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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 3 – ВРЊАЧКА БАЊА –   22.3.2011. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
61. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
19.редовној седници одржаној 18.3.2011.године, 
која је наставак седнице од 16.3.2011.године, на 
основу чл. 59.став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник, бр.129/07) и чл. 78.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.13/10-пречишћен текст),  
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

 У чл.12. ставу 1. у тачки 4. Одлуке о 
Општинској управи општине Врњачка Бања 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',  бр. 
4/09),  назив: ''Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој'', се мења у назив: 
''Одељење за привреду, заштиту животне средине и 
друштвене делатности''. 
 

Члан 2. 
 У чл.12. ставу 1. додаје се тачка 7. која 
гласи: ''7. Одељење за локални економски развој''. 
 

Члан 3. 
 У чл.14. став 1. се мења и гласи: ''У 
Општинској управи се обављају послови буџетске 
инспекције и интерне ревизије, које врше 
самостални извршиоци ван основних 
организационих јединица,  с тим што извршиоце на 
пословима буџетске инспекције поставља и 
разрешава председник општине, а извршиоце на 
пословима интерне ревизије распоређује и 
разрешава начелник Општинске управе, што се 
уређује актом о унутрашњој организацији и 
систематизацији у општинској управи.'' 

У чл. 14. додају се ставови 2. и 3.  који 
гласе: '' У Општинској управи се обављају послови 
везани за збрињавање, повратак и интеграцију 
избеглица на територији општине, које врши 
самостални извршилац ван организационих 
јединица. 

Начелник Општинске управе, уз 
прибављено мишљење Комесаријата, одређују 
лице за одржавање везе са Комесаријатом за 
избеглице и за обављање одређених послова за 
Комесаријат". 
 

Члан 4. 
 У чл.16. у ставу 1., брише се текст на крају 
реченице: ''изабраних и постављених лица и 
послове пружања правне помоћи грађанима са 
територије општине  Врњачка Бања''. 
 

Члан 5. 
У чл.16.став 12. који се односи на област 

имовинско –правних послове се брише. 
У чл. 16. ставу 13. брише се текст: '' Обавља 

правне послове за стицање јавних и локалних 
прихода и сачињава све уговоре за потребе органа 
општине и општинску управу.'' 

У чл. 16. став 14. се брише. 
 

Члан 6. 
У чл.19. се бришу ставови 2. и 3. 
У чл. 19. у ставу 5. који постаје став 3., 

брише се текст: ''изградњу, реконструкцију, одржа-
вање, заштиту, коришћење, развој и управљање 
општинским и некатегорисаним путевима, улицама 
у насељу, као и укупне инфраструктуре у'', а остали 
текст се наставља. 

У чл.19. у ставу 6. који постаје став 4., 
брише се текст: '' припрема и спроводи План 
приправности за случај поплава и План заштите од 
елементарних и других већих непогода'', а 
предвиђа текст: ''припрема и спроводи Процену 
угрожености и План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама.'' 

У чл.19. ставу 8. који постаје став 6. брише 
се текст: ''Врши  послове повереништва за 
избеглице'', а иза речи: ''набавки'' ставља се тачка, а 
брише се текст: ''као и документационо-евиде-
нцине послове на стварању и ажурирању базе 
података, устројавању регистара, изради статисти-
чких анализа од значаја за развој локалне самоу-
праве.'' 

 
Члан 7. 

У чл.20. после става 6. додаје се став 7. који 
гласи: '' У области имовинско-правних послова, 
води управни поступак у односу на земљиште, 
зграде и друге непокретности у државној својини, 
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чији је корисник Општина, припрема и предлаже 
доношење решења и других аката надлежним 
органима, води управни поступак експропријације, 
административног преноса, споразумног утврђи-
вања накнаде, утврђивања права службености у 
корист правних лица, води управни поступак 
према прописима о грађевинском земљишту у 
државној својини, чији су корисници физичка и 
правна лица, изузимања, право коришћења, 
престанак права коришћења, припрема и предлаже 
надлежним органима доношење решења и других 
аката из ове области, води управни поступак 
расправљања имовинских односа насталих 
самовласним заузећем земљишта у друштвеној 
својини, повраћај утрина и пашњака селима, води 
евиденцију непокретности чији је корисник 
општина, јавна предузећа и установе чији је 
општина оснивач,  обавља и друге послове из ове 
области које посебни закони повере и ставе у 
надлежност јединици локалне самоуправе. Обавља 
правне послове за стицање јавних и локалних 
прихода и сачињава све уговоре за потребе органа 
општине и општинску управу.'' 

 
Члан 8. 

 После чл.21. додаје се чл.21.а. који гласи:  
 

''Члан 21а. 
Одељење за локални економски развој 

предлаже органима локалне самоуправе доношење 
стратегија, планова, програма, одлука и других 
аката из надлежности локалне самоуправе, води 
документационо-евиденцине послове на стварању 
и ажурирању базе података, устројавању регистара, 
изради статистичких анализа од значаја за развој 
локалне самоуправе. Врши припрему пројеката из 
свих области из надлежности локалне самоуправе 
и управљање истим, припрема промотивни 
материјал, врши одржавање контаката са 
потенцијалним инвеститорима (страним и 
домаћим).Учествује у организацији и реализацији 
едукативних програма у складу са потребама 
привредних субјеката и одговарајућих јавних 
служби у циљу подршке економском развоју 
општине. 
 Обавља и друге послове утврђене законом 
и другим прописима из ових области.'' 

 
Члан 9. 

 Члан 29. се мења и гласи: ''Управни 
поступак самостално воде запослени који имају 
високу стручну спрему, осим ако законом није 
другачије одређено''. 
 

Члан 10. 
Члан 45. се мења и гласи: ''Одлуку о 

платама  запослених у Општинској управи доноси 
начелник Општинске управе.'' 

 
Члан 11. 

Руководиоци организационих јединица 
општинске управе и њихови заменици, друга 
распоређена лица у Општинској управи настављају 
са радом на досадашњим радним местима до 
разрешења, односно до распоређивања по новој 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи. 

 
Члан 12. 

 Начелник општинске управе уз сагласност 
Општинског већа донеће акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања  у ''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-67/11 од 18.3.2011.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                          Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
62. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници, одржаној 
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.72. и 73. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС '' 
бр.129/07), чл.95. и 97. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.13/10-пречишћен текст) и чл.44. 
Одлуке о образовању и одређивању подручја 
месних заједница на територији општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.5/09-пречишћен текст) , донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОБРАЗОВАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о образовању и одређивању 
подручја месних заједница на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.5/09-пречишћен текст), у чл. 
2. ставу 1., додаје се тачка 11. која гласи: 
 ''11. Месна заједница Вукушица''. 
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Члан 2. 
 У чл.9., после текста: ''кат.општине 
Вранеши'', брише се текст до краја реченице. 
 

Члан 3. 
 Додаје се чл.13.а., који гласи: 
 

''Члан 13.а. 
 Месна заједница Вукушица обухвата 
подручје кат.општине Вукушица. 
 Седиште Месне заједнице је у 
Вукушици''. 
 

Члан 4. 
У чл.19. ставу 2, после речи: 

''Станишинци'', додаје се текст: ''и Вранеши'', а 
остали текст се наставља. 
 У чл.19. став 7. се мења и гласи: ''Месна 
заједница Вукушица има 5 чланова''. 
 

Члан 5. 
Избори за Савет месне заједнице, у 

складу са овом Одлуком, спровешће се у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 
 До расписивања избора за чланове 
Савета МЗ Вукушица, Савет МЗ Вранеши ради 
у изабраном саставу на изборима одржаним 31. 
маја 2009. године. 
 Након расписивања избора за чланове 
Савета МЗ Вукушица престаје мандат 2 члана 
Савета МЗ Вранеши изабраних из насељеног 
места Вукушица. 
 

