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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ПШТИНЕ 

, 36.и 44.б.Закона о превозу у 
 (''Сл.гласник РС, бр.46/95, 

 62/06), чл. 5.Одлуке о ауто-
ериторији општине Врњачка 
ст општине Врњачка Бања“ 
тута општине Врњачка Бања  
раљево'', бр.24/04), на предлог 
 животне средине и локални 
ног за послове саобраћаја, 

 Врњачка Бања донео је 
                                                                                                                                                                    

3.6. паркинг површина на Железничкој ста-
ници ''Врњци'', управно паркирање – 3 такси 
местa   ПРОГРАМ 

БА ЗА АУТО-ТАКСИ 
ОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
Е ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 
008.ГОДИНУ 

амом у складу са законом и 
е планирају се потребе за 
2008.годину. 
 доноси се у складу са 
чким условима којима је 
мално организовање такси 
 утврђује потребан број такси 
си стајалишта на територији 
ања за 2008.годину. 
ду потребе за такси превозом
пштине Врњачка Бања за 
задовољења потреба корисн
превоза, одређује се 40 такси 
обављања ауто-такси прево

                                                                                                            
                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

и–                                                         ВРЊАЧКА БАЊА 

за             _________________________________________                     

 утврђени број такси возила 
ована на територији општине 
08.години, одређују се такси 
ћим локацијама:                   
оловоз приступне саобраћа–
чком улазу Аутобуске стани–
за  подужно паркирање –10 

вршина на углу улица Моше 
ки Венац ( мало Језеро ), 
 – 15 такси места    

 
 

3.3. асфалтни коловоз улице Цара Душана, 
преко пута хотела ''Фонтана'' (правац од зграде 
„Старе поште“ према пешачком уласку на 
променаду, односно према киоску), за подужно 
паркирање -5 такси места 

3.4. паркинг простор у Крушевачкој улици 
испод тржног центра ''Робна кућа'', бочно од 
објекта ''Путник'', подужно паркирање – 10 такси 
места 

3.5.паркинг површина на углу улица Велибо-
ра Марковића и Боре Васиљевић (насеље Дубр-
ава), управно паркирање - 4 такси места 

3.7. паркинг површина у Олимпијској улици  
( преко пута игралишта ''Рај'', или уз ограду 
игралишта ) – 3 такси места 
          4. За коришћење такси стајалишта под 
редним бројем 3.1, 3.3 и 3.4 даје се предност 
возилима чији возачи познају најмање по један 
страни језик-превасходно енглески. 

                 5. Овај  Програм ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
01.01.2008.год. 
   
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

                 Број: 344-306 од 14.12.2007.год.            

                                   Родољуб Џамић,с.р.                       

 
132. 
 На основу чл.38., 41., 52., 54., 55 и 103. 
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», 
бр.9/02, 33/04 и 135/04), чл.9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама 
(«Сл.гласник РС «, бр.34/01, 62/06), чл.4. Уредбе 
о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима («Сл.гласник РС», бр.95/05), 
чл.15., 26., 32., и 47. Одлуке о Општинској упра–
ви (« Сл.лист општине Врњачка Бања«, бр.10/06, 
5/07) и чл.42. Статута Општине Врњачка Бања 
(«Сл.лист општине Краљево»,бр.24/04), предсе-
дник Општине Врњачка Бања  доноси 
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ОДЛУКУ О ПРВИМ 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, 
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

И  ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних, именованих и 
постављених лица  и запослених у органима 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања«, бр.3/06-пречишћен текст), у 
чл.1. текст: «Комисије за административно-
мандатна питања, заштиту и остваривање 
личних и имовинских права грађана»,  мења се у 
текст: «Одбора за административно-мандатна 
питања». 

