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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 6 – ВРЊАЧКА БАЊА – 04.05.2009. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
133. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
седници, одржаној дана 29.4.2009.г., на основу чл. 
46. става 1. тачка 1. и става 4. Закона о локалним 
изборима (''Сл.гласник РС'' бр.129/07) и чл.30. 
Статута општине Врњачка Бања (“Службени лист 
општине Врњачка Бања”,бр. 1/09), донела је 

 
О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине 
општине Врњачка Бања 

 
I. 

Утврђује се да Зорану Станојевићу  из 
Врњачке Бање, престаје мандат одборника у 
Скупштини општине Врњачка Бања, пре истека 
времена на које је изабран, због подношења 
оставке у форми оверене писане изјаве. 

  
II. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Окружном суду у Краљеву у року 
од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 
 

СКУПШТИНА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-94/09 од 29.4.2009.године 
 
                                               ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
134. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
седници, одржаној дана 29.4.2009.године, по раз-
матрању Извештаја Верификационог одбора за 
потврђивање мандата одборника Скупштине оп-
штине Врњачка Бања, на основу  чл.56. став 5. За-
кона о локалним изборима (Сл.гласник РС бр. 
129/07) и  чл.11., а у вези са чл.8. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (“Службени 
лист општине Врњачка Бања”,бр. 1/09) донела је 

 
О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Врњачка Бања 

 
I. 

 Усваја се Извештај Верификационог одбо-
ра за потврђивање мандата одборника Скупштине 
општине Врњачка Бања бр.013-34/09 од 29.4.2009.г. 
 

II. 
 Потврђују се мандат одборника у Скуп-
штини општине Врњачка Бања, који је изабран на 
изборима одржаним 9.11.2008.г. и поновљеним из-
борима од 19.11.2008.г. и 30.11.2008.г. и то: 
 
1. Николи Трифуновићу, са изборне листе Покрет 

социјалиста-Никола Труфуновић-Боринац. 
 

III. 
 Мандат одборника траје до истека мандата 
одборника скупштина јединица локалне самоупра-
ве изабраних на редовним изборима.. 
 

IV. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се из-
јавити жалба Окружном суду у Краљеву у року од 
48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 013-35/09 од 29.4.2009.године 
      
                                 ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
135. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 3. 
седници, одржаној  29.4.2009.године, на основу чл. 
36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09),  а у вези са 
реализацијом закључка Скупштине општине бр. 9-
332 /09 од 3.4.2009.године и  Одлуке о буџету Оп-
штине Врњачка Бања за 2009.г. ("Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 28/08),  донела је  
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О  Д  Л  У  К  У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА  

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ РАСХОДА  
 

1.  Утврђује се Програм рационализације 
расхода директних и индиректних корисника бу-
џета Општине Врњачка Бања и јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Врњачка Бања. 

2.  Програм рационализације из тачке 1. ове 
Одлуке чини њен саставни део.  

3.  За спровођење Програма рационализаци-
је задуженo је Општинско веће. 

4.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службениом листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-332 /09  од 29.4.2009.године 
 
         ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

 
П  Р  О  Г  Р  А М 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ РАСХОДА 
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ 

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА  
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I ОПШТИ ДЕО 

Програмом рационализације расхода ди-
ректних и индиректних корисника буџета Општи-
не Врњачка Бања и јавних предузећа чији је оснивач 
Општина Врњачка Бања (у даљем тексту: Програм) 
односи се на рационализацију расхода буџета 
Општине Врњачка Бања  директних и индиректних 
корисника и јавних предузећа (у даљем тексту: 
корисници буџета) према врстама расхода. 
 
II  ПРИНЦИПИ 

Програм рационализације расхода засни-
ва се на следећим принципима: 
- свеобухватност – односи се на све буџетске 
кориснике 
- сегментирано утврђивање циљева – краткоро-
чни циљеви и средњорочни циљеви 

 
III РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА 
1. Расходи за запослене
Средњорочни циљ – Смањење броја запослених у 
просеку за 15%. Доношење програма рационали-
зације броја запослених од стране Општинског 
већа. 
Краткорични циљ – Замрзавање запошљавања 
код свих корисника буџета. Изузетно на захтев 
корисника буџета уз сагласност Општинског 
већа. 

 
Краткорочни циљ- Усклађивање висина накнада 
трошкова за запослене на минимално могуће и њи-
хово рационално коришћење према одлуци Оп-
штинског већа. 
 
