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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 6 – ВРЊАЧКА БАЊА –   28.4.2011. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
124. 

Скупштина општине Врњачка Бања је 
на 20.редовној седници одржаној дана 
28.4.2011. године, на основу чл. 185. став 12.  
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр 72/09 и 24/2011), чл. 32 тачке 5. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и чл. 36. Статута општине Врњачка 
Бања  ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 
13/2010 – пречишћен текст), донела  

 
О Д Л У К У 

о условима и начину плаћања трошкова 
прибављања документације прописане Законом 

о планирању и изградњи у поступцима 
легализације 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком се уређују ближи услови 
у вези садржине уговора и предуговора о 
уређењу међусобних односа у погледу 
прибављаљња документације прописане 
Законом о планирању и изградњи у поступцима 
легализације, за породичне стамбене објекте до 
300 м2 БРГП. 
 

Члан 2. 
 Предуговор и главни уговор о 
уређивању међусобних односа у погледу 
прибављања прописане документације у 
поступцима легализације закључује власник 
објекта и начелник Општинске управе. 
 

Члан 3. 
 Предуговор и и главни уговор из чл.2. 
ове Одлуке закључује се са власником 
породичног стамбеног објекта до 300 м2 БРГП 
који је поднео захтев за легализацију у складу 
са роковима предвиђеним Законом о 
планирању и изградњи (Сл.гл. РС бр.72/09, 
81/09  24/11). 
 

Члан 4. 
 Предуговором из чл.2. ове Одлуке 
регулише се начин прибављања прописане 
документације, средства обезбеђења и рок 
закључења главног уговора. 

  
 Главни уговор из чл.2. ове Одлуке 
закључује се по окончаним поступцима јавних 
набавки геодетског снимања објекта и израде 
техничке документације, а којим се уговара 
укупни износ трошкова прибављања потребне 
документације, начин прибављања документа-
ције, рокови плаћања и др. 
 

Члан 5. 
 Власник објекта који је поднео захтев 
за легализацију, у складу са Законом и овом 
Одлуком закључује предуговор и главни 
уговор о уређивању односа у вези: 
-геодетског снимања објекта, евидентирања 
објекта у СКН и  прибављању копије плана и 
извода из листа непокретности са евиденти-
раним објектом који је предмет легализације; 
-техничког извештаја о стању објекта, инстала-
ција, инфраструктурне  мреже и спољњег уређења 
са фотографијама објекта у складу са Прави-
лником који дефинише поступак легализације. 
 Власник објекта који се легализује може 
закључити предуговор и уговор о уређењу односа  
на прибављању свих или само поједних услуга. 
 

Члан 6 
 Власник породичног стамбеног објекта 
из ове Одлуке потписивањем предуговора 
овлашћује Општинску управу општине 
Врњачка Бања да у његово име и за његов 
рачун прибави неопходну документацију и 
плати израду исте. 
 Власник објекта може Општинској 
управи платити прибављање документације 
једнократно или на максимално 24 месечних 
рата, као и пре рока утврђеног уговором. 
 

Члан 7. 
 Власник објекта је дужан да при 
закључењу предуговора достави као гаранцију 
бланко соло меницу, без протеста, коју 
потписује пред лицем које је овлашћено за 
потписивање предуговора. 
 

Члан 8. 
 По завршетку посла из члана 5. ове 
Одлуке, власник објекта ће преузети потребну 
документацију ради доставе организационој 
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јединици надлежној за накнадно издавање 
грађевинске дозволе. 
 

Члан 9. 
 Власник објекта је дужан да омогући 
лицу, са којим је Општинска управа закључила 
уговор о пружању услуга прибављања потребне 
документације, приступ земљишту и објекту који 
је предмет легализације  ради потребних радњи 
снимања, мерења и фотографисања. 
 

Члан 10. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.351-118/11 од 28.4.2011.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Петар Арсић,с.р. 
 

П Р Е Д У Г О В О Р  
о условима и начину плаћања трошкова 
прибављања прописане документације у 
поступку накнадног издавања грађевинске 

дозволе 
 

 Уговорне стране: 
  
 Општинскa управa општине Врњачка 
Бања, улица Крушевачка бр. 17, коју заступа 
Начелник општинске управе, Бранислав 
Миковић (с једне стране) и 
_____________________________ из 
____________________, улица___________ 
бр._______, лк.бр.__________ ЈМБГ-
________________ (са друге стране),  
сагласиле су се да дана __________ године 
закључе овај предуговор како следи: 
  

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
Да је ступио на снагу Закон о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр 
72/09, 81/09 и 24/2011) који у члану 185. став 
12. прописује да: " Документацију прописану 
овим законом у поступцима легализације, на 
основу писменог овлашћења власника може 
обезбедити и јединица локалне самоуправе. 
Уговор о уређивању међусобних односа у 
погледу прибављања прописане документације 
закључује се између јединице локалне 
самоуправе и власника, а ближе услове у вези 
садржине уговора, трошкова и начина плаћања 
уређује јединица локалне самоуправе општим 

актом који доноси у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу овог закона.". 

Да је одлуком о условима и начину 
плаћања трошкова прибављања прописане 
документације у поступку накнадног издавања 
грађевинске дозволе ("Службени лист општине 
Врњачка Бања", број ______/11) у члану 2. 
прописано да: "Предуговор и главни уговор о 
уређивању међусобних односа у погледу 
прибављања прописане документације у 
поступку накнадног издавања грађевинске 
дозволе (у даљем тексту у поступку 
легализације) закључује власник објекта и 
Начелник општинске  управе (у даљем тексту 
овлашћено лице)." 
 Да је власник објекта поднео захтев за 
легализацију број _________ од _________ за 
следеће објекте:  
површине _____________м2,  
површине _____________м2 
површине _____________м2 
површине _____________м2 
површине _____________м2 
све кп.бр.____________КО ___________, у 
_____________, улица ___________, 
бр._____________. 
 

Члан 2. 
Друга уговорна страна______________ 

(име и презиме) изјављује да је сагласна и да 
овлашћује Општинску управу општине 
Врњачка Бања, да у његово/њено име и за 
његов/њен рачун, након спроведеног поступка 
јавне набавке, изврши избор извођача и преко 
изабраних извођача изврши: 
1. геодетско снимање објекта по цени која не 
може да буде виша од: _______ динара за 
објекат до 100 м2, а за објекте преко 100м2, 
______ + _______ динара по сваком наредном 
м2, а тачна цена утврдиће се у поступку јавне 
набавке, као и да плати следеће републичке 
таксе: 
- републичку административну таксу у износу 
од _______________________ динара,  
- накнаду за коришћење података РГЗ у износу 
_________________________ динара,  
- накнаду за оверу података РГЗ у износу од 
____________________________ динара,  
- накнаду за картирање РГЗ (до 100 м2) у 
износу од ______________________ динара, 
- и уколико је објекат већи од 100 м2 накнаду 
за картирање РГЗ (по сваком наредном м2) у 
износу од __________ динара по м2,  
 
2. изради техничку документацију по цени која 
не може да буде виша од: ______ динара за 
објекте до 50 м2, ______ динара за објекте од 
50 до 100м2, _______ динара по м2 за објекте 
површине од 100 до 300 м2, а тачна цена 
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утврдиђе се у поступку јавне набавке, као и да 
плати следеће републичке таксе: 
- таксу за  поседовни лист у износу од 
__________________________________ динара,  
- таксу за копију плана плаца у износу од 
_______________________________ динара,  
- таксу за израду решења о грађевинској 
дозволи у износу од ____________ динара,  
- накнаду за услуге општинске управе за израду 
решења о грађевинској дозволи у износу од 
___________динара. 
          

