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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
на општине Врњачка Бања на 
одржаној 25.10.2007.године, 

 седнице од 12.10.2007.г.   на 
 став 1. чл. 6. и 13. Закона о 
а („Сл.гласник РС“,бр. 42/91, 
р.закон, 81/2005-исп.др.закона 
р.закона), члана 18. и 77. 
 („Сл.гласник РС“,бр.52/96 и 

3. Статута општине Врњачка 
општине Краљево бр.24/04), 

  Д  Л  У  К  У 
ИВАЊУ  УСТАНОВЕ   
И ЦЕНТАР»  ВРЊАЧКА 

БАЊА 

БЕ 
Члан 1. 

езбеђења услова за обављање 
вности, делатности којима се 
ортске активности, начина 
ришћења и услова за промену 
ћења спортских објеката, 
услова за школски спорт, 
у области спорта, вођење 
вљање надзора,  оснива се  
тски центар» Врњачка Бања ( 
 Установа). 

ШТЕ УСТАНОВЕ                             
Члан 2. 

а послује под називом: 
ортски центар » Врњачка 

 Установе је у Врњачкој Бањи,  
бб. 

Члан 3. 
мену назива, седишта и 
анова, потребна је сагласност 

СТАНОВЕ 
Члан 4. 

вљати следеће делатности: 
ст спортских арена и стадиона 
спортске активности 

-55220  -Кампови    
 
-55211  -Дечија и омладинска одмаралишта 
-55220  -Кампови 
-5300 - Ресторани 
-93040 - Третмани за побољшање физичког 
стања и расположења 
-01412 -Уређење и одржавање паркова, 
зелених и рекреационих површина 
- 92720 -Остале рекреативне области на другом 
месту непоменуте 
- 63214  - Услуге у друмском саобраћају. 
 
 Установа може без уписа у регистар да 
обавља и друге делатности који служе 
делатности уписаној у регистар, а које се 
уобичајено обављају уз ту делатност у мањем 
обиму или привремено. 
        

Члан 5. 
  Установа обавља послове органи–

зовања физичког вежбања, изградње и 
одржавања спортских објеката, развоја 
спортских грана које су од посебног значаја за 
општину Врњачке Бање, промоције и 
подстицања бављења спортом у свим 
сегментима становништва, а нарочито деце, 
омладине, особа са инвалидитетом, пензио–
нера, спортских ветерана и запослених, 
промоцијом и подстицањем бављења жена 
спортом, спортских и спортско-рекреативних 
активности деце и омладине, организовањем 
спортских и спортско-рекреативних активно–
сти радника и грађана, унапређењем стручног 
рада и стручног оспособљавања у области 
спорта, унапређењем заштите здравља 
спортиста, организацијом спортских манифе–
стација, стварањем услова за развој врхунског 
спортског стваралаштва и унапређења квали–
тета рада са младим спортским талентима, 
школским спортским такмичењима. 
 
СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И НАЧИН 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА 
 

Члан 6. 
 Установа је правно лице са правима, 

обавезама и одговорностима које има на 
основу Устава, Закона и ове Одлуке. 

Установа има жиро рачун код 
Министарства финансија Републике Србије- 
Управе за трезор. 
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Утврђују се средства у висини од  
50.000,00 динара за оснивање и почетак рада 
Установе, која се обезбеђују из буџета 
општине. 

Ради обављања делатности, Установи 
се преносе на употребу и одржавање, односно 
газдовање  спортско- рекреативни објекти чији 
је власник држава, односно власник, тј. 
корисник јединица локалне самоуправе, или 
спортски и други објекти које се од стране 
државе повере на управљање и коришћење 
јединици локалне самоуправе. 
 

Члан 7. 
  Установа обезбеђује средства за рад 

из: 
-из буџета општине, 
-средстава сопствених акција и манифестација 
-средстава маркентишког пословања и 
комерцијалних послова, 
-средстава спонзора и дародаваца, 
-средстава остварених организовањем игара на 
срећу, и 
-других прихода. 
 
 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И 
УСТАНОВЕ                

Члан 8. 
  Оснивач има право да тражи подноше-
ње извештаја или информације о раду и 
пословању Установе, да предузима мере 
којима се обезбеђују услови да ова Установа 
извршава задатке утврђене Законом и овом 
Одлуком, за делатност за коју је основана. 