2. Стални трошкови (електрична енергија, птт ус-
луге, грејање и др.) 
 
Средњорочни циљ – Повећање енергетске ефика-
сности код свих корисника буџета и организационе 
промене у употреби ових ресурса. 
 
Краткорични циљ –Могућност коришћења најеко-
номичнијих енергената и организационе промене у 
употреби ових ресурса. Формирање комисије за 
анализу стања и предлог мера о коме одлучује Оп-
штинско веће. 
 
Краткорични циљ – Редуцирање времена рада ули-
чне расвете према одлуци Општинсков већа. 
 
3. Расходи за репрезентацију  
 
Краткорични циљ – Доношење правилника о кори-
шћењу репрезентације од стране корисника буџета, 
на коју сагласност даје Општинско веће. 
 
4. Расходи за основна средства 
 
Краткорични циљ - Одлагање набавки основних 
средстава до септембра месеца 2009.г. када ће 
Општинско веће преиспитати планове набавки ос-
новних средстава за кориснике буџета. Изузетно у 
посебно оправданим случајевима на захтев кори-
сника буџета Општинско веће може одобрити на-
бавку основних средстава. 
 
5. Расходи за Субвенције и социјална давања  
 
Краткорични циљ - Субвенције и социјална давања 
која се уводе одлукама органа јединице локалне 
самоуправе реализује се у складу са расположивим 
средствима и остварењем прихода буџета о чему 
доноси одлуку Општинско веће. 
 
6. Расходи за капитална инвестициона улагања и 
текуће одржавање
 
Краткорични циљ - Расходи за капитална инвести-
циона улагања и текуће одржавање реализују се до 
виснине расположивих средстава и остварењем 
прихода буџета на основу утврђених приоритета 
од стране Општинског већа. 

 
IV ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА 
 Директни и индиректни корисници буџета 
Општине Врњачка Бања могу преузимати обавезе 
на основу добијене сагласности од председника 
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општине за расходе изнад износа који утврди 
Општинско веће. 
 
V РОКОВИ 
 Општинско веће ће у року од месец дана 
од дана ступања на снагу овог Програма донети 
одговарајућа акта која се односе на реализацију кратко-
рочних циљева дефинисаних овим Програмом. 
 Општинско веће ће до краја 2009.г. доне-
ти одговарајућа акта која се односе на реализаци-
ју средњорочних циљева дефинисаних овим Про-
грамом. 
 
VI СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
              Овај Програм ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службениом листу оп-
штине Врњачка Бања''. 

_______________________________________ 
 
136. 
                Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
седници одржаној дана 29.4.2009.г.,  на основу чл. 
4 и 12. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр.16/97 и 42/98), чл. 51.-55. Одлуке 
о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању 
јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих 
површина- пречишћен текст („Сл лист општине 
Краљево“, бр. 12/94, 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и 5/07) 
и чл. 36.Статута оштине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр.1/09), доноси 
 

О Д Л У К У 
О ЈАВНИМ  ХИГИЈЕНСКИМ ОБЈЕКТИМА 

 
Члан 1. 

                Овом одлуком уређују се услови и начин 
организовања послова у вршењу комуналне делатно-
сти управљања и одржавања јавних хигијенских об-
јеката на jавним површинама као и услови коришће-
ња, на подручју општине Врњачка Бања, као делат-
ности од локалног интереса. 
 

Члан 2. 
                Вршење послова из чл. 1. ове Одлуке, на 
подручју општине, Скупштина општине Врњачка 
Бања поверава већ постојећем Јавном предузећу, 
привредном друштву или предузетнику (у даљем 
тексту: Предузеће или предузетник). 
         

Члан 3. 
               Поверавање послова на организовању по-
слова управљања, одржавања и коришћења јав-
них хигијенских објеката на jавним површинама 
кao комуналне делатности од локалног интереса 
врши се оснивачким актом јавном предузећу а 
путем јавног оглашавања предузећу или предузе-
тнику, по поступку прописаном Законом о кому-
налним делатностима на период од пет година, уз 
могућност продужења у складу са законом. 