Члан 3. 
Друга уговорна страна_______________ 

(име и презиме) изјављује да су имовински 
односи у вези са поднетим захтевом за 
легализацију број _________ од ____________ 
године решени. 
 

Члан 4. 
Друга уговорна страна _____________ 

(име и презиме) се обавезује да ради 
обезбеђења потраживања из члана 2. овог 
предуговора, као и евентуално свих трошкова 
који су настали услед одустајања друге 
уговорне стране од предуговора да као 
гаранцију потписану бланко соло меницу, без 
протеста, ради наплате свих у члану 2. 
описаних потраживања општинске управе. 
 

Члан 5. 
Уговорне стране су се сагласиле да се 

потписом овог предуговора узајамно обавезују 
да главни уговор о условима и начину плаћања 
трошкова прибављања прописане 
документације у поступку накнадног издавања 
грађевинске дозволе закључе до дана 
___________ године у ___________. 
 

Члан 6. 
Предуговор ступа на снагу даном 

потписивања и предаје средстава обезбеђења 
општинској управи. 
 

Члан 7. 
У складу с претходно утврђеним и 

прочитаним члановима и по слободној и 
савесно израженој вољи у потпуној верности 
овом предуговору, уговарачи признају 
предуговор као свој и својеручно га потписују 
у складу са законима и добрим обичајима у 
шест примерака. 
 

Члан 8. 
У случају спора споразумно се утврђује 

месна надлежност Основног суда Краљево – 
судска јединица у Врњачкој Бањи. 

 
 

У г о в а р а ч и: 

 Општинска управа 
општине Врњачка 

Бања 
1. 

___________________ 

  

Друга уговорна страна 
–име и презиме 

 
2. 

____________________ 

   О В Е Р А   П О Т П И С А 
 

У  Г  О  В  О  Р 
о условима и начину плаћања трошкова 
прибављања прописане документације у 
поступку накнадног издавања грађевинске 

дозволе 
 

Закључен између: 
 
Општинскe управe општине Врњачка Бања, 
улица Крушевачка бр. 17, коју заступа 
Начелник општинске управе Бранислав 
Миковић (с једне стране) и 
_____________________________ из 
____________________, улица___________ 
бр._______, лк.бр.__________ ЈМБГ-
________________ (са друге стране),  

Уговорне стране сагласно констатују да 
су, закључиле предуговор о условима и начину 
плаћања трошкова прибављања прописане 
документације у поступку накнадног издавања 
грађевинске дозволе број _____________ од 
______ године. 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је дефинисање 
укупног износа трошкова прибављања 
прописане документације у поступку 
накнадног издавања грађевинске дозволе. 

 
Члан 2. 

Уговорне стране сагласне су да је 
укупни износ трошкова прибављања прописане 
документације у поступку накнадног издавања 
грађевинске дозволе ______________ динара и 
то: 
1. геодетско снимање објекта по цени од: 
_______ динара, републичке административне 
таксе: 
- републичка  административна такса у износу 
од _______ динара,  
- накнада за коришћење података РГЗ у износу 
__________ динара,  
- накнада за оверу података РГЗ у износу од 
____________ динара,  
- накнада за картирање РГЗ (до 100 м2) у 
износу од ______ динара, 
2. израда техничке документације по цени од: 
______ динара,  
3. републичке и општинске таксе: 
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- таксу за  поседовни лист у износу од 
__________ динара,  
- таксу за копију плана плаца у износу од 
________ динара,  
- таксу за израду решења о грађевинској 
дозволи у износу од ________ динара,  
- накнада за услуге општинске управе за израду 
решења о грађевинској дозволи у износу од 
___________динара. 
 

Члан 3. 
Општинска управа општине Врњачка 

Бања обавезује се да ће услуге прибављања 
прописане документације у поступку 
накнадног издавања грађевинске дозволе 
завршити у року од ___________ дана. 
 

Члан 4. 
Друга уговорна страна 

________________ (име и презиме) се обавезује 
да укупни трошак из члана 2. овог Уговора, 
плати у ______ једнаких месечних рата, 
уплатом до 15. у текућем месецу на рачун 
Буџета општине Врњачка Бања број: ________ 
с позивом на бр.____.  

Друга уговорна страна 
________________ (име и презиме) се обавезује 
да укупни трошак из члана 2. овог Уговора 
сноси и у случају да исход решавања по 
поднетом захтеву за легализацију број: 
___________ од ____________ не буде 
позитиван. 
 

Члан 5. 
Друга уговорна страна 

________________ (име и презиме) се обавезује 
да прву рату уплати у року од 30 дана од дана 
испоруке уговорене документације. 
 

               Члан 6. 
Друга уговорна страна _____________ 

(име и презиме) се обавезује да ради 
обезбеђења потраживања из члана 2. овог 
уговора, као и евентуално свих трошкова који 
су настали услед одустајања друге уговорне 
стране од уговора да као гаранцију потписану 
бланко соло меницу, без протеста,  ради 
наплате свих у члану 2. описаних потраживања 
општинске управе. 

 
Члан 7. 

У складу с претходно утврђеним и 
прочитаним члановима и по слободној и 
савесно израженој вољи у потпуној верности 
овом уговору, уговарачи признају уговор као 
свој и својеручно га потписују у складу са 
законима и добрим обичајима у шест 
примерака. 

 

               Члан 8. 
У случају спора споразумно се утврђује 

месна надлежност Основног суда Краљево – 
судска јединица у Врњачкој Бањи. 

 
У г о в а р а ч и: 

 Општинска управа 
општине Врњачка 

Бања 
1. 