Члан 6. 
 Обавезује се Савет месне заједнице да 
након одржаних избора, у року од 60 дана 
донесе Статут који ће бити усклађен са 
Статутом општине и овом Одлуком  и исти у 
даљем року од 30 дана достави надлежном 
органу на сагласност. 
 

Члан 7.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 400-138/11  од 18.3.2011.године 
      
       ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                  Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
63. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19.редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 

16.3.2011 године, на основу чл.59. и 60. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 
88/10), Одлуке о учешћу у финансирању 
програма или мера активне политике 
запошљавања Министарства економије и 
регионалног развоја бр.300-401-00-179/11-16 од 
7.2.2011.године, тач.IV. Локалног акционог 
плана запошљавања општине Врњачка Бања за 
2011.год. који је усвојен Одлуком Скупштине 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.15/10) и чл.36.  Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.13/10- пречишћен текст), 
доноси  
 

О Д Л У К У 
о финансирању програма “Приправници-

волонтери 2010 - 2011“ 
 

Члан 1. 
              Овом одлуком општина Врњачка Бања 
приступа реализацији Програма 
“Приправници-волонтери 2010 - 2011“ (у 
даљем тексту: Програм)  у циљу спровођења 
програма или мера активне политике 
запошљавања предвиђених тач.IV. Локалног 
акционог плана запошљавања општине 
Врњачка Бања за 2011.годне (у даљем тексту: 
План) који је усвојен Одлуком Скупштине 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.15/10). 
              Остваривање циља и спровођење 
Плана и Програма из тачке 1. врши се преко 
буџетског фонда који оснива Општинско веће 
општина Врњачка Бања, а у сарадњи са Нацио-
налном службом за запошљавање споразумно 
уређују  међусобна права и обавезе у реализа-
цији  програма или мера активне политике 
запошљавања.     
                                               

Члан 2. 
              Финансирање Програма из чл.1.ове 
одлуке врши се средствима која су обезбеђена   
у буџету општине Врњачка Бања за 
2011.годину у укупном износу од 9.500.000 
динара и у буџету Републике Србије у укупном 
износу од 9.127.450 динара према  Одлуци 
Министарства економије и регионалног развоја 
о учешћу у финансирању програма или мера 
активне политике запошљавања, бр.300-401-00-
179/11-16 од 7.2.2011.год.  
               Уколико се предвиђена средства не 
утроше у целости за Програм из чл. 1. ове 
одлуке усмеравају се на алтернативне програме 
из овог Плана а то су програми „Подршка 
самозапошљавању“ и „Субвенција за запошља–
вање послодавцима“. 
 



 Страна 4     -   Број  3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     22.3.2011. године 
  

Члан 3. 
             Овлашћује се Председник општине 
Врњачка Бања да потпише споразум и 
чл.1.ст.2. ове одлуке и донесе сва акта потребна 
за спровођење наведеног Програма.  
 

Члан 4. 
              За спровођење ове одлуке задужују се 
организационе јединице Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежне за послове 
финансија, опште послове и послове 
запошљавања.  
 

Члан 5. 
               Ова одлука ступа на снагу осмог  дана 
од дана објављивања у „Сл.лист општине 
Врњачка Бања“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-434/11 од 18.3.2011.године 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
64. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
19.редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године која је наставак седнице од 
16.3.2011. године,  на основу чл. 27. став 8. 
Одлуке о  критеријумима и мерилима за 
утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп 
и уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/10) и чл. 36.  
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ИНВЕСТИТОРИМА КОЈИ 

ГРАДЕ ОБЈЕКТЕ ИЗ ЧЛ.27. СТАВ 8. ОДЛУКЕ 
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ, 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 15/10) 
 

Члан 1. 
Овим  Правилником се ближе 

прописују услови и начин остваривања права 
на додатно умањење и олакшице за плаћање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
за инвеститоре који граде објекте, сагласно 
чл.27. ст. 8.  Одлуке о  критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 
давање у закуп и уређивање грађевинског 

земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр. 15/10), (у даљем тексту Одлука), којим је 
регулисано да инвеститор објеката намене из 
чл. 27. став 8. Одлуке, који плаћа накнаду  
једнократно, у том случају  може имати 
додатна умањења и олакшице, под условом да 
инвеститор  закључи уговор са Дирекцијом за 
планирање и изградњу, којим ће се ближе 
уредити давање гаранција у складу са 
посебним актом, на који уговор сагласност даје 
Скупштина општине. 
 

Члан 2. 
УСЛОВИ  
 Право на додатна умањења и олакшице 
имају инвеститори из чл.1.овог Правилника, 
под условом да испуњавају следеће: 
 1. Да се инвеститор уговором обавеже 
да ће након закључења уговора о плаћању 
накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
објекат намене из чл.27.став 8. Одлуке: 
 - бруто површина до 1.000 м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 12 
месеци, 

-  бруто површине  до  2.000 м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 18 
месеци, 

- бруто површине од 2.000 до 5.000м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 27 
месеци, 

- бруто површине преко 5.000м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 36 
месеци. 
 2. Да се инвеститор обавеже да  након 
закључења уговора о плаћању накнаде за 
објекат из чл. 27 став 8. Одлуке укупан број 
запослених повећа за најмање 5 (пет) лица, 
запошљавањем у стални радни однос лица са 
евиденције Националне службе за запошља-
вање Врњачка Бања која морају имати пребива-
лиште на територији општине Врњачка Бања у 
временском трајању од најмање 2 (две) године, 
рачунајући до момента закључења уговора са 
ЈП Дирекцијом за планирање и изградњу. 
 Право на умањење инвеститор оства-
рује само за број лица примљених у стални 
радни однос са евиденције Националне службе 
за запошљавање Врњачка Бања која ће запос-
лити у предметном објекту у временском траја-
њу од најмање 2 (две) године континуирано, 
што доказује образцем о пријави радника.  
  3. Да се инвеститор обавеже да у 
периоду од 10 година од добијања употребне 
дозволе неће мењати делатност која се обавља 
у објектима, који су предмет умањења накнаде. 
 Изузетно од става 1. ове тачке овај 
период може бити краћи уколико промена 
делатности представља посебан интерес за 
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локалну самоуправу, о чему одлуку доноси 
Скупштина општине. 
 4. Да се инвеститор обавеже да достави 
средства финансијског обезбеђења. 
 

Члан 3. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 Поред документације прописане чл. 27. 
став 3. и 4. Одлуке (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 15/10), инвеститор уз захтев за 
закључење уговора обавезно доставља и 
следеће: 
 1. Изјава о броју и динамици запошља-
вања радника у том објекту; 
 2. У циљу испуњења обавеза из овог 
члана, инвеститор је дужан да у моменту 
закључења уговора, достави банкарску 
гаранцију, са пратећом документацијом, безус-
ловну и плативу на први позив издату од 
стране  пословне банке или хипотеку-заложно 
право на уписаној бестеретној некретнини у 
власништву инвеститора, с тим да се ова 
средства финансијског обезбеђења морају дати 
у троструко већем износу од додатних 
умањења и олакшица које инвеститор по овом 
Правилнику остварује. 
 Временски период од 10 година може 
бити краћи за случај чл. 2. став 1. тачка 3. 
 