Члан 2. 
 У чл.2.ставу 3., иза речи «управе», брише 
се зарез, а на крају реченице додаје текст  
«заменик општинског јавног правобраниоца и 
грађански бранилац». 
 У чл.2.став 4. се мења и гласи: 
 «Постављена лица које поставља 
председник општине су: главни архитекта, 
буџетски инспектор, као и други стручњаци које 
поставља председник општине за поједине 
области (примарна здравствена заштита, заштита 
животне средине, пољопривреда, образовање и 
др.сагласно чл.54. Закона о локалној 
самоуправи),  и лица која поставља у Канцела-
рији председника општине». 
 У чл.2. додаје се став 5. који гласи: 
 «Постављена лица које поставља 
начелник Општинске управе су: начелници 
одељења, шеф службе и самостални извршиоци 
у складу са важећим прописима». 
 У чл.2. додаје се став 6.који гласи: 
 «Начелник Општинске управе одређује 
свог заменика уз сагласност председника 
општине». 
   Члан 3. 
 У чл.11. став 1. се мења и гласи: 

«Коефицијент за обрачун и исплату 
плата износи». 
 « 1.-  за лица које поставља Скупштина 
општине:», 
 У истом члану и ставу после алинеје 2. 
додаје се алинеја 3. која гласи: 
 « -(13,57) за заменика Општинског јавног 
правобраниоца », 
 Алинеја 3, постаје алинеја 4., 
 Алинеја 4.постаје алинеја 5., 
  Алинеја 5. постаје алинеја 6., мења се и 
гласи: 
-    ( 13,68) за грађанског браниоца «. 

 
У чл.11. ставу 1.после тачке 1. додају се 

тачке 2., и 3. које гласе: 
« 2. За лица које поставља председник 

општине: 
- (12,50) за главног архитекту, 
- (11,30) за буџетског инспектора, 
-(12,40) за шефа канцеларије председника 

општине, 
-(12,30) за секретара канцеларије 

председника општине 
-(12,30) за координатора за правна 

питања, 
-(12,30) за координатора за економска 

питања, 
-(12,30) за координатора за сарадњу са 

државним органима и невладиним сектором 
-(12,30) за координатора за развој спорта 
-(12,30) за главног инжењера за капиталне 
инвестиције 
 

  3. За лица које поставља начелник 
Општинске управе: 

- 12,30 за начелнике одељења, 
- 12,30 за шефа службе 
- 11,30 за самосталне извршиоце 

постављене у складу са важећим прописима 
         У чл.11.став 2. се мења и гласи: « 
Коефицијенти утврђени за постављена лица из 
става 1. ( тачке 1, 2, и 3), увећавају се у складу са 
чл.13.Одлуке. 
  

Члан 4. 
 Чл.13. се мења и гласи: 

«Коефицијенти утврђени за постављена 
лица из чл.11. став 1. тачке 1. по основу руково-
ђења и одговорности увећавају се до 30%. 

Коефицијенти утврђени за постављена 
лица из чл.11. став 1. тачке 2. по основу руково–
ђења и одговорности увећавају се на следећи 
начин: 

- за главног архитекту, до 30% 
           - за буџетског инспектора, до 50% 
            -за шефа канцеларије председника општи-
не, до 30% 
          -за секретара канцеларије председника 
општине, до 30% 
         - за координатора за правна питања, до 30% 
         - за координатора за економска питања, до 
30% 
         -за координатора за сарадњу са државним 
органима и невладиним сектором, до 30% 
        - за координатора за развој спорта, до 30% 
         -за главног инжењера за капиталне инве-
стиције, до 30%. 

Коефицијенти утврђени за постављена 
лица из чл.11. став 1. тачке 3. по основу руко-
вођења и одговорности увећавају се на следећи 
начин: 
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-за начелника одељења и шефа службе, до 
30% 

- за самосталне извршиоце, до 20% 
Коефицијенти утврђени за звање, односно 

занимање из чл.12. одлуке, увећавају се и то: 
-запосленом одговорном за припрему и 

извршење буџета или финансијског плана, вође-
ње пословних књига и састављање рачуно-
водствених извештаја и запосленом на послов-
има интерне контроле у смислу Закона о буџет-
ском систему, као и руководиоцима унутрашњих 
организационих јединица за финансије, буџет и 
јавне приходе, за 1,00. 

- запосленима на инспекцијским посло-
вима и пословима надзора над радом ЈП, најви-
ше до 20%, 

- за шефа одсека, до 20% 
    - руководиоци групе, до 10%. 

Запосленом који има право на увећање 
коефицијента по основима из става 4. алинеја 2. 
и 3 овог члана укупно увећање коефицијента не 
може бити веће од 30%.» 