____________________ 

  

Друга уговорна страна 
 –име и презиме 

2. 
____________________

  

   О В Е Р А   П О Т П И С А 
_________________________________________ 
 
125. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 20. редовној седници одржаној 28.4.2011. 
године на основу члана 87. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/09, 81/09 и 24/11) и члана 36. Статута 
општине Врњачка Бања ("Службени лист 
општине Врњачка Бања", бр.  13/10-пречишћен 
текст), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ОБУХВАТУ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ  
КОЈИ ЈЕ БИО НА СНАЗИ  15.ЈУЛА 

1992.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се констатује обухват 
грађевинског земљишта из Генералног 
урбанистичког плана Врњачке Бање који је 
израдио Центар за планирање урбаног развоја 
Београд,  који је усвојен одлуком Скупштине 
општине Врњачка Бања бр.350-255/86 од 
16.4.1986.године, а који је био на снази 15. јула 
1992.године. 
 Графички прилог намене земљишта из 
ГУП-а Врњачка Бања, из става 1. овог члана је 
саставни део ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Генерални урбанистички план Врњачке 
Бање из чл.1. ове одлуке је садржао следећи 
обухват: 2247, 2254, 2253, 2248, 2247, 2245/1, 
2245/3, 2244/1, 2243/1, 2207/1, 2207/2, 
2186/1,2,3, 2203, 2187/2, 2187/1,3, 2191, део 
3128, део 3129/1, 3129/2, 3134/1,2,3, 3135, део 
3136/1, 3137/1, 3138/1, део 3138/2, 3139/1,2, 
3140/1,2, део 3145/2, део 3145/1, део 3123/3, 
3158, 3155/2,3 3159, 3160, 3161/1,2, 3162/2, 
3169, 3170, 3171/1, 3174, 3177, 3176, 4052, 
2275, 3183, 3182/2, 3184/3,5, 3187, 3057, 
3359/1,2,3, 3361, 3362, 3363, 3365, 3366, 3367, 
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3371/1, 3371/2, 3372, 3370, 3374, 3373, 3383, 
3377, 3384, 3388, 3389/1,2, 3391/1,2,4,5, 
4041/1,2, Дубоки поток 2168, 4989, 4069, 
2169/6, 1153/2, 1157, 2175/6, 1175/2, 151, 132, 
148, 578, 931/1, део 945, део 952/2, део 952/1, 
део 953, део 959, део 955, део 985, део 984, део 
983/2, пут – 2182, 2159 – пут, 2163, 2057, 2050, 
2049, 2048, пут – 2164, 2080, Јанићијевски 
поток – 2127, 2093, 2165/8, 1965/3, 1964/1,2, 
1963/2, 3607/1,2,3,4,5,6, 3603/1,2, 3602/1,5, 
3613, 3627, 4037/1, 3650/1, 3648/1, 3646/1, 
3645/2, 3645/13, 3645/12, 3645/10,11, 3657/1 – 
пут, 3660/1, 3661, 3891, 3900/5, 3960/2, 3960/1, 
3964, 3948, 3947, 3946, 3945, 3941, 3964/25, 
3937/1, 3937/4, 3935/1,2,3,4, 3964/28, 3964/10, 
3716/1 – пут, 3754, 3758,   3749, 3707/9, 3742, 
део 3743/1, 3738, 3732, 3706/1, 4042 ( гочки 
пут), 1928, 1920/1, 1920/4, 1920/3, 1919, 1918, 
1915, 2166 (гочки пут), 1424, 1423, 1422, 1421, 
1420, 1418/1,2, 1417, 1415, 1301, 1299, 1286, 
1285, 1278, 1277, 1276, 1263/10, 2183 (пут), 
1261/108, 1258, 1257, 2149 (пут), 4126, 4124/8, 
4124/7, 4124/4, 4123/5, 4122/2, 4115, 4101/3, 
4101/2, 4101/5, 4099, 4098, 4097/10, 4097/5, 
4097/4, 4096/4, 4096/5, 2174/3, 453/3, 452/2, 
452/3,4,7, 447/2, 447/1, 446/1, 446/4, 446/3, 
439/1, 439/2, 439/3, 437, 436, 435, 153/7, 152/2, 
152/15, 151/1, 149/3, 149/1,2, 148/1, 99, 97/2, 96, 
95, 94, 92/2, 91/2, 90/1, 90/3, 90/4, 89/7, 2173 
(пут), 2172 (пут), 65/2, 57, 56, 52, 51, 50, 49, 48, 
47, 46, 45, 44, 42, 4075, 4074/1, 4073, 4077/3, 
4077/2, 4077/4, 4077/1, 4076/1, 4078, 4094/1,2,3, 
4089, 4095/1, 4093/2,3, 4093/6, 4093/7, 4092/2, 
4091/3, 4091/2, (пут 4052 – пруга- 2275), 4055, 
4054, 4053, 4052, 4057, 4058, 4059, 4060, 4051, 
2820/1, 2817/2, 2817/4, 2815/3, 2816, 2814, 4031 
(пут), 2816/4, 2813/4, 2814, 2812/1, 2812/4, 2811, 
2680/3,  река Западна Морава.  
       

Члан 3. 
 Власник катастарске парцеле којој је 
промењена намена дужан је да плати накнаду 
за промену намене пољопривредног земљишта 
пре издавања локацијске дозволе, у складу са 
законом којим се уређује пољопривредно 
земљиште, осим ако је кат.парцела у обухвату 
из чл.2. ове одлуке и има статус грађевинског 
земљишта. 
 Обавезује се организациона јединица 
Општинске управе надлежна за послове 
планирања и изградње да у сваком конкретном 
случају, а пре издавања локацијске дозволе, 
увидом у ГУП, утврди намену парцеле коју је 
имала на дан 15. јула 1992.године, у зависности 
од чега ће се утврдити обавеза инвеститора у 
погледу плаћања накнаде за промену намене 
земљишта. 
 

 

Члан 4. 
 Ову одлуку са графичким прилогом  
намене земљишта из ГУП-а Врњачка Бања 
доставити органу надлежном за послове 
државног премера и катастра-Служби за 
катастар непокретности Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 350-201/11 од 28.4.2011.године 
 
        ПРЕДСЕДНИК 
              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
               Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
126. 
 Скупштина општине Врњачка Бања, на 
20. седници одржаној дана 28.4.2011. године,  на 
основу чл. 93. Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 и 24/11), чл. 6. 
и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл.гласник РС'', бр. 62/06), на основу чл. 
36.ст.1. тачка 18.  Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ, 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 У члану 9. ставу 3. 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),  који се односи на 
коефицијент за намену, у тачки 2 додају се 
тачке: „2.2 пословни простор и 2.3. електроди-
стрибутивни објекти – трафостанице“. 
 

Члан 2. 
 У члану 9. ставу 3.који се односи на 
коефицијент за намену,  тачка 4.3. се мења и 
гласи: „унутрашње комуникације у колективним 
и вишепородичним стамбеним објектима 
(холови, степенишни простор и лифтовски 
отвори), и додаје се тачка: „4.4. оставе, техничке 
просторије и котларнице у вишепородичним и 
колективним стамбеним објектима“. 
 