Члан 4. 
ОЛАКШИЦЕ 
 Испуњењем услова из чл 2. овог 
Правилника инвеститор може остварити право 
на умањење обрачунате накнаде у складу са чл. 
9. Одлуке на тај начин што се тако обрачуната 
накнада умањује за 80.000,00 динара, по сваком  
запосленом на чији пријем се обавезао 
уговором са ЈП Дирекцијом за планирање и 
изградњу па на тако обрачунати износ накнаде, 
остварује право на умањење од 30%, за 
једнократно плаћање накнаде. Укупан 
проценат умањења из Одлуке о критеријумима 
и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 
давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта и овог Правилника не може бити 
већи од 80%. 
 

Члан 5. 
ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА 
 Обавезни елементи уговора, поред оних 
који су садржани у чл. 93. Закона о планирању 
и изградњи, су и: 
 - финансијска средства обезбеђења из 
чл.3. став 1. тачка 2.  
 - последице неизвршавања уговорних 
обавеза 
 - реализација уговора и  
 - ступање на правну  снагу. 

 Финансијска средства обезбеђења из 
чл.3. став 1. тачка 2. овог Правилника: 
 У циљу реализације одредбе чл. 3 став 
1. тачка 2. овог Правилника инвеститор је 
обавезан да пре закључења уговора достави 
финансијска средства обезбеђења уговорне 
обавезе ближе одређена наведеним чланом 
овог Правилника којима се обезбеђује износ 
признатих и одобрених олакшица од стране 
Општине, с тим да ова финансијска средства 
обезбеђења се морају дати у тростурко већем 
износу од додатних умањења и олакшица  које 
инвеститор по овом Правилнику остварује. 
 Последице неизвршавања уговорних 
обавеза:  
 - за случај да инвеститор не изврши 
обавезе на начин и  у роковима предвиђеним 
чл. 2. овог Правилника (тачка 1, 2 и 3), 
задржава се уплаћени износ накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта, и обавезује 
инвеститор да плати  разлику накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта до пуног 
износа, без икаквих умањења и олакшица, и то 
у року од 30 дана од дана сачињавања запи-
сника којим се утврђују чињенице неизврша-
вања уговорних обавеза од стране ЈП Дире-
кције за планирање и изградњу, у супротном 
активира се инструмент финансијског обезбе-
ђења по уговору,  о чему се извештава Скупш-
тина општине.  

За овај случај истовремено се 
обрачунава и накнада штете која се опредељује 
у висини  просечне зараде са припадајућим 
порезима и доприносима за најмање пет (5) 
лица која су требала да буду запослена у 
предметном објекту за период од две (2) 
године; 
 - за случај да инвеститор не изврши 
обавезе на начин и  у роковима предвиђеним 
чл. 2. овог Правилника и у складу са доста-
вљеном динамиком запошљавања у предме-
тном објекту, губи право на умањење по 
основу тачке 2. из чл.2. и плаћа пун износ 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
у роковима ближе прописаним Одлуком, у 
супротном се активира инструмент 
финансијског обезбеђења; 
 - за случај да инвеститор не испуни 
обавезу из чл. 2. тачка 3. овог Правилника за 
овај случај активираће се инстурмент обезбе-
ђења, а инвеститор плаћа пун износ накнаде за 
уређивање грађевинког земљишта, у роковима 
ближе прописаним Одлуком; 
 - за случај делимичног извршења 
обавезе из чл.2. тачка 2. овог Правилника у 
складу са достављеном динамиком, односно 
због не заснивања радног односа са лицима из 
тачке 2. за сваког незапосленог радника инве-
ститор плаћа износ из чл. 4. овог Правилника 
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на начин и  у роковима ближе прописаним 
Одлуком која регулише плаћање накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, за број 
лица за које није извршио обавезу, односно 
није засновао радни однос, у противном ће се 
активирати инструмент финансијског 
обезбеђења; 
 - уколико инвеститор не започне са 
извођењем радова на изградњи предметних 
објеката у року од три месеца од правосна-
жности решења којим је издата грађевинска 
дозвола, обавезује се инвеститор да плати пун 
износ накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта без икаквих умањења и олакшица, у 
роковима ближе прописаним  Одлуком, па 
уколико инвеститор не плати овако обрачунати 
износ накнаде приступиће се активирању 
инструмента финансијског обезбеђења за износ 
од 10% од укупне висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта која је била предмет 
уговора, након чега се приступа раскиду 
уговора,  а по претходно прибављеној сагла-
сности од стране Скупштине општине, након 
чега надлежно Одељење за планирање и 
изградњу укида решење којим је издата 
грађевинска дозвола.  
 
Реализација уговора: 
 За реализацију и праћење уговорних 
одредаба задужује се ЈП Дирекција за 
планирање и изградњу. 
 
Ступање уговора на правну снагу: 
 Уговор закључен између Дирекције за 
планирање и изградњу ЈП и инвеститора 
производи правно дејство након добијања 
сагласности од стране Скупштине општине. 

 
Члан 6. 

Уколико је инвеститор физичко лице, у 
том случају је дужно да достави уговор са 
правним лицем које испуњава услове и има 
обезбеђену сву документацију којом доказује 
испуњеност услова из овог Правилника.  

Предметни уговор обавезно садржи 
елементе којима се гарантује извршавање 
уговорних обавеза и испуњавање свих услова 
из овог Правилника и саставни је део уговора 
који инвеститор закључује са ЈП Дирекцијом за 
планирање и изградњу. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 7. 

На уговор који инвеститор  закључи  са 
Дирекцијом за планирање и изградњу, а којим  
су ближе уређена питања додатних умањења, 
олакшица и давања гаранција у складу са овим 
актом, сагласност даје Скупштина општине. 

Уколико Скупштина општине не да 
сагласност, уговор не производи правно дејство 
и исти ће се раскинути, а уплаћена финансијска 
средства и инструменти финансијског 
обезбеђења из уговора се враћају инвеститору 
у номиналном износу, а  уколико је инвеститор 
намеран да по издатом решењу игради објекат 
из чл. 27. став 8.  у обавези је да закључи нови 
уговор са ЈП Дирекцијом за планирање и 
изградњу под условима из чл. 9 Одлуке, без 
умањења и олакшица из овог Правилника. 

 
           Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу 8-ог 
дана од дана објављивања у  ''Сл.листу  
опшштине Врњачка Бања.'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 35-3/11 од 18.3.2011.године 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
65. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19.редовној седници, одржаној 
16.3.2011.године,  на основу чл.13.Закона о 
здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 
17/05, 72/09-др.закон, 88/10 и 99/10), чл. 8. 
Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Домом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.8/06 и 5/07) и чл. 36.  Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.  13/10-пречишћен текст), донела је  
 

О Д Л У К У  
о усвајању Програма заштите за поједине 

категорије становништва на подручју општине 
Врњачка Бања 

 
 1. Усваја се Програм заштите за 
поједине категорије становништва на подручју 
општине Врњачка Бања који је донео Управни 
одбор Дома здравља ''Др Никола Џамић'' 
Врњачка Бања, одлуком бр.183-2011 од 
9.2.2011.године. 

2. Саставни део ове одлуке чини 
Програм заштите за поједине категорије 
становништва на подручју општине Врњачка 
Бања из тачке 1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања  у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', а примењује се од 
1.1.2011.године, сагласно закључку Општи-
нског већа бр.9-75/11 од 7.3.2011.године. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 9-75/11 од 16.3.2011.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                             Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
66. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници, одржаној 
16.3.2011.године,  на основу члана 36. ст.1. 
тачка 33. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.  13/10-
пречишћен текст) 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  
Програм одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградња и 
реконструкција јавне расвете у насељу на 
подручјима општине Врњачка Бања за 
2011.годину, и односи се на уређење 
грађевинског земљишта у делу путтева и јавне 
расвете, који је донео Управни одбор ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања одлуком бр.35-351/11 од 
9.3.2011.године. 

