
одевен у кратке панталоне, шортс, мајицу без 
рукава и без адекватне обуће. 

 
Члан 30. 

Предузетници и друга правна лица са 
седиштем ван територије општине Врњачка 
Бања  могу обавити започети  такси превоз 
путника који се делом обавља и на територији 
општине Врњачка Бања, под условима 
прописаним законом и овом одлуком. 

 
9. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 31. 

Цена услуге такси превоза утврђује се 
решењем о максимирању цена такси превоза 
путника које доноси Извршни орган. 

Цена такси превоза наплаћује се у 
износу који покаже таксиметар. 

У цену такси превоза урачунат је и 
превоз личног пртљага путника. 

Такси возач је обавезан да по извршеној 
услузи изда рачун који мора да садржи следеће 
податке: 
- пословно име правног лица или предузетника, 
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 
- регистарски број возила, 
- датум и време вожње, 
- релацију вожње и 
- цену за извршену услугу. 

У случају да такси возач не укључи 
таксиметар на почетку вожње, путник није у 
обавези да плати цену услуге такси превоза. 

 
Члан 32. 

У случају да није у могућности да 
заврши започети такси превоз на територији 
општине Врњачка Бања, такси возачу припада 
као накнада износ који у моменту превоза 
покаже таксиметар умањен за цену старта уз 
обавезу обезбеђивања другог такси возила. 

 
Члан 33. 

О пријему других путника у току такси 
превоза до места опредељења одлучује путник 
који је започео коришћење такси превоза уз 
сагласност такси возача. 
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Ако путник који је примљен у току 
такси превоза наставља коришћење такси 
превоза после места опредељења путника који 
је започео коришћење овог превоза, наставак 
вожње се сматра започињањем такси превоза. 

 
Члан 34. 

Ако више путника истовремено кори-
сти превоз до истог места опредељења, цену 
такси превоза плаћа путник који је започео 
коришћење такси превоза. 
 
10. НАДЗОР 

Члан 35. 
Надзор над применом одредаба ове 

Одлуке врши орган Општинске управе за 
послове саобраћаја. 

Инспекцијски надзор над применом ове 
одлуке врши саобраћајни инспектор Општи-
нске управе. 
 

Члан 36. 
Правно лице и такси возач дужни су да 

саобраћајном инспектору омогуће неометано 
вршење послова, ставе на увид сва потребна 
документа, да у року који инспектор одреди 
доставе потребне податке и поступе по налогу 
инспектора. 

 
11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
Новчаном казном од 50.000 до 

1.000.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице: 
1. ако обавља делатност такси превоза 
супротно члану 6. одлуке; 
2. ако обавља такси превоз путника возилом 
које не испуњава услове из члана 10. одлуке; 
3. ако у такси возилу таксиметар из члана 10. 
став 1. тачка 6. није технички исправан, 
баждарен, пломбиран или постављен тако да 
износ који откуцава није видљив за путника, 
или се његовим укључивањем светло на такси 
ознаци не гаси (члан 10. став 1. тачка 7. 
одлуке); 
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је важећи ценовник постављен тако да није 
видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 8. 
одлуке); 
5. ако се на такси возилу не налази 
индентификациона ветробранска налепница а у 
такси возилу идентификациони картон (члан 
10. став 1. тачка 9. одлуке); 
6. ако се на крову такси возила не налази 
кровна ознака (члан 10. став 1. тачка 11. 
одлуке); 