Члан 3. 
 У члану 9. став 3. тачка 5.1. се мења и 
гласи: „гаражна места у сутеренским и подрумским 
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просторијама, све помоћне зидане објекте уз 
породичне стамбене објекте независно од намена 
просторија у помоћним објектима.“ 
 

Члан 4. 
 У члану 9. ставу 4., који се односи на 
коефицијент урбанистичке зоне, мењају се 
коефицијенти, и то:  
„Прва зона                      1,25 
Друга зона                    0,7 
Трећа зона                    0,4 
Четврта зона                   0,2 
Зона ПГР ''Гоч''                    0,5 
Зона ван обухвата ГП-а и      
ПГР „Гоч“    0,16. 
 

Члан 5. 
 У члану 9. у ставу 8., који се односи на 
опремљеност комуналном инфраструктуром, у 
свим алинејама (1-4) испред бројева који 
означавају проценте, додаје се реч „до“. 
 

Члан 6. 
 У члану 9. став 9.  се мења и гласи: 
''Проценат умањења по основу недостајуће 
комуналне инфраструктуре се признаје за 
стварне трошкове изградње комуналне инфра-
структуре, односно комуналног опремања а 
највише до 60% од висине накнаде утврђене 
према мерилима за обрачун за ту локацију.'' 
 

Члан 7. 
 У члану 13. у ставу 2. број „1,60“ се 
мења у „1,5“. 
 

Члан 8. 
 У члану 15. на крају реченице брише се 
тачка, ставља зарез и додају речи: „изјаву два 
сведока оверену у надлежном суду или 
општини Врњачка Бања и уверење Одељења за 
локалне јавне приходе.“ 
 

Члан 9 
 У члану 18. ставу 1 број „6.1.“ се мења 
у број „5.1.“. 

 
Члан 10. 

 У члану 19. став 5. се мења и гласи: 
„Власник објекта у легализацији који закључи 
уговор о накнади за уређивање грађевинског 
земљишта или уговор о уређивању међусобних 
односа у погледу прибављања прописане 
документације до 30. јуна 2012. године, у складу 
са Законом о планирању и изградњи остварује 
право на попусте и олакшице предвиђене 
Правилником о критеријумима за умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације и о условима и начину 
легализације објеката, а на утврђену висину 
накнаде у складу са чланом 9. ове Одлуке. “ 

Члан 11 
 У члану 19. иза става 5., додаје се став 6. 
који гласи: „Власник објекта се у захтеву за 
обрачун наканде опредељује за начин обрачуна 
накнаде у поступку легализације, односно 
коришћење попуста утврђених ставовима 2., 3. и 
4. или попуст предвиђен ставом 5. овог члана.“ 
 

Члан 12. 
 У  чл. 22. ставу 2.  број „1,60“ се мења у 
„1,5“. 
 

Члан 13. 
 У члану 27. ставу 3. после речи 
„пројекат“ ставља се зарез и додају речи: „или 
пројекат изведеног стања објекта“. 

У члану 27. ставу 8. се иза текста 
„хотела, мотела и хостела“ додаје текст: „и 
производних објеката, као и објеката који 
током градње, односно експлоатације користе 
обновљиве изворе енергије“, а  ''иза речи: 
''посебним актом'', преостали текст се мења  и 
гласи: ''на основу предлога уговора на који 
сагласност даје Скупштина општине''. 
 У члану 27. ставу 12. иза речи „кампа“ 
додаје се текст: „и производних објеката, као и 
објеката који током градње, односно експло-
атације користе обновљиве изворе енергије“. 
 У члану 27. став 13. се мења и гласи: 
„Обвезник плаћања накнаде у свим 
случајевима плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у ратама може у било 
ком периоду отплате поднети писмени захтев 
да остатак дуга измири у целости, а на тај 
остатак дуга обвезник накнаде има право на 
умањење од 30%.“ 
 

Члан 14. 
 На све захтеве поднете за обрачун 
накнаде који нису решени, као и захтеви по 
којима су издати обрачуни за накнаду а по 
којима нису закључени уговори примениће се 
одрдбе ове Одлуке.  
 

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 

Члан 16. 
 Задужује се Служба за скупштинске и 
нормативно-правне послове да сачини 
пречишћени текст Одлуке о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 
давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта, као и да изврши евентуалне 
исправке и правно техничку редакцију исте. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 400-715/11 од 28.4.2011.године 
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                          ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                         Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
127. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
20. редовној седници одржаној дана 
28.4.2011.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),  чл. 13. 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта бр.400-
715/11 од 28.4.2011.године 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА 
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. 
 У називу Правилника 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.3/11), иза речи: ''граде'', ставља се зарез и 
додаје текст: ''односно легализују''. 

У чл.1. Правилника, иза речи: ''граде'', 
ставља се зарез и додаје текст: ''односно 
легализују'', а  иза речи: ''актом'', преостали 
текст се мења  и гласи: ''на основу предлога 
уговора на који сагласност даје Скупштина 
општине''. 
 

Члан 2. 
 У чл.5. Правилника, у делу који се 
односи на: ''Ступање уговора на снагу'', исти се 
мења и гласи: ''Уговор закључен између 
Дирекције за планирање и изградњу и 
инвеститора производи правно дејство 
његовим потписивањем, а након добијања 

сагласности на предлог уговора од стране 
Скупштине општине''. 
 

Члан 3. 
 Брише се чл.7.Правилника. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
           Број: 400-714/11 од 28.4.2011.године  

.     
  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
128. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
20. редовној седници одржаној дана 28.4.2011. 
године, на основу члана 7, 11. и 18. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“, број 62/06), и чл. 36. став 1. тачка 3. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, број 13/10 – 
пречишћен текст), донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

  
Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним 
таксама (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
број 17/09, 7/10 – др.одлука и 15/10), тачке 4. и 
5. напомене уз тар.број 6. Таксене тарифе, 
мењају се и гласе: 
 
''4. Захтеви за постављање летње баште и 
постављање мањих монтажних објектата у 
време одржавања манифестација и вршења 
промотивних активности подносе се  Одељењу 
надлежном за послове урбанизма које, по 
испуњењу прописаних услова, издаје одобрење 
за њихово постављање. Примерак одобрења, са 
подацима о заузетој јавној површини исказа-
ним у целим и започетим метрима квадратним 
коришћеног простора и траженом периоду 
његовог заузећа, доставља се Одељењу за 
локалне јавне приходе које доноси решење о 
задужењу таксеног обвезника локалном 
комуналном таксом из овог тар.броја. 
5.  Комунална такса из овог тар.броја уплаћује 
се на уплатни рачун број: 840-741531843-77, 
комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама у пословне сврхе, и то за 
таксене обвезнике из тачке 1. тар.броја 6. у 
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сразмерном месечном износу, до 5-ог у месецу 
за текући месец, док се таксена обавеза за 
тексене обвезнике из тачке 2. овог тар.броја 
има платити унапред на основу решења које се 
доноси истовремено када и одобрење о заузећу 
јавне површине  постављањем мањих 
монтажних објеката''.    
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.          
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 434-12/11 од 28.4.2011.године 
      
        ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                           Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
129. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 20. редовној седници одржаној 28.4.2011. 
године на основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 36. 
Статута општине Врњачка Бања ("Службени 
лист општине Врњачка Бања ", број  13/10-
пречишћен текст), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О   МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА 

 
Члан 1. 