2. Саставни део ове одлуке чини 
Програм одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградња и 
реконструкција јавне расвете у насељу на 
подручјима општине Врњачка Бања за 
2011.годину и односи се на уређење 
грађевинског земљишта у делу путева и јавне 
расвете из тачке 1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања  у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', а примењује се од 
1.1.2011.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 020-57/11 од 16.3.2011.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
               Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
67. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници, одржаној  

 
16.3.2011.године,  на основу члана 36. ст.1. 
тачка 33. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.  13/10-
пречишћен текст) 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 
Средњорочни Програм одржавања, заштите, 
развоја и управљања општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама и Сред-
њорочни Програм изградње и реконструкције 
јавне расвете у насељу на подручјима општине 
Врњачка Бања  и односи се на уређење гра-
ђевинског земљишта у делу путева и јавне 
расвете, који  је донео Управни одбор ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања одлуком бр.35-352/11 од 
9.3.2011.године. 

2. Саставни део ове одлуке чине: 
-Средњорочни Програм реконстру-

кције, изградње и одржавања путне мреже по 
месним заједницама и  

-Средњорочни Програм  изградње и 
реконструкције јавне расвете на територији 
општине Врњачка Бања, из тачке 1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања  у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', а примењује се од 
1.1.2011.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-56/11 од 16.3.2011.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
              Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
 
68. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници, одржаној дана 
18.3.2011.године која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл. 33. ст.1. тачка 
5. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. 
гласник РС", број 111/09), чл. 2. и 3. Одлуке о 
формирању  Општинског  Штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/10)  и чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.13/10-пречишћен текст), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Општинског Штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Врњачка 

Бања  
 

Члан 1. 
 Образује се Општински Штаб за 
ванредне ситуације за територију општине 
Врњачка Бања, у саставу:  
1. Зоран Сеизовић, председник општине- 
командант Штаба,  
2. Војислав Вујић, заменик  председника 
општине - заменик команданта Штаба,  
3. Бојан Ратковић, МУП- Сектор за ванредне 
ситуације- начелник Штаба 
4. Бранислав Миковић, начелник Општинске 
управе –заменик начелник Штаба,  
5. Радосав Пејовић, члан Општинског већа - 
члан,  
6. Живота Негојевић, директор ЈП "Бели извор" 
- члан,  
7. Предраг Попадић, ВД директора ЈП ''Борјак''- 
члан, 
8. Душко Магделинић, ВД директора ЈП 
Дирекција за планирање и изградњу - члан,  
9. Љубиша Карамарковић, директор Дома 
здравља - члан,  
10.Перовић Јовић, командир Полицијске 
станице - члан,  
11.Славо Сташевић, командир ватрогасне 
станице - члан,  
12.Слободан Дишовић, секретар Црвеног крста 
- члан,  
13.Живорад Јаћимовић, начелник организаци-
оне јединице Општинске управе надлежне за 
инспекцијске послове, члан 
14. Мила Стојановић, начелник организационе 
јединице Општинске управе надлежне за 
послове заштите од елементарних и других 
непогода, члан, 
15.Оливера Јанковић, начелник организационе 
јединице Општинске управе надлежне за 
послове планирања и изградње, члан и 
16.Виолета Трифуновић, референт за односе са 
јавношћу – члан. 
 

Члан 2. 
 Општински Штаб за ванредне 
ситуације за територију општине Врњачка 
Бања обавља послове прописане законом, 
подзаконским актима и чл.4. и 5. Одлуке о 
формирању  Општинског  штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/10).    

Члан 3. 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 020-59/11 од 18.3.2011.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                          Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
69. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
19. редовној  седници одржаној  
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.14. став 1. 
Закона о локалним изборима ("Сл.гласник 
РС",број 129/07), и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр.13/10-пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

I. 
 Разрешавају се дужности чланови 
Општинске изборне комисије за избор 
одборника Скупштине општине Врњачка Бања  
и то: 
1. Станковић Славица, дипл.правник, 
председник, 
     Јанковић Оливера, дипл.правник,  заменик 
председника,  
2.  Марковић Ирена, зам.члана,  
3. Дечовић Костадин, члан, 
    Топаловић Момчило, зам.члана,  
4. Савић Драгана, члан, 
    Глоговац Јанко, зам.члана,  
5. Вујичић Драгана, члан, 
    Драшковић Весна, зам.члана,  
6. Чеперковић Миленко, члан, 
    Сеизовић Славко, зам.члана,  
7. Црномарковић Јован, члан, 
   Новаковић Александар, зам.члана, 
8. Пауновић Славиша, секретар и 
   Симоновић Иван, зам.секретара.  
    

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

Број:020-65/11 од  18.3.2011.год. 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
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70. 
Скупштине општине Врњачка Бања на 

19. редовној  седници одржаној  
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.14. став 1.-5. 
Закона о локалним изборима ("Сл.гласник 
РС",број 129/07), и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр.13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 
I. 

 Именују се председник, чланови и 
секретар Општинске изборне комисије за избор 
одборника Скупштине општине Врњачка Бања, 
као и њихови заменици у сталном саставу, и то: 
 

1.Мирослав Атанасковић, дип.правник, 
председник,  испред Одборничке групе ''Бања 
је закон и Јединствена Србија'', 

Ружа Којић,  дипл.правник, заменик 
председника,  испред Одборничке групе ''Нова 
Србија и Покрет социјалиста'' 

2.Слободан Станојевић, члан, испред 
Одборничке групе ''Нова Србија и Покрет 
социјалиста'', 

Добрила Јовановић, зам.члана, испред 
Одборничке групе ''Бања је закон и Јединствене 
Србија'' 

3.Гордана Предолац, члан, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'', 

Јован Црномарковић, зам.члана, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'' 

4.Радмила Вулетић, члан, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'', 

Биљана Стојковић, зам.члана, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'' 

5. Радомир Стаменковић, члан, испред 
Одборничке групе ''Нова Србија и Покрет 
социјалиста'', 

Рашко Грковић, зам.члана, испред 
Одборничке групе ''Нова Србија и Покрет 
социјалиста'' 

6.Мирјана Рисимић, члан, испред 
Одборничке групе ''Бања је закон и Јединствена 
Србија'', 

Славољуб Марковић, зам.члана, испред 
Одборничке групе ''Бања је закон и Јединствена 
Србија'' 

7. Срећко Станојчић, члан, члан, испред 
Одборничке групе ''Напред Србијо-СНС'', 

Весна Дебељак, зам.члана, испред 
Одборничке групе ''Напред Србијо-СНС'' 

8. Олгица Гајшек, члан, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'', 

Душан Радовић, зам.члана, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'' 

9. Раде Ћурчић, члан, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2'', 

Горан Бисерчић, зам.члана, испред 
Одборничких група ''За Европску Врњачку 
Бању 1 и 2''. 
 

II. 
За секретара се именује Владислава 

Ратковић, испред Одборничких група ''За 
Европску Врњачку Бању 1 и 2''. 

За заменика секретара се именује Иван 
Симоновић, испред Одборничких група ''За 
Европску Врњачку Бању 1 и 2''. 
 

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:020-66/11 од  18.3.2011.године 
 
           ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
71. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл. 13. ст. 2. Одлуке о оснивању 
ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен текст и 
13/09)  и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   престанку функције директора ЈП Дирекције 
за планирање и изградњу општине Врњачка 

Бања 
 

I 
 Констатује се да је Душку Магде–
линићу, престала функција директора ЈП 
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Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања, због истека мандата. 