Установа доноси годишњи програм 
рада уз сагласност оснивача и подноси 
оснивачу извештај о извршењу годишњег 
програма за претходну годину. 
 Скупштина општине даје сагласност на 
Статут Установе, а извршни орган даје 
сагласност на акт о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места и Ценовник 
услуга Установе. 

  Начин унутрашње организације и 
вршења делатности Установе ближе се 
утврђују Статутом. 
 
ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 9. 
Органи Установе су: Директор, 

Управни и Надзорни  одбор. 
 

Члан 10. 
 Скупштина општине именује директ–
ора решењем на период од 4 године. 
 Услови и начин избора директора 
регулисаће се Статутом. 
 

  
Члан 11. 

 Директор обавља послове утврђене 
Законом и Статутом. 
 

Члан 12. 
 Управни одбор Установе има 7 
чланова и то: 5 представника оснивача и 2 
члана из реда запослених у Установи. 
 

Члан 13. 
Управни одбор:   

1. доноси Статут Установе;  
2. доноси Програм рада Установе 
3. доноси акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних задатака и 
друге опште акте у складу са Законом; 
4. одлучује о пословању Установе; 
5. одлучује о коришћењу средстава у складу са 
Законом; 
6. усваја извештај о пословању и годишњи 
обрачун;  
7. обавља и друге послове у складу са 
Статутом. 

На акте из става 1. алинеје 2. и 3. овог 
члана, сагласност даје Извршни орган Општи-
не Врњачка Бања, а на Статут- Скупштина 
општине Врњачка Бања. 
 

Члан 14. 
 Надзорни одбор има 3 члана и то: 
-два представника оснивача и 
-једног члана из реда запослених у Установи. 
 

Члан 15. 
Надзорни одбор; 

-врши надзор над пословањем, прегледа 
извештај о пословању и годишњи обрачун; 
-о резултатима надзора, писмено обавештава 
оснивача и Управни одбор. 
 

Члан 16. 
Скупштина општина решењем именује 

чланове Управног и Надзорног одбора. 
 

Члан 17. 
 Установа може бити укинута: 
-ако не испуњава законом прописане услове за 
обављање делатности, 
-ако не постоје услови за обављање њене 
делатности. 

Сматра се да не постоје услови за 
обављање делатности Установе ако: 
-не постоји потреба за њеном делатношћу; 
-потребе за делатношћу у Установи не могу да 
се задовоље на рациона-лни и економичнији 
начин; 
-не остварује законом утврђене ци-љеве и 
задатке. 
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Члан 18. 

 Поступак за укидање установе покреће 
оснивач или орган управе надлежан за вршење 
надзора над законитошћу рада установе. 
 Акт о укидању Установе доноси 
оснивач. 
 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
  Рок за доношење Статута је 2 месеца 

од дана  примене одлуке о оснивању. 
До именовања директора Установе, 

његове послове и овлашћења вршиће лице које 
посебним решењем именује Скупштина 
општине Врњачка Бања. 
 На основу ове одлуке, Скупштина 
општине ће посебним решењима именовати 
чланове Управног и Надзорног одбора. 
 

Члан 20. 
 Општи акти Установе донеће се у року 
од 3 месеца од дана доношења Статута 
установе. 
 

Члан 21. 
 Међусобна права и обавезе у погледу 
разграничења имовине и средстава  између 
Установе «Спортски центар» и Туристичке 
организације Врњачка Бања уредиће се 
деобним билансом, са стањем на дан 
31.12.2007.г., на који сагласност даје извршни 
орган. 

Члан 22. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Врњачка Бања», а примењиваће се од 
1.1.2008.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  Број: 020-86/07 од 25.10.2007.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
___________________________________ 
 
119. 
 Скупштина општинe Врњачка Бања, на 
својој 20-oj седници одржаној дана 
25.10.2007.године, која је наставак седнице од 
12.10. 2007. године, на основу чл. 13. став 1. 
Закона о јавним службама (Сл.гласник РС 
бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-
исп.др.закона и 83/2005-исп.др.закона), чл. 28. 
и 30. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 
45/05) и чл. 23. ст.1. тачка 7. Статута општине 

Врњачка Бања ("Сл. лист општине Краљево", 
бр. 24/04), донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО-
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

 Назив «Одлука о оснивању Установе 
Туристичко-спортски центар «Врњачка Бања» 
(Сл.лист општине Краљево бр.12/94, 16/94-
испр.,22/94, 4/95 и Службени лист општине 
Врњачка Бања бр.4/06),  мења се и гласи: 
«Одлука о оснивању Туристичке организације 
Врњачка Бања.» 
 