   У Одлуци о монтажним објектима 
("Службени лист општине Врњачка Бања", бр. 
15/10), у чл.6. у ставу 1. тачки 6. и чл.7.ставу 3. 
тачки 5.  иза текста: ''период закупа'',  додаје 
текст који гласи: ''односно најмање за период 
од једне године''. 
 

Члан 2. 
                 У чл.17. у ставу 2. на крају текста иза 
речи: ''депозит'' треба да стоји зарез уместо 
тачке и додаје се текст: '' а затим позвати  
следећег понуђача који је излицитирао највећи 
износ да закључи уговор, па ако таквог нема 
следећег дана  понавља  поступак давања у 
закуп површине јавне намене по процедури 
утврђеној овом Одлуком.'' 
 Став 3. у истом члану се брише. 

 
Члан 3. 

У члану 33.став1. алинеја 7. се брише. 
Члан 4. 

У члану 34.став1. алинеја 4. се брише 
се реч ''уговорне''. 

 
Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-202/11 од 28.4.2011.године 
 
         ПРЕДСЕДНИК 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
               Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
130. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
20. седници одржаној дана 28.4.2011.године, на 
основу чл. 20.став 1. тачка 12. Закона о лока-
лној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), 
чл. 4. и 12.Закона о комуналним делатностима 
(“Сл.гласник РС“,бр.16/97 и 42/98), 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. 156.,  157. и  158.  Закона о  
безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл.гласник РС“, бр.41/09 и 53/10),  
чл.48.Закона о јавним путевима (''Сл.гласник 
РС'', бр.  101/05 и 123/07), и чл.36. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09, 13/09 и 13/10), доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о саобраћају на територији 

општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/09 и 7/10 др.одлука), у 
чл. 5. после става 7. додаје се став 8. који гласи: 

''Возилима којима се врши достава-
снабдевање робе у објектима може се издати 
посебно одобрење за пролаз и паркирање у 
улицама изузетно од става 7. у оправданим 
случајевима, али по прибављеној сагласности 
од стране Извршног органа општине. '' 

Став 8. постаје  став 9. 
Став 9. постаје став 10. 
Став 10. постаје став 11. 
Став 11. постаје став 12. 
Став 12. постаје став 13. 
Став 13. постаје став 14. 
Став 14. постаје став 15. 
У истом члану додају се ставови 16. и  

17.  који гласе: 
''Возила којима се врши достава техничке 

опреме неопходне за одржавање културних 
манифестација, одржавање акција из домена 
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здравства, хуманитарних акција, прикупљање 
солидарних прихода, може се издати посебно 
одобрење за кретање и паркирање возила  у 
улицама забрањеним за саобраћај, која неће имати 
временско ограничење кретања и паркирања. 

Културне манифестације и акције подржане 
од стране Општине Врњачка Бања, ослобађају се 
плаћања локалне комуналне таксе која је 
прописана за пролаз и паркирање возила у 
улицама мимо прописаног режима саобраћаја, али 
по прибављеној сагласности од стране Извршног 
органа општине.'' 
 

Члан 2. 
У члану 6. у ставу 4. тачки 7. иза речи: 

''река'' додаје се текст: ''Бонџићи, стругара''. 
У члану 6. у ставу 4. тачки 9. иза речи: 

''Продовка'' додаје се текст:  ''Минићи, Плања-
ни, Костићи.'' 
 

Члан 3. 
Члан 19. се мења и гласи: 
''Када превозник за допрему и одвожење 

грађевинског материјала (земље, песка, шљунка, 
камена, грађевинског материјала и др), користи 
теретна возила која прекорачују укупну масу или 
премашују  дозвољено осовинско оптерећење, 
ширину, дужину или висину, такав превоз сматра  
се ванредним превозом. 

За услуге превоза из ст.1. овог члана, који се 
односе на превоз грађевинског материјала, 
превозник је дужан да са управљачем пута  у 
сваком појединачном случају закључи уговор о 
ванредном превозу и прибави одобрење за 
обављање овог превоза. 

Превозник је дужан да са управљачем пута 
за сваки појединачни превоз утврђеном трасом 
приступних саобраћајница закључи уговор, којим 
ће се ближе одредити следеће: приступне 
саобраћајнице које је једино могуће користити за 
допрему грађевинског материјала и машина до 
градилишта, стање трупа пута и путних 
објеката приступних саобраћајница пе 
обављања уговореног превоза, број 
појединачних пролазака за свако возило пона-
особ, подаци о возилима, укупну носивост 
односно осовинско оптерећење које се 
дозвољава, временски период коришћења 
предметних саобраћајница, висину накнаде за 
ванредни превоз, и оверену изјаву да прихвата 
да управљачу јавног пута надокнади сву штету 
насталу обављањем сваког појединачног 
превоза који је уговорен као ванредни превоз, у 
року од 30 дана од дана настанка штете. 

Након обављеног превоза превозник је 
дужан да управљачу пута преда приступне 
саобраћајнице дефинисане уговором у стању 
које је било пре закључења уговора. 

О закљученим уговорима и издатим 
одобрењима управљач пута води регистар и у 
обавези је да Одељењу Општинске управе 
надлежном за инспекцијске послове у сваком 
појединачном случају доставља примерак 
уговора и одобрења а надлежној полицијској 
станици примерак издатог одобрења.'' 

 
Члан 4. 

У члану 23. у ставу 5. , друга реченица се 
мења и гласи: 

''Оверен ред вожње има рок важења 
највише годину дана са почетком важења од 
дана овере истог''. 

У  чл.23. додаје се став 6. који гласи: 
''Захтев за поновну регистрацију и оверу  

реда вожње превозник подноси 15 (петнаест) 
дана пре датума истека важења реда вожње''. 

Став 6. постаје став 7. 
Став 7. постаје став 8. 
Став 8. постаје став 9. 
 

Члан 5. 
У чл.52.ставу 1. иза броја: ''5'', додају се 

бројеви: ''12. и 13''. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана ојављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 344-142/11 од 28.4.2011.године 
      
            ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                      Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
131. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 20. 
редовној седници, одржаној 28.4.2011.године, по 
разматрању закључка Општинског већа бр. 9-
127/11 од 4.4.2011.године, на основу чл.20.став 1. 
тачка 5.  Закона о локалној смоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл. 11. и 13. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' број 
16/97 и 42/98)  и чл. 14.ст.1. тачка 6. Статута 
општине Врњачка Бања (Службени лист општине 
Врњачка Бања бр.13/10-пречишћен текст), доноси  

 
О Д Л У К У 

о начину вршења послова комуналне 
делатности уређења, коришћења и одржавања 
јавних паркиралишта на територији општине 

Врњачка Бања 
 

I. 
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Овлашћује се  Јавно правобранилаштво 
општине Врњачка Бања да покрене поступак 
споразумног раскида уговора бр. 110-173/08 од 
10.12.2008.године, који је закључен између  
општине Врњачка Бања и предузећа ''Паркинг 
систем и гараже'' д.о.о. Београд, а сада 
предузећа „Метропаркинг“ д.о.о. из Београда,  
по решњу АПР-а бр.БД22801/10 од 
16.03.2010.године без промене власничке 
структуре овог привредног субјекта. 