  
II 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-62/11  од 18.3.2011.године. 

                      
               ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Петар Арсић,с.р. 
 
 
72.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл. 13. ст. 4. Одлуке о оснивању 
ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен текст и 
13/09)  и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању ВД  директора ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања 

 
I 

Именује се Душко Магделинић за ВД 
директора ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања, на период до 
једне године. 
 ВД директора ће ову функцију 
обављати у сталном радном односу. 

   
                         II 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-63/11  од 18.3.2011.године. 
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
73.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној дана 

18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл. 11.  Одлуке о оснивању 
Установе Културни центар Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 3/10-
пречишћен текст)  и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  престанку функције ВД  директора  

Установе Културни центар Врњачка Бања 
 

I 
 Констатује се да је Јелени Боровић-
Димић, престала функција ВД директора 
Установе Културни центар Врњачка Бања, због 
истека мандата и престанка важења Закона о 
делатностима од општег интереса у области 
културе ("Службени гласник РС", број 49/92). 

   
                           II 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
          Број: 020-60/11  од 18.3.2011.године. 
 
                  ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
74.  
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл. 37. Закона о култури 
(''Сл.гласник Рс'', бр.72/09), чл. 11.  Одлуке о 
оснивању Установе Културни центар Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 
3/10-пречишћен текст)  и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању ВД  директора Установе 
Културни центар Врњачка Бања 

 
I 

Именује се Јелена Боровић-Димић  за 
ВД директора Установе Културни центар 
Врњачка Бања, на период до једне године. 
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 ВД директора ће ову функцију 
обављати у сталном радном односу. 

 
                          II 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број:020-61/11  од 18.3.2011.године. 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
75.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. седници одржаној дана  18.3.2011.године 
која је наставак седнице од 16.3.2011.године,  а  
на основу чл.55. став 1. Закона о основима 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', број   13/10-пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   разрешењу чланова Школског одбора ОШ 
'Бранко Радичевић''  Вранеши 

 
I. 

Разрешавају  се чланови  Школског 
одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши, због 
истека мандата,  и то: 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Биљана Ашанин, професор разредне 
наставе, 

2. Тодор Мијатовић, наставник 
математике и физике 

3. Срећко Магић, наставник историје и 
географије,  

ПРЕДСТАВНИЦИ  РОДИТЕЉА 
1. Славко Сеизовић,  
2. Ненад Ђуровић,  
3.   Биљана Петрашиновић, 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
     1.   Терзић Драгица, 
     2.   Миковић Мирослав и   
     3.   Тошић Александар. 
 

  II. 
Ово решење ступа на снагу осмог дана 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-64/11 од 18.3.2011.године  
.     
               ПРЕДСЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 

76. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

19. седници одржаној дана 18.3.2011.године, 
која је наставак седнице од 16.3.2011.године, на 
предлог овлашћених предлагача, а  на основу 
чл.54. и 55. Закона о основима система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 
72/09) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број   13/10-
пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Школског одбора ОШ 
‘'Бранко Радичевић''  Вранеши 

 
    I. 

Именују се чланови  Школског одбора 
ОШ ''Бранко Радичевић''  Вранеши, и то: 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Војислав Коматина, наставник 
разредне наставе, 

2. Срђан Чеперковић, професор 
физичког васпитања, 

3. Љиљана Трифуновић, професор 
математике, 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 
1. Тамара Ивановић, 
2. Биљана Петрашиновић, 
3. Небојша Драгањац, 

   ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1. Слободан Гочанин,  
2. Љубинка Божилов и 

 3.Радован Крљар.  
 

II. 
Мандат чланова Школског одбора траје 

4 године. 
 

III. 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

IV. 
Ово решење ступа на снагу осмог дана 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-4/11 од 18.3.2011.године  
       
          ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
77. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 19. редовној седници одржанојдана 
18.3.2011.године која је наставак седнице од 
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16.3.2011.године,  а  на основу чл.54. ст.2.  
Закона о основима система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA  
ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ ''ПОПИНСКИ                 

БОРЦИ''  ВРЊАЧКА БАЊА 
   

Разрешавају се дужности чланови 
Школског одбора ОШ ''Бане Миленковић'' 
Ново Село, испред запослених и то: 

I. 
Разрешава  се Биљана Јовановић 

дужности члана  Школског одбора ОШ 
''Попински борци'' Врњачка Бања, испред 
локалне самоуправе, на лични захтев, односно   
наступања услова из чл.55.ст.3. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 

 
                                       II. 

 Именује се Снежана Дербогосијан за 
члана Школског одбора ОШ ''Попински 
борци'', испред локалне самоуправе. 

 
                                      III. 

Мандат новоизабраног  члана траје до 
истека мандата Школског одбора. 

 
                                      IV. 

Ово решење је коначно у управном 
поступку. 

 
                                      V. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-110/10  од  18.3.2011. године 
      
                 ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
78. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 19. редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, а  на основу чл.55. ст.3.  
Закона о основима система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  

 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ ''БАНЕ 
МИЛЕНКОВИЋ''  НОВО СЕЛО 
    

I. 

1. Љиља Вукојичић,  
2. Радице Атанасковић 
3. Драгане Петровић,  на лични захтев, 

односно   наступања услова из чл.55.ст.3. Зако-
на о основама система образовања и васпита-
ња. 

 
II. 

 Именују се у Школски одбор ОШ 
''Бане Миленковић'' Ново Село, испред 
Наставничког већа: 

 1.Цветљанин Александар, професор 
физичког васпитања 

2.Снежана Мићовић, професор 
разредне наставе 

3.Дејана Данојлић, професор руског 
језика.  

III. 
Мандат новоизабраних  чланова траје 

до истека мандата Школског одбора. 
 

IV. 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
V. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-47/11  од  18.3.2011. године 

                        
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
79. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној дана                  
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл.12. и 16. Одлуке о оснивању  
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању  члана  Управног 

одбора  
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања  

 
    I. 

Разрешавa се Небојша Драгањац 
дужности члана Управног одбора Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања, на лични 
захтев. 
   II. 

Именује се Ненад Митић за члана  
Управног одбора Установе ''Спортски центар'' 
Врњачка Бања. 

 
                                      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: 020-45/11  од 18.3.2011.године 

                      
      ПРЕДСЕДНИК 

                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
80.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној данa 
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл. 54. и 55. Закона о основима 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/09),  чл.13.Одлуке о оснивању Уста-
нове за предшколско образовање, васпитање и 
исхрану деце "Радост" Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Краљево", бр. 8/92 и 24/04) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана Управног 
одбора Предшколске установе "Радост" 

Врњачка Бања 
 
   I. 
 Разрешава  се Драгана Ђорђевић,  
дужности члана Управног одбора Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхрану 
деце  “Радост”  Врњачка Бања, као представник 
локалне самоуправе, због наступања услова из 
чл.54.став 10. тачка 2. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 
 
   II. 
 Именује се Миљана Премовић у 
Управни  одбор Установе за предшколско 

образовање, васпитање и исхрану деце  
“Радост”  Врњачка Бања, као представник 
локалне самоуправе. 
 

III. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
    Број: 020-50/11  од 18.3.2011.године 

                   
ПРЕДСЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Петар Арсић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
81. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници одржаној дана 
18.3.2011.године, која је наставак седнице од 
16.3.2011.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. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању   члана  
Управног одбора ЈП Дирекције за планирање 

и изградњу општине Врњачка Бања 
 

I. 
 Разрешава  се Мирослав Живковић,  

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

II. 
 Именује се Саша Јанковић за члана 

Управног одбора ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања, испред 
предузећа. 