 
Члан 5. 

 У чл.18. у ставу 1. реч: «Комисија» се 
мења у реч: «Одбор». 
 У чл.18. после става 1. додаје се став 2. 
који гласи: « Председник општине донеће 
решења о утврђивању коефицијената за обрачун 
и исплату плата лица која он поставља.» 
 У чл.18. у ставу 2. који постаје став 3. иза 
текста: « начелника одељења» ставља се зарез и 
додаје се текст: «шефа службе и самосталне 
извршиоце постављене у складу са важећим 
прописима». 
 У чл.18. додаје се нови став 4. који гласи: 
«Приликом одређивања коефицијената за обра-
чун и исплату плата изабраних, именованих и 
постављених лица, надлежни орган, односно 
лице које доноси решење, ће у зависности од 
сложености и обима послова, као и одговорно-
сти, утврђивати и висину увећања коефицијента 
у складу са овом одлуком». 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Врњачка Бања». 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 120-36/07 од 13.12.2007.год. 
 

                                                      
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

  

                                 Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 

 
133. 

На основу чл.7., 9., 14.ст.1.тачка 2.Закона 
о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник 
РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), 
чл.4.ст.1.тачка 4.Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.16/97 и 42/98), 
чл. 22. и 31. Одлуке о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања, (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.5/07 ), и чл. 42. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр.24/04), на предлог Одељења за 
заштиту животне средине и локални развој, 
председник општине Врњачка Бања донео је 
 
  

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ЛИНИЈА У  
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА  

ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
1. Овом Одлуком утврђује се мрежа линија у 
приградском саобраћају на територији општине 
Врњачка Бања, и то на следећим релацијама: 

 
1.ВРЊАЧКА БАЊА – КЛОБУК– 
ЛОВАЧКИ ДОМ – ЈЕЗЕРО (СЕЛИШТЕ) 

2.ВРЊАЧКА БАЊА – ПОДУНАВЦИ– 
ГРАЧАЦ – ОТРОЦИ 

3.ВРЊАЧКА БАЊА – ШТУЛАЦ – ПОПИНА 

4. ВРЊАЧКА БАЊА – РСАВЦИ (ШКОЛА) 

5. ВРЊАЧКА БАЊА – ВРАНЕШИ - БРЕКИЊЕ 
                  

6. ВРЊАЧКА БАЊА – ГРАЧАЦ – ЦРКВА – ОТРОЦИ

7. ВРЊАЧКА БАЊА – СТАНИШИНЦИ  

8. ВРЊАЧКА БАЊА – РУЂИНЦИ (ПАХУЉИЦА) – 
 МИНЕРАЛНА ВОДА ''ВРЊЦИ'' - ПОПИНА                  

 
2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

                       Број: 344-298/07 од 6.12.2007.год. 
 
                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                          ВРЊАЧКА БАЊА 

                               Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________________                
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134. 
 

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

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врња- 
чка Бања бр.10/06) у оквиру раздела 1), функци- 
 онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у 
укупном износу од 50.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 01) Црвен
крст, функционална класификација 130, 
економска класификација 481, назив позиције 
Дотације невладиним организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција  

и                                        

текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Дотације невладиним организаци-
јама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева Црвеног крста Врњачка Бања 
број: 400-1417/07 од 12.12.2007.год. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоу-
праве. 
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Врњачка Бања.» 

  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1417/07  од  13.12.2007.год. 
   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                          Родољуб Џамић, ср.р 
____________________________________________ 

 
135.  
           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 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕБУЏЕТСКЕ 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 класификација 
110, економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва  одобравају се 
средства у укупном износу од 20.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 01 , 
функционална класификација 090, економска 
класификација 472 назив позиције Накнада за 
социјалну заштиту из буџета општине. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће резерве и увећати планирана арпопри-
јација Накнаде за социјалну заштиту.    
   
  2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу решења Председника општине број: 400-
1416/07 од 12.12.2007.године, Зорану Јовановићу 
на име једнократне новчане помоћи ради даљег 
лечења. 

3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоу-
праве. 
 
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Врњачка Бања.» 
                                
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1416/07  од  18.12.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Родољуб Џамић, с.р.          

   ________________________________________              
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