 Обавезује се организациона јединица 
Општинске управе надлежна за послове јавних 
набавки да у складу са важећим законским 
прописима спроведе поступак за ангажовање 
овлашћене државне институције (градски 
заводи за вештачења или др.институције), која 
ће у својству вештака учествовати у поступку 
споразумног раскида уговора из става 1. ове 
тачке, након чега ће се у овом поступку 
утврдити међусобна потраживања и обавезе 
између уговарача по наведеном уговору. 
 

II. 
  Вршење послова  комуналне дела-
тности уређења, коришћења и  одржавања 
јавних паркиралишта на територији општине 
Врњачка Бања, организоваће се на начин 
поверавања ових послова предузећу, односно 
предузетнику путем јавног оглашавања, који 
поступак ће се спровести у складу са Одлуком 
о јавним паркиралиштима (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 2/07 и 1/08). 

 
III. 

 У циљу континуитета, послове 
комуналне делатности уређења, коришћења и 
одржавања јавних паркиралишта на територији 
општине Врњачка Бања, обављаће предузеће 
„Метропаркинг“ д.о.о. Београд  по уговору бр. 
110-173/08 од 10.12.2008.године  до  почетка 
обављања ове делатности од стране новог 
предузећа или предузетника изабраног на 
основу јавног огласа. 
 

IV. 
 Од  предузећа „Метропаркинг“ д.о.о. 
Београд затражити да након извршеног 
вештачења у поступку споразумног раскида 
уговора, испуни све обавезе прописане  чл.37. 
став 1. предметног уговора, који регулише 
међусобно сравњење обавеза (примопредају 
имовине и непокретности, објеката, опреме, 
уређаја, студијске и пројектно - техничке 
документације и сл.). 
 

V. 
 На основу ове одлуке, посебним 
решењем ће се образовати Комисија са  
задатком да сачини јавни оглас за поверавање 

послова на организовању послова уређења,  
одржавања и коришћења јавних паркиралишта, 
као комуналне делатности од локалног 
интереса, који у складу са Одлуком о јавним 
паркиралиштима, расписује извршни орган. 

 
VI. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:9-127/11 од 28.4.2011.год. 
 

                       ПРЕДСЕДНИК  
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                         Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
132. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
20. редовној седници, одржаној 2011.године, на 
основу чл. 32. ст.1 тачка 4. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и 
чл.36. ст.1. тачка 5.Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст), доноси  

 
О Д Л У К У 

о усвајању Програма  одрживог развоја 
туризма на планини Гоч за период 2011.до 

2014.године 
 

Члан 1. 
Усваја се Програм  одрживог развоја 

туризма на планини Гоч за период 2011.до 
2014.године. 

Саставни део ове одлуке чини Програм  
одрживог развоја туризма на планини Гоч за 
период 2011.до 2014.године. 

 
Члан 2. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
           Број: 332-13/11 од 28.4.2011.године 
      
            ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                       Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
133. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
20. редовној седници одржаној дана 
28.4.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр.129/07), чл.27. став. 1 алинеја 1. Закона 
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о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интертеса (''Сл.гласник РС'', бр. 
25/00, 25/02 и 107/05), чл. 15. Одлуке о 
оснивању ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',  
бр.4/06-пречишћен текст и бр.13/09) и чл.36. 
ст.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 
 

I. 
 Даје се сагласност на Одлуку о измени 
и допуни Статута ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања, коју је донео 
Управни одбор овог предузећа на седници од  
20.4.2011.године, под бр.11-669/11. 
 

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: 020-84/11  од 28.4.2011.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
134. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 56. седници, одржаној 
дана 21.04.2011. године, на основу чл.4. Одлуке 
о монтажним објектима („Сл.лист општине 
Врњ.Бања“, бр.15/10), чл. 59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњ.Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњ.Бања“, 
бр. 7/09), доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком врши се измена и 
допуна Плана општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњ.Бањи 
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр.4/11) тако 
што у чл.7. у ставу 3. иза алинеје 7. додаје 
алинеја 8. која гласи: 

„- локација „Авала“ – два места“. 
 

Члан 2. 
 У члану 10. у ставу 1. тачка 2. текст 
„6м“ замењује се текстом „6,5м“ 
 

Члан 3. 
 У чл. 12. додаје се тачка 15, тачка 16 и 
тачка 17 које гласе: 
„15. За постављање справа за вежбање и дечију 
забаву утврђује се по једна локација површине 
50м2 које су означене у графичком прилогу са 
ПЗ 1, ПЗ 2, ПЗ 3 и то: у насељу „Солидарност“, 
на платоу у парку наспрам Credy bank и 
локација између зграде Поште и вила „Бикица“ 
у Врњачкој Бањи, у циљу уређења површина 
јавне намене.“ 
„16. Утврђује се локација за продају наочара на 
сталку на делу Променаде испред хотела 
„Звезда“ (површина заузећа до 1м2, ознака НЧ 
у графичком прилогу) који се уклања са 
Променаде по завршетку дневног рада“. 
„17. Утврђује се локација иза библиотеке  
„ Др.Душан Радић“, уз стену Црквеног брда, за 
постављање четири функционално повезана 
објекта, угоститељске намене, укупне површине 
36м2 ознака ПУ у графичком прилогу. Пре 
постављања објаката је потребно обезбедити 
прикључке на водоводну, канализациону и ЕЕ 
мрежу.“ 

 
Члан 4. 

 Саставни део ове Одлуке је измена и 
допуна графичког прилога Плана општег 
распореда места на делу површине јавне 
намене на територији општине Врњачка Бања, 
урађен у размери 1:1000. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-160/11 од 21.04.2011. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
135. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 56. седници одржаној 
дана 21.4.2011.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  
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                             З А К Љ У Ч А К  
 1.Општинско веће је упознато са 
изменом Ценовника артикала у бифеу општине   
Установе Спортски центар Врњачка Бања, коју 
је усвојио Управни одбор Установе Одлуком 
бр. 01-360/11 од 13.4.2011.године.              
 2. Даје се сагласност на измену Цено-
вника  артикла у бифеу општине коју је усво-
јиоУправни одбор ове установе Одлуком бр. 
01-360/11 од 13.4.2011.године. 
 3.Саставни део овог закључка чини 
измена Ценовника артикала у бифеу општине 
центар коју је усвојио Управни одбор ове 
установе Одлуком бр. 01-1360/11 од 
13.4.2011.године. 
 4.Измена Ценовника артикала у бифеу 
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 ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 38-10/11 од 21.04.2011.год. 
 