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: 020-58/11  од 18.3.2011.године 
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         ПРЕДСЕДНИК               
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                         Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
82.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. редовној седници, одржаној 16.3.2011.го–
дине, на основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за газдовање 
заштитним шумама „Борјак“  („Сл. лист 
општине Краљево“, бр. 27/04 и Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.9/06 и 12/10), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр,13/10-пречишћен текст), донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Ценовник 

радова на уређењу и одржавању бањског 
зеленила за 2011.годину, који је усвојио 
Управни одбор  ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања 
одлуком бр.01-410-05 од 25.2.2011.године. 

 2. Ценовник радова на уређењу и 
одржавању бањског зеленила за 2011.годину ће 
се примењивати почев од 1.12.2011.године, са 
увећањем цена за 5,8% у односу на цене из 
децембра 2010.године. 

  3.Саставни део овог закључка је 
Ценовник радова на уређењу и одржавању 
бањског зеленила за 2011.годину, који је 
усвојио Управни одбор  ЈП ''Борјак'' Врњачка 
Бања одлуком бр.01-410-05 од 
25.2.2011.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 38-6/11-1 од  16.3.2011.године 

                   
ПРЕДСЕДНИК 

    

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. седници одржаној дана 16.3.2011.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр. 
13/10-пречишћен текст),  донела је 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Петар Арсић,с.р. 

________________________________________ 
 
83. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19.  редовној седници одржаној дана 
16.3.2011.године, на основу чл. 27. и  28. 
Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 123/07 и др. 
закон), чл. 23. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 17/97 и 
42/98), чл. 24. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за газдовање заштитним шумама 
„Борјак“  („Сл. лист општине Краљево“, бр. 
27/04 и Сл.лист општине Врњачка Бања бр.9/06 
и 12/10), чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр,13/10-пречишћен текст) донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Ценовник 

зимског одржавања територије општине 
Врњачка Бања за 2011.годину, који је усвојио 
Управни одбор  ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања 
одлуком бр.01-410/1-05 од 25.2.2011.године. 

 2. Ценовник зимског одржавања 
територије општине Врњачка Бања за 
2011.годину ће се примењивати почев од 
1.12.2011.године, са увећањем цена за 5,8% у 
односу на цене из децембра 2010.године. 

  3.Саставни део овог закључка је 
Ценовник зимског одржавања територије 
општине Врњачка Бања за 2011.годину, који је 
усвојио Управни одбор  ЈП ''Борјак'' Врњачка 
Бања одлуком бр.01-410/1-05 од 
25.2.2011.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 38-6/11-2 од  16.3.2011.године 
            

                     ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                            Петар Арсић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
84.  

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена поверених услуга од стране 
оснивача актом о оснивању, коју је донео 
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Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-619 од 3.3.2011.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.12.2011.године, са увећањем цена за 5,8% у 
односу на цене из децембра 2010.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена поверених услуга од стране 
оснивача актом о оснивању, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-619 од 3.3.2011.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 38-7/11-1 од 16.3.2011.године 
           

    ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
85. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. седници одржаној дана 16.3.2011.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр. 
13/10-пречишћен текст),  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена обавезних и посебних 
погребних услуга, коју је донео Управни одбор 
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, број 01-618 од 
3.3.2011.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.3.2011.године, са увећањем цена за 9,5% у 
односу на цене из децембра 2010.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена обавезних и посебних 
погребних услуга, коју је донео Управни одбор 
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, број 01-618 од 
3.3.2011.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
    Број: 38-7/11-2 од  16.3.2011.године 

                      
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Петар Арсић,с.р. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
86. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. седници одржаној дана 16.3.2011.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр. 
13/10-пречишћен текст),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена услуга изношења и 
санитарног депоновања смећа, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-617 од 3.3.2011.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.3.2010.године, са увећањем цена за 9,5% у 
односу на цене из децембра 2010.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена услуга изношења и 
санитарног депоновања смећа, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-617 од 3.3.2011.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  Број: 38-7/11-4 од 16.3.2011.године 
   

       ПРЕДСЕДНИК 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
87. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
19. седници одржаној дана 16.3.2011.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
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гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр. 
13/10-пречишћен текст),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена воде и канализације, коју је 
донео Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка 
Бања, број 01-615 од 3.3.2011.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.3.2011.године,  са увећањем цена за 9,5% у 
односу на цене из децембра 2010.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена воде и канализације, коју је 
донео Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка 
Бања, број 01-615 од 3.3.2011.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 38-7/11-5 од 16.3.2011.године 
           

    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Петар Арсић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
88. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
14.3.2011.год., чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ), 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 
Ценовником за одржавање сајамских манифес-
тација у хали „Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи 
Установе Спортски центар Врњачка Бања, коју 
је усвојио Управни одбор Установе Одлуком 
бр. 01-133/11 од 14.2.2011.год. 
              2. Даје се сагласност на Ценовник за 
одржавање сајамских манифестација у хали 
„Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи  коју је 
усвојиоУправни одбор ове установе Одлуком 
бр. 01-133/11 од 14.2.2011.год. 

             3.Саставни део овог закључка чини: 
Ценовник за одржавање сајамских манифеста-
ција у хали „Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи   
Установе Спортски центар коју је усвојио 
Управни одбор ове установе Одлуком бр.01-
133/11 од 14.2.2011.год. 
             4.Измена Ценовника услуга ступа на 
снагу и примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
             5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-2/11 од 14.3.2011.год. 

                         
ПРЕДСЕДНИК 

OПШТИНСКОГ ВЕЋА 
              Зоран Сеизовић,с.р.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
89. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
14.3.2011.год., чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ), 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 
Ценовником коришћења теретане у хали 
„Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи Установе 
Спортски центар Врњачка Бања, коју је усвојио 
Управни одбор Установе Одлуком бр. 01-
132/11 од 14.2.2011.год. 
             2. Даје се сагласност на Ценовник 
коришћења теретане у хали „Владе Дивац“ у 
Врњачкој Бањи  коју је усвојиоУправни одбор 
ове установе Одлуком бр. 01-132/11 од 
14.2.2011.год. 
             3.Саставни део овог закључка чини: 
Ценовник коришћења теретане у хали „Владе 
Дивац“ у Врњачкој Бањи   Установе Спортски 
центар коју је усвојио Управни одбор ове 
установе Одлуком бр.01-132/11 од 
14.2.2011.год. 
             4.Измена Ценовника услуга ступа на 
снагу и примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
             5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-5/11 од 14.3.2011.год. 
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ПРЕДСЕДНИК        
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

           Зоран Сеизовић,с.р. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
90. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
14.3.2011.год., чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ), 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 
изменом Ценовника за коришћења термина у 
сврху рекреације у хали „Владе Дивац“ у 
Врњачкој Бањи Установе Спортски центар 
Врњачка Бања, коју је усвојио Управни одбор 
Установе Одлуком бр. 01-134/11 од 
14.2.2011.год. 
             2. Даје се сагласност на измену 
Ценовника за коришћења термина у сврху 
рекреације у хали „Владе Дивац“ у Врњачкој 
Бањи  коју је усвојио Управни одбор ове уста-
нове Одлуком бр. 01-134/11 од 14.2.2011.год. 
             3.Саставни део овог закључка чини: 
измена Ценовника за коришћења термина у 
сврху рекреације а  у хали „Владе Дивац“ у 
Врњачкој Бањи   Установе Спортски центар 
коју је усвојио Управни одбор ове установе 
Одлуком бр.01-134/11 од 14.2.2011.год. 
             4.Измена Ценовника услуга ступа на 
снагу и примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
             5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-3/11 од 14.3.2011.год. 