Члан 2. 
 У чл.1., 2. и 3. Одлуке, текст: 
"Туристичко-спортски центар" мења се у 
текст: "Туристичка организација Врњачка 
Бања". 
 

Члан 3. 
 У чл.1. иза речи:»туризма», брише се 
текст: « и физичка култура». 
 
      Члан 4. 
 У  члану 3. брише се став 2.  
 

Члан 5. 
 Чл.4. се мења и гласи: «Установа 
обавља делатности за које је до дана 
доношења ове одлуке уписана у регистар 
надлежног органа, осим делатности наведених 
под шифрама следећих група и подгрупа: 
92610, 92622, 92720, 01412 које се бришу». 
  

Члан 6. 
 У члану 5. брише се тачка 3. и тачка 4. 

 
Члан 7. 

 Брише се члан 8. 
 

Члан 8. 
 Брише се члан 17.     
           

Члан 9. 
 Међусобна права и обавезе у погледу 
разграничења имовине и средстава  између 
Установе «Спортски центар» Врњачка Бања  и 
Туристичке организације Врњачка Бања 
уредиће се деобним билансом, са стањем на 
дан 31.12.2007.г., на који сагласност даје 
извршни орган. 
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Члан 10.  
 Обавезује се  Туристичка организација  
Врњачка Бања  да у року од 30 дана од дана 
доношења ове одлуке, усагласи Статут са овом 
одлуком. 
 

Члан 11. 
 Обавезује се Служба  за скупштинске и 
нормативно правне послове да сачини 
пречишћен текст ове одлуке. 
 

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања, а примењиваће се од 
1.1.2008.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА           
  Број: 020-87/07 од 25.10.2007.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
______________________________________ 
 
120. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
20-ој редовној седници одржаној дана 
25.10.2007.године, која је наставак седнице од 
12.10.2007.године, на основу чл.30.став 1. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 9/02, 33/04 и 135/04), чл. 2а. 
Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну 
заштиту општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр.11/88 и Сл.лист општине 
Врњачка Бања  бр. 2/07), чл.23. Статута 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево бр. 24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
I. 

 Даје се сагласност на Статут Фонда за 
противпожарну заштиту општине Врњачка 
Бања који је донео Управни одбор Фонда на 
седници од 27.7.2007.године, под бр.020-68/07. 

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: 020-68/07 од 25.10.2007.године 

 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
 

121. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

20-ој редовној седници одржаној 
25.10.2007.године, која је наставак седнице од 
12.10.2007.године, на основу чл.30.ст.1.тачка 
8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 9/02, 33/04 и 135/04), чл.9. Одлуке о 
оснивању Фонда за солидарну стамбену 
изградњу општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр.4/00 и 9/00)  и чл. 23.ст.1. 
тачка 8. Статута општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 
ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
 Разрешавају се дужности чланова 
Управног одбора Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања, 
испред Савеза синдиката  општине Врњачка 
Бања и то: 
 1. Лазић Славица,  
 2.Милановић Ратко, 
 3.Удовичић Александар и 
 4.Андрејић Зорица, члан.  
 

II. 
 У Управни одбор Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања, 
испред Савеза синдиката  општине Врњачка 
Бања, именују се: 

1. Ракезић Љубомир, члан 
2. Сташић Мирко, члан 
3. Топаловић Дејан, члан и  
4. Стојковић Хранислав.  
 

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: 020-28/07 од 25.10.2007.г.  
    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Дане Станојчић,с.р. 
_____________________________________ 

 
122. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 20-ој редовној седници одржаној дана 
25.10.2007.године, која је наставак седнице од 
12.10.2007.године,  а  на основу чл.53. и 54. 
Закона о основима система образовања и 
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васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 62/03) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”, број 24/04), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ  
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА  

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
 Разрешавају се чланови Школског 
одбора Угоститељско-туристичке школе са 
Домом ученика у Врњачкој Бањи, и то: 
 
 Представници  Савета родитеља: 

1.Дејан Карамарковић и  
2.Ђурђа Пецић, због престанка основа 

по којем су именовани. 
  