           ПРЕДСЕДНИК                  
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                   Зоран Сеизовић,с.р.  
_________________________________________ 
 
136. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 56. седници одржаној 
дана 21.4.2011.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 
Одлуком бр. 0256/11 од 18.4.2011  .год о 
умањењу провизије која се обрачунава прива-
тним послодавцима за услуге посредовања при 
издавању соба, Управног одбора Установе 
Туристичка организација Врњачка Бања. 
             2. Даје се сагласност на   Одлуку бр. 
0256/11 од 18.4.2011.године о умањењу 
провизије која се обрачунава приватним 
послодавцима за услуге посредовања при 
издавању соба, Управног одбора Устан-
овеТуристичка организација Врњачка Бања. 
            3.Одлука бр. 0256/11 од 18.4.2011.год. о 
умањењу провизије која се обрачунава 
приватним послодавцима за услуге посре-
довања при издавању соба, Управног одбора 
УстановеТуристичка организација Врњачка 
Бања, ступа на снагу и примењује се од дана 
давања ове сагласности од стране оснивача. 

             4.Ова Одлука објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 400-671/11 од 21.04.2011.год. 
    

  ПРЕДСЕДНИК                  
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Зоран Сеизовић,с.р.  
_________________________________________ 
 
137. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 56. седници одржаној 
дана 21.4.2011.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 
Финансијског плана Дома здравља „Др.Никола 
Џамић“ из Врњачке Бање, који је усвојен Одлуком 
Управног одбора бр. 415-2011 од 31.03.2010. 
године. 
             2. Даје се сагласност на Одлуку Управног 
одбора Дома здравља „Др.Никола Џамић“ из 
Врњачке Бање, бр. 415-2011 од 31.03.2010.год о 
изменама Финансијског плана Дома здравља 
„Др.Никола Џамић“. 
            3.Саставни део овог закључка је измена 
Финансијског плана Дома здравља „Др.Никола 
Џамић“ из Врњачке Бање, која је усвојена 
Одлуком Управног одбора Дома здравља 
„Др.Никола Џамић“ бр. 415-2011 од 
31.03.2010.год и на коју је мишљење дало 
Одељење за финансије и буџет Општинске управе 
општине Врњачка Бања бр.9-75/11 од 13.04.2011. 
године. 
 4. Измена Финансијског плана Дома 
здравља „Др.Никола Џамић“ из Врњачке Бање, 
која је усвојена Одлуком Управног одбора Дома 
здравља „Др.Никола Џамић“ бр. 415-2011 од 
31.03.2010.год. ступа на снагу након добијања 
сагласности од стране оснивача, а примењује се од 
01.01.2011. године. 

5. Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 9-75/11 од 21.04.2011.год. 
 

   ПРЕДСЕДНИК                  
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                              Зоран Сеизовић,с.р.  
_______________________________________ 
138. 
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 На основу члана 68. и 100. став 4.и 5. 
Закона о заштити животне средине 
(„Сл.гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 – др.закон и 72/2009 – др. закон), члана 
6. Одлуке о образовању буџетског Фонда за 
заштиту и унапређење животне средине 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања бр 16/2009), Општинско Веће 
општине Врњачка Бања на 55. редовној 
седници одржаној 04.04.2011. године доноси 
   

ПРОГРАМ  
ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

 
I 

Заштита животне средине представља 
организационо предузимање мера и активности 
ради очувања и рационалног коришћења 
природних богатстава и радом створених
вредности и спречавања и отклањања штетних 
последица које угрожавају ове вредности као и 
здравље и живот људи. 

 
1.апропријација обезбеђених у  оквиру буџета 

 за текућу годину  у износу од       

Планирање и управљање заштитом 
животне средине представља важан сегмент у
организацији и функционисању локалне 
самоуправе. Средства прикупљена од  накнаде
за заштиту и унапређивање животне средине 
биће наменски коришћена за реализацију овог
програма. 

 
3.наменских прихода буџета, који су 

 дефинисани као наменски приходи буџетског 

 
 Фонда у 2011 години и то у износу од 

 2.295.941,40 динара .                   

 
4.пренета средства буџетског фонда из 

 2010.год. у износу од 1.975.941,40 динара у  

Циљ Програма је да се свеобухватно
сагледа проблем динамичке заштите животне 
средине на подручју општине Врњачка Бања, 
полазећи од садашњег стања, узимајући у 
обзир правце и динамику развоја места, у циљу 
побољшања квалитета живота, животног 
стандарда становника и животне средине 
уопште.  

 
 складу са законом и Одлуком о буџету 

 општине Врњачка Бања. 

Надзор над спровођењем одлука из 
области заштите животне средине врши 
комунална инспекција и инспекција за заштиту 
животне средине. Циљ инспекције није спрово-
ђење казнених одредби, већ да најпре укаже на 
постојеће проблеме и  затражи  решавање про-
блема, у циљу побољшања квалитета живота, 
животног стандарда становника и животне 
средине уопште.  

Доношењем и спровођењем општи-
нских одлука из области заштите животне 
средине, екологија постаје начин размишљања. 
Програмом је предвиђено да стратегија и 
приоритети заштите животне средине, морају 
бити уско повезани са стратегијом, динамиком 
и приоритетним правцима даљег развоја 
Врњачке Бање, као и ширег окружења. Систем 
управљања животном средином који усклађује 
однос између заштите и унапређивања животне 
средине и развоја општине, остварује се 

успостављањем интегралног система заштите 
животне средине уз поштовање законских 
прописа, обезбеђивањем сарадње и коорди-
нације свих релевантних чиниоца, превентивно 
спречавање загађења на месту настајања, да би 
се избегло или свело на најмању меру и 
информисању о стању животне средине, што 
мора бити доступно јавности, благовремено и у 
потпуности. 

Општинска управа општине Врњачка 
Бања путем средстава јавног информисања 
доприноси  јачању свести становништва о 
значају заштите животне средине кроз систем 
образовања и васпитања. 

Чланом 4.и 5.Одлуке о образовању 
буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања бр 16/2009) 
планирано је да се фонд финансира  из: 

 1.000.000,00 динара, 
2.Средстава остварених по основу донација  у 

 износу од 1.000.000,00 динара. 