7. ако неовлашћено уступи или на други начин 
отуђи ознаку (члан 10. став 1. тачка 11. 
одлуке); 
8. ако на такси возилу носи ознаку коју није 
издала надлежни орган (члан 10. став 1. тачка 
11. одлуке); 
9.  ако све измене везане за податке које 
садржи такси дозвола и друге исправе не 
пријави надлежном органу у року од три дана 
од дана наступања измене (члан 15. став 1. 
алинеја 1. Одлуке); 
10. ако све измене везане за податке о 
моторном возилу не пријави надлежном органу 
у року од три дана од дана наступања измене 
(члан 15. став. 1. алинеја 2. одлуке); 
11. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра који се води код 
Агенције за привредне регистре надлежном 
органу не врати такси дозволу, потврду о 
подобности возила, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу и 
кровну ознаку «ТАXI» (члан 15. став 1. алинеја 
4. Одлуке); 
12. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом престанку обављања такси 
превоза надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности возила, 
идентификациони картон и кровну ознаку 
«ТАXI» (члан 15. став 1. алинеја 5. одлуке); 
13. ако у року од три дана по правноснажности 
решења о брисању из регистра донетом по сили 
закона, надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности за такси возило, 
идентификациони картон, идентификациону 
ветробранску налепницу и кровну ознаку 
«ТАXI” (члан 15. став 1. алинеја 6. одлуке); 
14. ако једном годишње не изврши испитивање 
погодности за возило, у складу са одредбама 
одлуке најкасније даном истека важности 
потврде о погодности возила (члан 15. став 1. 
алинеја 7. одлуке); 
15. ако поступи супротно члану 36. одлуке; 
16. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно одредбама члана 18, 19. и 21. одлуке; 
17. ако запослени у правном лицу не укључи 
таксиметар по уласку путника у возило (члан 
22. одлуке); 
18. ако запослени у правном лицу не обавља 
такси превоз у складу са одредбом члана 23. 
одлуке; 
19. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно члану 24. став 1. и 2. и члану 25. 
одлуке; 
20. ако запослени у правном лицу поступи 
супротио члану 26. одлуке; 
21. ако запослени у правном лицу користи 
такси возило за сопствене потребе, а није 
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уклонио кровну ознаку «ТАXI» (члан 27. 
одлуке); 
22. ако запослени у правном лицу обавља такси 
превоз супротно одредби члана 28. одлуке; 
23. ако запослени у правном лицу за време 
обављања такси превоза не поштује одредбе 
члана 29. одлуке; 
24. ако запослени у правном лицу накнаду за 
обављени такси превоз наплати супротно 
одредби члана 31. став 2. одлуке; 
25. ако запослени у правном лицу путнику не 
изда рачун о извршеној услузи или изда рачун 
који не садржи све прописане податке (члан 31. 
став 4. одлуке); 
26. ако запослени у правном лицу у случају 
немогућности да заврши започети такси превоз 
поступи супротно члану 32. одлуке и  
27. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно члану 36. одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара. 
 

Члан 38. 
Новчаном казном од 5.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које као предузетник обавља 
такси превоз: 
1. ако обавља такси превоз супротно члану 6. 
одлуке; 
2. ако обавља такси превоз путника возилом 
које не испуњава услове из члана 10. одлуке; 
3. ако у такси возилу таксиметар из члана 10. 
став 1. тачка 6. није технички исправан, 
баждарен, пломбиран или постављен тако да 
износ који откуцава није видљив за путника, 
или се његовим укључивањем светло на такси 
ознаци не гаси (члан 10. став 1. тачка 7. 
одлуке); 
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је важећи ценовник постављен тако да није 
видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 8; 
одлуке); 
5. ако се на такси возилу не налази 
идентификациона ветробранска налепница а у 
такси возилу нема идентификациони картон 
(члан 10. став 1. тачка 9. одлуке); 
6. ако се на крову такси возила не налази 
кровна ознака из члана 10. став 1. тачка 11. 
одлуке; 
7. ако неовлашћено уступи или на други начин 
отуђи ознаку из члана 10. став 1. тачка 11. 
одлуке; 
8. ако на такси возилу носи ознаку из члана 10. 
став 1. тачка 11. одлуке коју није издао 
надлежни оган; 
9. ако све измене везане за податке које садржи 
такси дозвола и друге исправе не пријаве 

нмадлежном органу у року од три дана од дана 
наступања измене (члан 15. став 1. алинеја 1. 
одлуке); 
10. ако све измене везане за податке о 
моторном возилу не пријави надлежном органу 
у року од три дана од дана наступања измене 
(члан 15. став 1. алинеја 2. одлуке); 
11. ако у року од три дана од подношења 
захтева за брисање из регистра који се води код 
Агенције за привредне регистре надлежном 
органу не врати такси дозволу, потврду о 
погодности возила, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу и 
кровну ознаку «ТАXI» (члан 15. став 1. алинеја 
4. одлуке); 
12. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом престанку обављања такси 
превоза надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности возила, 
идентификациони картон и кровну ознаку 
ТАXI (члан 15. став 1. алинеја 5. одлуке); 
13. ако у року од три дана по правноснажности 
решења о брисању из регистра донетом по сили 
закона, надлежном органу не врати такси 
дозволу, потврду о погодности за такси возило, 
идентификациони картон, идентификациону 
ветробранску налепницу и кровну ознаку ТАXI 
(члан 15. став 1. алинеја 6. одлуке); 
14. ако једном годишње не изврши испитивање 
погодности за возило у складу са одредбама 
одлуке најкасније даном истека важења 
потврде о погодности возила (члан 15. став 1. 
алинеја 7. одлуке); 
15. ако поступи супротно члану 36. одлуке; 
16. ако поступи супротно одредбама члана 
18.19. и 21. одлуке; 
17. ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило (члан 22. одлуке); 
18. ако не обавља такси превоз у складу са 
одредбом члана 23. одлуке; 
19. ако поступи супротно члану 24. став 1. и 2. 
и члану 25. одлуке; 
20. ако поступи супротно члану 26. одлуке; 
21. ако користи такси возило за сопствене 
потребе, а није уклонио кровну ознаку «ТАXI» 
(члан 27. одлуке); 
22. ако обавља такси превоз супротно одредби 
члана 28. одлуке; 
23. ако за време обављања такси превоза не 
поштује одредбе члана 29. одлуке; 
24. ако цену за обављени такси превоз наплати 
супротно одредби члана 31. став 2. одлуке; 
25. ако путнику не изда рачун о извршеној 
услузи или изда рачун који не садржи све 
прописане податке (члан 31. став 4. одлуке); 
26. ако у случају немогућности да заврши 
започети такси превоз поступи супротно члану 
32. одлуке. 
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Члан 38а 

         Новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се прекршај 
предузетник ако запослени-такси возач у  
предузетничкој радњи: 
        1.  поступи супротно одредбама члана 19. 
и 21. ове Одлуке 
        2.  ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило ( члан 22. ове Одлуке) 
        3.  ако не обавља такси превоз у складу са 
одредбом из члана 23. ове Одлуке 
        4.  ако поступи супротно члану 24.став 1. и 
2.и члану 25. ове Одлуке 
        5.  ако поступи супротно члану 26. ове 
Одлуке 
        6. ако користи такси возило за сопствене 
потребе, а није уклонио кровну ознаку „ТАХI“-
члан 27. ове Одлуке   
        7.  ако обавља такси превоз супротно 
одредби члана 28. ове Одлуке 
        8.  ако за време обављање такси превоза не 
поштује одредбе члана 29. ове Одлуке 
        9. ако цену за обављање такси превоза 
наплати супротно одредби члана 31. став 2.ове 
Одлуке 
     10. ако путнику не изда рачун о извршеној 
услузи или изда рачун који не садржи све 
прописане податке (члан 31.став 4. ове Одлуке) 
      11.   ако у случају немогућности да заврши 
започети такси превоз поступи супротно члану 
32. ове Одлуке. 
 

Члан 39. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако за обављање такси превоза 
ангажује лице супротно одредби члана 9. став 
1. тачка 3. Одлуке. 
 

Чл.39а 
Новчаном казном од 5.000,00 до 

250.000. динара казниће се за прекршај-
предузетник ако обавља такси превоз супротно 
члану 8. ове Одлуке или за обављање такси 
превоза ангажује лице супротно одредби члана 
8. став 1., 2 и 3. ове Одлуке. 
  

Члан 40. 
Новчаном казном од 2.500,00 до 

75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које у правном лицу обавља 
такси превоз, супротно одредби члана 9. став 1. 
тачка 3. одлуке. 
 Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице-такси возач ако обавља такси 
превоз у оквиру предузетничке радње супротно 
члану 8.став 1. тачка 1., 2., и 3. ове Одлуке. 

 Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које у правном лицу или 
предузетничкој радњи обавља такси превоз 
супротно одредбама члана: 10., 13., 19., 21., 23., 
24., 25., 26., 27., 29., 31., 32., 36. 
 

Члан 40а 
  Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара, казниће се за пркршај 
физичко лице, уколико обавља такси превоз 
супротно чл.6. Одлуке и уколико користи такси 
стајалиште супротно чл.18. Одлуке. 
  

Члан 41. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако на територији општине обавља 
такси превоз супротно одредбама члана 30. 
Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник-такси возач новчаном 
казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара. 
 
12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 42. 

Правна лица и предузетници који на 
дан ступања на снагу ове одлуке обављају 
такси превоз дужни су да ускладе своје 
пословање са одредбама ове одлуке најкасније 
до 31. децембра 2007. године, осим у односу на 
услове прописане у чл.10.став 1. тачка 2. ове 
одлуке, за које се утврђује рок 
31.12.2008.године. 

 
Члан 43. 

Уколико правно лице или предузетник 
не ускладе своје пословање у складу са чланом 
42. ове одлуке надлежни орган, обавестиће 
Агенцију за регистрацију привредних субјеката 
да нису испуњени услови за обављање такси 
превоза. 
 