 
          ПРЕДСЕДНИК          
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Зоран Сеизовић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
91. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
14.3.2011.год., чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ), 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 
изменом Ценовника за коришћења термина 

Спортско – рекреативног центра „Рај“ у 
Врњачкој Бањи Установе Спортски центар 
Врњачка Бања, коју је усвојио Управни одбор 
Установе Одлуком бр. 01-135/11 од 
14.2.2011.год. 
              2. Даје се сагласност на измену 
Ценовника за коришћења  термина Спортско – 
рекреативног центра „Рај“ у Врњачкој Бањи  
коју је усвојиоУправни одбор ове установе 
Одлуком бр. 01-135/11 од 14.2.2011.год. 
             3.Саставни део овог закључка чини: 
измена Ценовника за коришћење термина 
Спортско – рекреативног центра „Рај“  у 
Врњачкој Бањи   Установе Спортски центар 
коју је усвојио Управни одбор ове установе 
Одлуком бр.01-135/11 од 14.2.2011.год. 
             4.Измена Ценовника услуга ступа на 
снагу и примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
             5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-34/11 од 14.3.2011.год. 

 
           ПРЕДСЕДНИК              
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Зоран Сеизовић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 
 
92. 
ЈП „Бели Извор“ 
Врњачка Бања 
Број 01-619 
Датум:3.3.2011.год. 
 

Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на  седници Управног 
одбора одржаној дана 03.03.2011.године, на  
основу члана 24. Статута предузећа,у складу са 
Планом и програмом пословања предузећа за 
2011.годину, број 01-543/1 од 
25.02.2011.године,   донео је:  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању цена услуга поверених од стране 

оснивача актом о оснивању 
 

1.чишћење улица метлом...............0,536 дин./м2 
2.чишћење метлом.........................0,417  дин./м2 
3.прање улица на шкољке..............0,951 дин./м2 
4.прање улица на црева……….....2,616  дин./м2 
5.чишћење од лишћа.....................0,834  дин./м2 
6.одржавање ВЦ-а....................281,486 дин. /час 
7.пражњење корпи за прикупљање смећа и 
зимско одржавање.........325,684  динара по часу 
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8.рад мотокултиватора…….2.780,179 динара 
по часу 
9.рад чистилице...............................0,265 дин/м2 

Цене се примењују  од 
01.12.2011.године. 

Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 

Одлука ступа на снагу и примењиваће 
се од дана  добијања сагласности оснивача. 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  
                       УПРАВНОГ ОДБОРА 
                      Стевчић Слободан,с.р.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
93. 
ЈП „Бели Извор“ 
Врњачка Бања 
Број 01-618 
Датум:3.3.2011.год 
 

Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на  седници Управног 
одбора одржаној дана 03.03.2011.године, на  
основу члана 24. Статута предузећа,у складу са 
Планом и програмом пословања предузећа за 
2011.годину, број 01-543/1 од 25.02.2011.годи–
не,    донео је:  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању цена обавезних и посебних 

погребних услуга 
 

Обавезне погребне услуге: 
1.Коришћење бокса у капели по ча–
су.....................................................294,60 дин/час 
2.Закуп земљишта на градском гро–
бљу............................7.377,20 дин./гробно место 
3. Ископ раке са затрпавањем и формирањем 
хумке........................................... 2.212,50 динара 
4.Годишње одржавање гробног ме–
ста................................ 220,60дин./по гроб.месту 
5. Надокнада за издавање дозволе за уношење и 
постављање спомен обележја.......737,10 динара 

     Посебне погребне услуге:    
1.Превоз покојника са граске територије  до 
капеле (до 5 км.).............................737,10 динара 
2.Превоз покојника од капеле до гробног 
места................................................294,60 динара 
3.Превоз покојника у поворци до капеле (до 5 
км).................................................1.475,40 динара 
4.Коришћење бокса у капели без других пра–
тећих услуга (до 24,00 часа)..........516,50 динара 
5.Коришћење сале са постојећим инве–
нтаром..........................................220,60 дин./час. 
6. Превоз покојника до капеле (преко 5 км.) 
старт (увећава се за 50% од цене горива по 
пређеном км.)..................................368,50 динара 

7. Преузимање покојника са места наступа 
смрти...............................................663,10 динара 
   Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 

Одлука ступа на снагу од добијања 
сагласности оснивача а примењује се од 
01.03.2011. године. 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  
                       УПРАВНОГ ОДБОРА 
                      Стевчић Слободан,с.р. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
94. 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                            
ВРЊАЧКА БАЊА                                                                 
Број: 01- 617 
Датум: 03.03.2011.године 
 

Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на  седници Управног 
одбора одржаној дана 03.03.2011.године, на  
основу члана 24. Статута предузећа,у складу са 
Планом и програмом пословања предузећа за 
2011.годину, број 01-543/1 од 
25.02.2011.године,    донео је:  
 

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

ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 
 
А. Цене изношења и санитарног депоновања 
смећа-месечно 
1.Домаћинства.....................................2,90 дин/м2 

2.Предузећа.........................................5,80 дин/м2 

3.Циркус, рингишпил, луна-парк, забавно 
музичке представе и слично............15,06 дин/м2

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

1.Приватне радње (површине до  15 
м2)........................................................442,68 дин. 

2. Приватне радње (површине од  15  м2 
до 30 м2).........................................580,35 дин. 
            3.Приватне радње ( површине од 30 м2  
до 50 м2)............................................. 870,53 дин. 
            4.Приватне радње ( површине преко  50 
м2).....................................................1.160,70 дин. 
            5. Угоститељски објекти ( површине до  
15  м2  )................................................442,68 дин. 
            6. Угоститељски објекти ( површине од  
15  м2   до 30 м2)................................928,56 дин. 
           7.Угоститељски објекти ( површине од  
30  м2   до 50 м2).............................1.857,12 дин. 
          8.Угоститељски објекти ( површине 
преко  50 м2)....................................4.642,80 дин. 
          9.Киосци за продају брзе хране и  
сл..........................................................619,75 дин. 
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         10.Привремена продаја робе са уличних 
тезги ...................................................531,22 дин. 
         11.Привремена места за продају 
сладоледа, кокица, семенки и сл....1.062,42 дин. 
        12.Превозник путника атрактивна 
туристичка вожња фијакерима.......1.328,03 дин. 
          13. Превозник путника-туриста мини 
возићем.............................................3.541,43 дин. 

Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 

Уплатом по рачуну, за предходни 
месец, до 15-ог у текућем месецу  потрошачи 
стичу право на попуст од 5%. 

Одлука ступа на снагу од добијања 
сагласности оснивача а примењује се од 
01.03.2011. године. 

 
                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                       УПРАВНОГ ОДБОРА 
                                       Стевчић Слободан, с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
95. 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                            
ВРЊАЧКА БАЊА                                                                 

Одлука ступа на снагу добијањем 
сагалсности Оснивача а примењује се од 
01.03.2011.године. Број: 01- 615 

Датум: 03.03.2011.године 
 

Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на  седници Управног 
одбора одржаној дана 03.03.2011.године, на  
основу члана 24. Статута предузећа,у складу са 
Планом и програмом пословања предузећа за 
2011.годину, број 01-543/1 од 
25.02.2011.године,    донео је:  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ВОДЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА      ЦЕНА дин /м3 

 
Цена воде за домаћинства до 20м3 .............23,21 
Вода за домаћинства преко 20м3 ............... 84,83 
Вода за стамбене зграде до  20 м3 по стану  
.........................................................................23,21 
Вода за стамбене зграде преко 20 м3 по стану 
.........................................................................84,83 
Основна здравствена заштита и органи управе, 
дечја заштита, социјална заштита, култура и 
школство........................................................54,31 
Вода за пуњење базена у објектима........  108,60 
Трговина.........................................................84,83 
Остала привреда ...........................................84,83 
 
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
Прање (возила, тепиха, рибаре, кланице, 
млекаре стаклена амбалажа)......................169,69 
 

 
За прикључке на градилишту и објекте у 
изградњи..................................................... 169,69 
Здравствене установе које делимично послују 
по тржишним принципима 55% утрошене 
воде.................................................................54,31
45% утрошене воде.......................................84,85 
 

Употреба канализације плаћа се 50% од 
утврђене цене воде. 

Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 

Накнада за резервисање капацитета 
воде и канализације утврђује се у износу од 
200,00 динара . 

Накнада из предходног става укључује 
и потрошњу воде и коришћење канализације до 
5м3. 

Уплатом по рачуну за утрошену воду и 
употребу канализације, за предходни месец, до 
15-ог у текућем месецу  потрошачи стичу 
право на попуст од 5%.  

Цена воде за блок тарифу (за месечну 
потрошњу преко 20 м3 по домаћинству) 
примењује се  од 01.05. до 30.09.2011.године, а 
ван наведеног периода поштрошња воде се 
обрачунава по цени од 23,21 дин/м3. 

                        ПРЕДСЕДНИК                               
        УПРАВНОГ ОДБОРА 
                            Стевчић Слободан,с.р. 
________________________________________ 
 
96. 
ЈП ''Борјак'' 
ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 01-410-05 
Датум: 25.2.20111.године 
 
 На основу чл. 24. Статута ЈП  за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања, на LVII седници Управног 
одбора одржаној дана 25.2.2011.године, 
Управни одбор донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се Ценовник редовног одржавања 
Бањског зеленила за 2011.годину. 

Ценовник ће се примењивати након давања 
сагласности од стране оснивача. 

 
          ПРЕДСЕДНИК 
   УПРАВНОГ ОДБОРА 
     Милун Шиљковић,с.р. 

_________________________________________ 
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97. 
ЈП ''Борјак'' 
ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 01-410/1-05 
Датум: 25.2.20111.године 
 
 На основу чл. 24. Статута ЈП  за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања, на LVII седници Управног 
одбора одржаној дана 25.2.2011.године, 
Управни одбор донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се Ценовник зимског одржавања 
територије општине Врњачка Бања за 
2011.годину. 

Ценовник ће се примењивати након давања 
сагласности од стране оснивача. 

 
          ПРЕДСЕДНИК 
   УПРАВНОГ ОДБОРА 
     Милун Шиљковић,с.р. 

_________________________________________ 
Ред.бр.    врста возила-машина    јед.мере   цена 
_________________________________________ 
1.трактор-посипач соли (разгртач)   час     4.182 
2. булдозер ТГ-110, ТГ-140)              час     6.307 
3. спец.машина (Аntonio carraro)       час    4.628 
4. спец.машина (Palazzani)                 час     3.242 
5. возило Лада нива                            час          65 
6. и рад радника                                  час        319 
_________________________________________ 
   Директор ЈП ''Борјак'' 
      Попадић Предраг,с.р. 
_________________________________________ 
 
98.  
 Управни одбор Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања, на 25. редовној 
седници, одржаној дана 14.02.2011. године, на 
основу члана 22. Статута Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања број 16/08 од 
24.11.2008. године донео је следећу 

 
ОДЛУКУ 

            Цена екипног коришћења теретане у 
хали спортова „Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи 
износиће 2.500,00 динара са ПДВ-ом за термин 
коришћења од сат времена. 
 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 
Деловодни број: 01-132/11 од 14.02.2011. год. 

                                                                                                            
Председник Управног одбора 

                                                    

                                  Ненад Станојевић,с.р. 
_________________________________________ 
 

99. 
 Управни одбор Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања, на 25. редовној 
седници, одржаној дана 14.02.2011. године, на 
основу члана 22. Статута Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања број 16/08 од 
24.11.2008. године донео је следећу 
 

ОДЛУКУ 
 
             Усваја се предлог шефа спортског 
објекта – Спортско-рекреативни центар „Рај“ у 
Врњачкој Бањи а који се односи на измену 
ценовника за коришћење термина и то у делу - 
Цене за клубове чије се седиште налази на 
територији општине Врњачка Бања.  
              Измене би наступиле у постојећем 
ценовнику у делу који гласи: 
       „Цене за клубове чије се седиште налази на 
територији општине Врњачка Бања: 
 

 
СРЦ „Рај“ тренинг утакмица
ТЕРЕН А 

 (главни терен)
450,00 900,00

ТЕРЕН Б 300,00 600,00
ТЕРЕН Ц 150,00 400,00

              Наведене цене су формиране за 
коришћење термина у трајању од 90 минута. 
Напомена: У зимском периоду терен А се не 
издаје. 
              За одигравање утакмица цена термина 
се увећава за 50% од основне  цене + ПДВ.“ 
и сада гласи: 
 
„Цене за клубове чије се седиште налази на 
територији општине Врњачка Бања“ 
 

СРЦ „Рај“ тренинг утакмица
ТЕРЕН А 

 (главни терен)
/ 2.000,00

ТЕРЕН Б 400,00 1.000,00
ТЕРЕН Ц 200,00 500,00           

              Наведене цене су формиране за 
коришћење термина у трајању од 90 минута. 
Напомена: За одигравање утакмица цена 
термина се увећава за 50% од основне                   
цене + ПДВ . 
           Цене су приказане без ПДВ-а. 
 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 
Деловодни број: 01-135/11 од 14.02.2011. год. 

                                                                          
Председник Управног одбора 

          Ненад Станојевић,с.р. 
________________________________________ 
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100. 
 Управни одбор Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања, на 25. редовној 
седници, одржаној дана 14.02.2011. године, на 
основу члана 22. Статута Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања број 16/08 од 
24.11.2008. године донео је следећу 

 
ОДЛУКУ 

 
 Усваја се предлог шефа спортског 
објекта – хала спортова „Владе Дивац“ у 
Врњачкој Бањи који се односи на измену 
ценовника коришћења термина и то у табели 2 
– за коришћење у сврху рекреације. 
  Измене би наступиле у постојећем 
ценовнику у табели 2 која гласи: 
 

За коришћење у сврху рекреације 
 

ТЕРМИН 08:00-
24:00 
часова 

3.000,00 
РСД са 
ПДВ-ом 

По 
термину 

             и сада гласи: 
 

 За коришћење у сврху рекреације 
 
ТЕРМИН 08:00-

24:00 
часова 

2.000,00 
РСД са 
ПДВ-ом 

По 
термину 

 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 
Деловодни број: 01-134/11 од 14.02.2011. год. 

                                                                                   
Председник Управног одбора 

                                  Ненад Станојевић,с.р. 
_________________________________________ 
 
 
101. 
 Управни одбор Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања, на 25. редовној 
седници, одржаној дана 14.02.2011. године, на 
основу члана 22. Статута Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања број 16/08 од 
24.11.2008. године донео је следећу 
  

ОДЛУКУ 
 
             Цена сајамских манифестација у хали 
спортова „Владе Дивац“ у периоду од априла 
до октобра износиће 45.000,00 динара са ПДВ-
ом.             

             Даје се овлашћење директору да може 
да одреди комерцијалну цену за вишедневно 
коришћење. 
 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 
Деловодни број: 01-133/11 од 14.02.2011. год. 

                                                                          
Председник Управног одбора 

                                 Ненад Станојевић,с.р. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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