Укупно планирана средства за 
2011.годину износе 6.271.882,80 динара, која се 
умањују за нераеализована средства по 
програму из 2010.године за мониторинг 
ваздуха у износу од 628.484,80 динара, односно 
укупно планирана средства за остварење 
активноти у области животне средине у 
2011.години износе 5.643.398,00 динара. 
Планирани приходи фонда оствариваће се из: 
1.Дела накнаде за загађивање животне средине 

 који припадају општини 
2.Средства остварених на основу накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине која 
утврђује општина у складу са Законом о 
заштити животне средине. 
3.Средства остварена на основу накнаде за 
загађење животне средине у подручју од 
посебног државног интереса за заштиту 
животне средине,на основу акта Владе РС у 
складу са Законом о заштити животне средине 
који припадају општини. 
4.Средства остварена по основу донација, 
зајмова и кредита из земље и иностранства,у 
складу са Одлуком о буџету општине Врњачка 
Бања 
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5.Других извора у складу са Законом о заштити 
животне средине и Одлуком о буџету општине 
Врњачка Бања. 

 
 
 
 

Програм објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања “ по добијању 
сагласности Министарства животне средине и 
просторног планирања. 

 

Програм                     Финансијски план 
 
 

1. 

 
 
Пренети трошкови из 2010.год. 
(мониторинг ваздуха) 

 
 

628.484,80 

 

 
2. 

 
Мониторинг квалитета ваздуха у 
Врњачкој Бањи (анализе предвиђене 
планом и програмом контроле мерења 
ваздуха и имисије загађивача;  
„Мониторинг аерозагађења на 
територији општине Врњачка Бања) 

 
   1.257.000,00 

- једном месечно на 7 
мерних локација 
изабраних по 
метеоролошким и 
другим локацијским 
параметрима 

 
3. 

 
Мониторинг буке у Врњачкој Бањи 
 

 
   600.000,00 

 Број мерних места 
одређује овлашћена 
организације 

 
4. 

 
Мониторинг кретања бројности 
популације 
инсеката који преносе болести и њихов 
третман биолошким препаратима 

 
 
    736.398,00 

 
Овлашћени институт, 
предузеће, завод  

 
5. 

Одржавање и изградња атмосферске 
канализације (чишћење отворених 
канала и одржавање постојеће атм. 
канализације) 

 
1.000.000,00 

ЈП „Бели извор“ 
Врњачка Бања 

 
6. 

 
Програм сузбијања ширења амброзије на 
територији општине 

 
500.000,00 

 
ЈП:“Борјак“ 

 
 

7. 
 
Израда Локалног плана управљања 
отпадом и катастра загађивача 

 
500.000,00 

 

Овлашћени институт, 
предузеће, завод или 
установа 

 
8. 

 
Набавка типизираних судова за 
примарну селекцију 

 
550.000,00 

 

 
9. 

 
Санација  дивљих депонија на 
територији општине 

 
500.000,00 

ЈП „Бели извор“ 
Врњачка Бања 

Укупно: 6.271.882,80 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1835/11 од   04.04.2011.године, 

 
 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                             Зоран Сеизовић,с.р. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
139. 
Република Србија 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА   
Општинска управа 
Број: 501- 52 /11 
Дана: 26.04.2011. године 
ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 Општинска управа општине Врњачка Бања 
на основу члана 22,члана 23. и 33. Закона о процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 
135/04 и 36/09), члана 26.и 37.Одлуке о општинској 
управи општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.4/09 и 3/11),  доноси  
 

ИЗМЕНУ 
П Р А В И Л НИ КА 

о раду техничке комисије за оцену студије о 
процени утицаја на животну средину 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о раду техничке 
комисије за оцену студије о процени утицаја на 
животну средину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“ бр. 8/06),мења се члан 2., став 2. 
“Техничка комисија може да захтева од 
носиоца пројекта да у одређеном року изврши 
измене и допуне у достављеној студији о 
процени уртицаја а по потреби да изврши и 
обилазак локације“, тако да гласи: 
  „На предлог техничке комисије надлежни 
орган може захтевати од носиоца пројекта да у 
одређеном року изврши измене и допуне у 
достављеној студији о процени утицаја а по 
потреби да изврши и обилазак локације“. 
 

Члан 2. 
 У члану 8. мења се став 2. тако да гласи : 
 „Техничка комисија дужна је да извештај 
са оценом студије о процени утицаја и предлогом 
одлуке достави надлежном органу најкасније у 
року од 30 дана од дана пријема студије о процени 
утицаја од надлежног органа“. 
 

Члан 3. 
 Члан 9. мења се тако да гласи : 
„Носилац пројекта сноси трошкове рада Техничке 
комисије.Сваком члану техничке комисије 
припада право на накнаду у нето износу од 
8.000,00 динара. 

Члан 4. 
 Ова измена правилника ступа на снагу 8-
ог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                   Бранислав Миковић,с.р. 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 
 
140. 
 Управни одбор Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања, на 15. ванредној 
седници, одржаној дана 13.04.2011. године, на 
основу чл. 22. Статута Установе „Спортски 
Центар“ Врњачка Бања бр.16/08 од 24.11.2008. 
године, донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 Усваја се предлог директора Установе 
„Спортски Центар“ Врњачка Бања о измени 
Ценовника артикала у бифеу општине. 
 Измене наступају у постојећем 
Ценовнику у следећим артиклима: 
„Шифра 6 – минерална негазирана вода 0,25 – 
стакло“ 
Шифра 6 
 

Минерална 
негазирана 
вода 0,25 - 
стакло 

30,00 динара 

И сада гласи: 
„Шифра 6 – минерална негазирана вода 0,25 – 
стакло“ 
Шифра 6 
 

Минерална 
негазирана 
вода 0,25 - 
стакло 

35,00 динара 

„Шифра 8 – минерална газирана вода 0,25 – 
стакло“ 
Шифра 8 
 

Минерална 
газирана 
вода 0,25 - 
стакло 

30,00 динара 

И сада гласи: 
„Шифра 8 – минерална газирана вода 0,25 – 
стакло“ 
Шифра 8 
 

Минерална 
газирана 
вода 0,25 - 
стакло 

35,00 динара 

„Шифра 10 – кока кола 0,25“ 
Шифра 10 
 

Кока кола 
0,25 

40,00 динара 

И сада гласи: 
„Шифра 10 – кока кола 0,25 “ 
Шифра 10 
 

Кока кола  
0,25 

50,00 динара 

„Шифра 11 – кока кола 0,5“ 
Шифра 11 
 

Кока кола 
0,5 

50,00 динара 

И сада гласи: 
„Шифра 11 – кока кола 0,5 “ 
Шифра 11 
 

Кока кола  
0,5 

60,00 динара 
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„Шифра 12 – швепс 0,25“ 
Шифра 12 
 

швепс 0,25 45,00 динара 

И сада гласи: 
„Шифра 12 – швепс 0,25 “ 
Шифра 12 
 

швепс  0,25 55,00 динара 

„Шифра 13 – швепс 0,5“ 
Шифра 13 
 

швепс 0,5 50,00 динара 

И сада гласи: 
„Шифра 13 – швепс 0,5 “ 
Шифра 13 
 

швепс  0,5 60,00 динара 

 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 
Деловодни број: 01-360/11 од 13.04.2011. 

године 
 

Председник Управног одбора   
                    Ненад Станојевић,с.р. 
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