II. 
Именују се чланови  Школског одбора 

Угоститељско-туристичке школе са Домом 
ученика у Врњачкој Бањи , и то: 

 
 Представници Савета родитеља: 

1. Милетић Предраг и  
2.Тодосијевић Драган. 

 
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: 020-76/07 од 25.10.2007.год 

. 
   ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Дане Станојчић,с.р.    

________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
123. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 

лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
9.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 01)Удружења и савези,  
функционална класификација 133, економска 
класификација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
арпопријација Дотације осталим непрофитним 
институцијама.   
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:400-1139/07 од 11.09.07.год. “Удружењу 
дистрофичара Краљево”.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4.  Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-1139/07  од  24.10.2007.год. 
               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Родољуб Џамић .с.р. 

________________________________________ 
               
124. 
   На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
21.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 01)Удружења и савези,  
функционална класификација 133, економска 
класификација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
арпопријација Дотације осталим непрофитним 
институцијама.   
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2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине 
број:400-1165/07 од 24.10.07.год. “Удружењу 
РВИ-Трипковић”.  
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-1165/07  од  24.10.2007.год. 
 
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИ 
                        Родољуб Џамић,с.р.  
_______________________________________ 
 
125. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 1) функционална класи-
фикација 840, економска класификација 4819 
назив позиције Дотација осталим непрофи-
тним институцијама. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана апропријација Дотације 
осталим непрофитним институцијама.   
2. Средства из претходне тачке овог решења 
одобравају се на основу поднетог захтева 
Манастира Покрова Пресвете Богородице из 
Лешја, заведеним под  бр. 400-1189/07 од 
25.10.2007.год.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавиће се у Службеном листу 
општине Врначка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-1189/07  од 25.10.2007 .год.                      

                                                                           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                            
Родољуб Џамић, с.р. 

________________________________________ 
 

126. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2007.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1), функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
15.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 01, функционална класи-
фикација 133, економска класификација 4819, 
назив позиције Дотације осталим непрофи-
тним институцијама. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр. 
400-1127/07 од 12.10.2007.год., Удружењу 
«Покрет Рома» из Врњачка Бања у циљу 
покривања трошкова учешћа на  
манифестацији „Др.Сава Станојевић“ у 
Трстенику 
3.Уплату извршити на рачун  број: 205-102357-
22-Комерцијална банка АД Београд. 
 3. О реализацији  решења стараће се Одељење 
за финансије и буџет. 
4. Ово решење објавиће се у Службеном листу 
општине Врначка Бања. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-1127/07  од  12.10.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                            
Родољуб Џамић, с.р. 

________________________________________ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
127. 

На основу чл. 11. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Установе 
Туристичко-спортски центар Врњачка Бања 
бр.020-87/07 од  25.10.2007.г., Служба  за 
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скупштинске и нормативно правне послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
сачинила је пречишћен текст  

 
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Пречишћен текст Одлуке садржи: 
 
1.Одлуку о оснивању Установе Туристичко-
спортски центар Врњачка Бања (Сл. лист 
општине Краљево, бр. 12/94), 
2.Исправку Одлуке о оснивању Установе 
Туристичко-спортски центар Врњачка Бања 
(Сл. лист општине Краљево, бр. 16/94), 
3.Одлуку о  изменама Одлуке о оснивању 
Установе Туристичко-спортски центар Врња–
чка Бања (Сл. лист општине Краљево, бр. 
22/94), 
4.Одлуку о допуни Одлуке о оснивању 
Установе Туристичко-спортски центар Врња–
чка Бања (Сл. лист општине Краљево, бр. 
4/95), 
5.Одлуку о  изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Установе Туристичко-спортски 
центар Врњачка Бања (Сл. лист општине 
Врњачка Бања, бр. 4/06) и 
6.Одлуку о  изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Установе Туристичко-спортски 
центар Врњачка Бања (Сл. лист општине 
Врњачка Бања, бр. 6/07)  

- овом Одлуком измењен је назив 
установе, која послује под називом 
«Туристичка организација Врњачка 
Бања», 
- измењен је чл.4., 
- у чл.3. брисан став 2., у чл.5. брисане 
тачка 3. и 4., брисани  чл.8. и чл.17. 

7. Пречишћен текст одлуке, не садржи одредбе 
које се односе на то када ова одлука ступа на 
снагу. 
 