         Самостални чланови Одлуке о ауто 
такси превозу  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.5/07) 
 

Члан 44. 
Поступак по пријави за упис у регистар 

за обављање такси превоза који је започет, по 
коме није донето решење до дана почетка 
примене ове одлуке наставиће се по одредбама 
ове одлуке. 
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Члан 45. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о ауто такси превозу 
("Службени лист општине Краљево", бр. 4/05) . 

 
Самостални чланови Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о ауто такси превозу бр. 

344-405/10 од 24.9.2010.године 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  

бр.11/10) 
  

Члан 3. 
 Решавање захтева за добијање дозволе 
за рад, који су поднети до ступања на снагу ове 
Одлуке, наставиће се по одребама ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
 Обавезује се Служба за скупштинске и 
нормативно правне послове да сачини 
пречишћен текст ове Одлуке. 
_________________________________________ 
 

 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 
 
199. 
 На основу чл.46. Оснивачког акта, 
одредаба о превозу у друмском саобраћају 
(Сл.Гласник 46/95, 66/2001,61/2005, и 62/2006) 
и Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
( Сл.Гласник 41/2009 и 53/2010) и других 
прописа, Управни одбор „Аутопревоз“ а.д. 
Чачак 09.08.2010. године доноси: 
 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ 
 

Члан 1. 
 Овим правилником се ближе дефинишу 
права и обавезе, како превозника тако и 
путника у градском и приградском превозу 
путника на територији општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
 Превозник је дужан да све  путнике 
превезе безбедно и под једнаким условима од 
места уласка у возило до места изласка из 
возила. 
 

Члан 3. 
 Превозник је обавезан да се придржава 
реда вожње одобреног и овереног од стране 
надлежног органа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 
 У возилу превозник је дужан да прими 
путника и пртљаг у границама расположивих 
места. Пријем путника у возило и искрцавање 

путника се врши на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред 
вожње. 

 
Члан 5. 

 Улаз путника у возило на аутобиским 
станицама и аутобуским стајалиштима је на 
предња врата а излазак путника из возила је на 
задњим и средњим вратима (уколико возило 
има више од 2 врата) 
 

Члан 6. 
 Путник је обавезан да при уласку у 
возило покаже карту (уколико је има) а ако 
нема карту, дужан је да је купи и да је чува до 
изласка из возила. На захтев овлашћених лица 
(контролора) путник је обавезан да покаже 
важећу карту за ту вожњу. Уколико  путник 
који се превози нема исправну важећу карту 
обавезан је да купи карту и да плати доплатну 
карту од 500,00 динара. 
 

Члан 7. 
 Превозник је обавезан да омогући 
путнику да купи карту у возилу или на другом 
за то одређеном месту. Обавеза превозника је 
да омогући путнику куповину месечне карте са 
одређеним попустима: 

- за раднике попуст за купљену карту је 
10% 

- за ученике средњих школа и студенте 
попуст износи 20% 

 
Члан 8. 

 Возилом у градском и приградском 
превозу  не могу се превозити лица и ствари 
чији је превоз забрањен Закону о превозу у 
друмском саобраћају. 
 

Члан 9. 
 У возилу у ком се обавља градски 
приградски превоз путника мора се налазити: 

- важећи ред вожње, односно копија 
важећег реда вожње оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног 
превозника, 

- важечи и оверен ценовник 
- општи услови превоза, 
- истакнут, у доњем десном углу 

ветробранског стакла и са стране поред 
излазних врата, назив линије са 
назначењем једне успутне станице – 
стајалишта који ближе одређује правац 
линије, 

- путни налог попуњен на прописан 
начин, оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица и лица за контролу 
техничке исправности возила. 
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Члан 10. 
 Превозник је дужан да се у свему 
придражава одредби Закона о превозу у 
друмском саобраћају, као и одредби Закона о 
безбедности саобраћаја. 
 

Члан 11. 
 Правилник ступа на снагу даном 
доношења. 
 
У Чачку 

9.8.2010.                                                                
Председник управног одбора 

                           Zeev Horen,с.р. 
________________________________________ 
 
200. 
 
АУТОПРЕВОЗ АД ЧАЧАК 
Бр.5/537-13 
ДАНА 30.4.2010.године 

 
 

ЦЕНОВНИК 
 

КМ ЦЕНА 
1 35,00 
2 40,00 
3 45,00 
4 50,00 
5 60,00 
6 65,00 
7 70,00 

8-9 80,00 
10-11 85,00 
12-15 90,00 
16-20 95,00 

 
                                                                      
АУТОПРЕВОЗ АД ЧАЧАК 

           потпис нечитак 
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