Број: 020-88/07 
Дана:30.10.2007.  ШЕФ СЛУЖБЕ
                      Гајшек Олгица,с.р. 
 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
(пречишћен текст) 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине Врњачка Бања за 
обављање делатности туризма оснива 
установу  Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
 
 
 

Члан 2. 
Назив Установе је: ТУРИСТИЧКО 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЊАЧКА БАЊА са 
потпуном одговорношћу ( у даљем тексту: 
Установа ). 

Седиште Установе је у Врњачкој Бањи, 
ул. Врњачка 6/2. 
 

Члан 3. 
Установа Туристичка организација 

обавља послове: унапређења и промоције 
туризма на нивоу општине; подстицања 
програма изградње туристичке инфрас-
труктуре и уређења простора; координирања 
активности и сарадње између привредних и 
других субјеката у туризму који непосредно и 
посредно делују на унапређењу и промоцији 
туризма; доноси годишњи програм и план 
промотивних активности у складу са 
Стратегијом промоције туризма коју доноси 
Влада РС, плановима и програмима ТОС-а; 
обезбеђивања информативно-пропагандног 
материјала којим се промовишу туристичке 
вредности општине (штампане публикације, 
аудио и видео промотивни материјал, интернет 
презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са 
надлежним органима и туристичке сигнали-
зације за туристичка места; прикупљања и 
објављивања информација о целокупној тури-
стичкој понуди на својој територији, као и 
друге активности значајне за туризам; 
организовања и учешћа у организацији 
туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација; 
формирања туристичко-информативних цент-
ара (за прихват туриста, пружање бесплатних 
информација туристима, прикупљање пода-
така за потребе информисања туриста, упозна-
вање туриста са квалитетом туристичке пону-
де, упознавање надлежних органа са приту-
жбама туриста и др.). 

Туристичка организација се  стара  о 
месту постављања и начину истицања 
туристичке сигнализације. 

Скупштина општине, у циљу успеш-
нијег развоја туризма, а посебно у току 
припреме и трајања туристичке сезоне, може 
донети акт о заједничком раду и сарадњи 
органа, служби, предузећа, установа и других 
организација чији је оснивач. 

Координација активности из става 4. 
овог члана може бити поверена Туристичкој 
организацији. 
  Туристичка организација обавља и 
друге активности у складу са овом одлуком и 
статутом. 
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Члан 4. 
Текст овог члана је садржан у 

самосталним члановима Одлуке о оснивању 
Установе Туристичко-спортски центар 
Врњачка Бања (Сл. лист општине Врњачка 
Бања, бр. 6/07). 
 

Члан 5. 
За оснивање и почетак рада Установе 

обезбеђују се средства: 
1.У новчном износу од 3.000 динара, преносом 
на рачун Установе, 
2.Преношењем на коришћење и управљање 
пословне зграде Туристичког савеза општине 
Врњачка Бања у ул. Врњачкој бр. 6/2 у 
Врњачкој Бањи. 
3а. Преношењем на коришћење и управљање 
објекта Дечијег одмаралишта у Буљарицама (7 
викенд кућица, објекат трпезарије са собома, 
кухињом и магацином и стара барака). 

 
Члан 6. 

Средства за обављање и развој своје 
делатности Установа стиче: 
1.  Непосредно од обављања привредних и 
других делатности којима се врши продаја 
производа и услуга на тржишту. 
2. Од средстава спонзора, донатора и из 
других извора 
3. Из буџета општине Врњачка Бања према 
Одлуци о буџету за сваку годину. 

 
Члан 7. 

Средства за рад Установе користе се за 
следеће намене: 
1. Материјалне трошкове рада Установе 
2. Амортизација у складу са Законом 
3. Плате, регрес, топли оброк запослених у 
складу са критеријумима који важе за остале 
кориснике буџетске потрошње заједно са 
припадајућим законским обавезама на ова 
лична примања. 
4.Средства за текуће инвестиционо одржавање 
и инестиције у складу са потребама и фина-
нсијским могућностима. 

 
Члан 8. 

     (Брисано) 
 

Члан 9. 
Органи Управе су: директор, Управни 

одбор и Надзорни одбор. 
Директора Установе, Управни одбор и 

Надзорни одбор именује и разрешава 
Скупштина општине Врњачка Бања, као 
оснивач Установе. 

 
Члан 10. 

Директор руководи Установом. 

Директор Установе одговоран је за 
законитост рада, организацију рада, 
остваривање Програма рада Установе и 
вођење прописаних документација и 
евиденција. 

Директор установе има права и обавезе 
утврђења Законом и Статутом Установе. 

 
Члан 11. 

Управни одбор има орган управљања 
Установе. 

Управни одбор има 5 чланова од којих 
су 3 члана представници оснивача а 2 
представници запослених у Установи. 

 
Члан 12. 

 Управни одбор: 
- доноси Статут Установе, 
- одлучује о пословању Установе, 
- усваја извештај о пословању и 

годишњи обрачун, 
- доноси Програм рада Установе, 
- одлучује о расподели добити и 

коришћењу средстава у складу са 
Законом 

- доноси општа акта Установе, 
- врши и друге послове утврђење 

Статутом Установе. 
 

Члан 13. 
Надзорни одбор има три члана од којих 

су два члана представници оснивача а један 
члан је представник запослених у Установи. 

Надзорни одбор врши надзор над 
пословањем Установе, о чему најмање једном 
годишње подноси извештај Установи и 
оснивачу. 

Надзорни одбор обавља и друге 
послове које му повериоснивач. 

 
Члан14. 

Установа не може променити 
делатност, нити извршити статусне промене, 
без сагласности оснивача. 

 
Члан 15. 

Установа доноси годишњи Програм 
рада уз претходну сагласност оснивача и 
подноси извештај о извршењу годишњег 
програма рада оснивачу за преходну годину. 

 
Члан 16. 

Скупштина општине даје сагласност на 
Статут Установе, а извршни орган даје 
сагласност на акт о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места и Ценовник 
услуга Установе. 
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Члан 17. 
                         (Брисано) 
 

Члан 18. 
Међусобна права, обавезе и 

одговорност оснивача и Установе која нису 
регулисана овом Одлуком утврдиће се 
посебним уговором. 

 
Члан 19. 

Орган управљања Установе у 
оснивању, његов састав и овлашћења одредиће 
се посебном Одлуком. 

 
Самостални чланови Одлуке о оснивању 
Установе Туристичко-спортски центар 

Врњачка Бања 
    (Сл. лист општине Краљево, бр. 12/94) 

 
Члан 20. 

До именовања директора Установе, 
његове послове и његова овлашћења вршиће 
лице које посебном одлуком именује 
Скупштина општине Врњачка Бања. 

Под пословима и овлашћењима из 
претходног става подразумева се: 

- организовање, обављање послова 
везаних за оснивање и почетак рада 
Установе, 

- закључивање уговора и обављање 
правних радњи за оснивање и почетак 
рада Установе, 

- потписивање налога и вршење послова 
располагања средствима, 

- одлучивање о пријему радника и 
њихивом рапоређивау, 

- старање о целокупном пословању 
Установе и обављање самостално сви 
послова оснивањ Установе осим 
послова за које је по овој одлуци 
потребна сагласност оснивача. 

 
Члан 21. 

Именовање директора, чланова 
Управног и Надзорног одбора Установе и 
доношење Статута Установе, обавиће се 
најкасније у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке 
 

Члан 22. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престаје да важи Одлука о оснивању Установе 
за обављање друштвених длатности под 
називом Спортско друштво »Гоч« Врњачка 
Бања (»Сл. лист општине Краљево«, број 9/90)  
и престаје са радом Туристички савез општине 
Врњачка Бања.  

 
 

Самостални чланови Одлуке о  изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Установе 
Туристичко-спортски центар Врњачка 

Бања 
    (Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 6/07) 

 
 

Члан 4. 
 Чл.4. се мења и гласи: «Установа 
обавља делатности за које је до дана 
доношења ове одлуке уписана у регистар 
надлежног органа, осим делатности наведених 
под шифрама следећих група и подгрупа: 
92610, 92622, 92720, 01412 које се бришу». 
 

Члан 9. 
 Међусобна права и обавезе у погледу 
разграничења имовине и средстава  између 
Установе «Спортски центар» Врњачка Бања  и 
Туристичке организације Врњачка Бања 
уредиће се деобним билансом, са стањем на 
дан 31.12.2007.г., на који сагласност даје 
извршни орган. 
 

Члан 10. 
 Обавезује се  Туристичка организација  
Врњачка Бања  да у року од 30 дана од дана 
доношења ове одлуке, усагласи Статут са овом 
одлуком. 
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања, а примењиваће се од 
1.1.2008.године. 
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