                Уколико се обављање комуналних дела-
тности или појединих послова из оквира тих дела-
тности поверава предузећу или предузетнику који 
преузима обавезу улагања средстава у ту делатност, 
период на који се поверавање врши може трајати 
онолико колико траје период повраћаја уложених 
средстава, али не дуже од 25 година. 
               Јавни конкурс расписује Председник општине. 
               Јавни конкурс објављује се у локалним 
средствима јавног информисања, на интернет сајту 
Општине Врњачка Бања и најмање у једном дне-
вном листу на територији Републике Србије. 
              Конкурс је отворен 30 дана. 
              Конкурсом се ближе одређује садржај до-
кументације коју треба доставити, а којом се дока-
зује испуњеност услова за обављање послова упра-
вљања, одржавања и коришћења јавних хигијен-
ских објеката на jавним површинама. 
              Јавни конкурс садржи одредбе о пословима 
који се поверавају у складу са овом Одлуком, о 
јавним хигијенским објектима на јавним површи-
нама која се поверава на управљање одржавање и 
коришћење, условима које је учесник дужан да 
испуни, документацији која се прилаже, време тра-
јања конкурса и друго. 
 

Члан 4. 
              Учесник јавног конкуса дужан ја да на 
основу књиговодствено-финансијске, персоналне и 
правно-нормативне документације докаже своју 
техничку, организациону и кадровску оспособље-
ност за обављање комуналне делатности која је 
предмет конкурса.  
 

Члан 5. 
             Поступак јавног оглашавања спроводи Ко-
мисија од пет чланова састављена од стручних ли-
ца, коју образује Председник општине. 
              Комисија спроводи јавни конкурс и утвр-
ђује предлог за избор најповољнијег понуђача, пре-
ма критеријумима који су одређени у конкурсној 
документацији. 
 

Члан 6. 
              Скупштина општине на предлог Комисије  
из претходног члана ове Одлуке, доноси Одлуку о 
избору најповољнијег понуђача, која се објављује у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
               На основу Одлуке из претходног става 
овог члана Председник општине закључује уговор 
о поверавању послова на управљању, одржавању и 
коришћењу јавних хигијенских објеката на jавним 
површинама на територији општине Врњачка Бања 
којим се регулишу: 
- права и обавезе уговарача у обављању путем 
јавног конкурса поверене комуналне делатности, 
- непосредне обавезе у извршавању послова, 
- одговорност за случај неквалитетног обављања 
поверених послова, 
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- правне и економске последице неизвршавања 
или лошег извршавања послова, 
- утицај више силе или наступања разлога који су 
предвиђени законом, 
- права и обавезе општине у погледу обезбеђи-
вања услова за обављање поверене делатности, 
- обавезе у погледу обезбеђивања услова за кон-
тинуирано, уредно и квалитетно вршење повере-
них послова, 
- права и обавезе у случају поремећаја у вршењу 
поверених послова, 
- услови и поступак раскида уговора пре угово-
реног рока, као и права и обавезе које из тога про-
истекну, 
- и друга питања која су од значаја за уредно 
обављање поверених послова. 
 

Члан 7. 
               Јавни хигијенски објекат на jавним повр-
шинама у смислу одредаба ове одлуке је јавни 
WC који се поставља на јавној површини или са 
налази у оквиру пословних објеката намењених 
за општу употребу (тржни и спортски центри, ја-
вне позорнице, игралишта, стајалишта и сл). 
              Јавни WC може да буде трајан или при-
времени. Уколико се поставља као трајан објекат 
мора да буде прикључен на јавну инфраструкту-
рну мрежу (електро, водоводну и канализациону 
и сл.). Привремени јавни WC је монтажни објекат 
који мора бити опремљен да може аутономно да 
функционише и поставља се на захтев организа-
тора јавних манифестација и других скупова. 
               Објекти из става 1. и 2. овог члана могу 
се поставити по претходно добијеном одобрењу 
организационе јединице Општинске управе над-
лежне за послове урбанизма. 
 

Члан 8. 
                  Општиско веће доноси акт којим се утвр-
ђују локације за објекте из претходног члана ове Од-
луке, ближе услове одржавања, опремања, кори-
шћења објеката, максимални ниво висине накнаде 
коју плаћају корисници и др., на предлог организа-
ционе јединице Општинске управе надлежне за 
заштиту животне средине и комуналне делатности. 
                 

Члан 9. 
Послове уређења, опремања и одржавања 

јавних хигијенских објеката обавља јавно пред-
узеће, привредно друштво односно предузетник 
коме је поверено вршење тих послова. 

 Послови уређења, опремања и одржава-
ња јавних хигијенских објеката обављају се у 
складу са овом Одлуком и актима донетим на 
основу ове Одлуке, као и другим одлукама оп-
штине којим се регулише заштита, уређење и 
коришћење јаних површина. 
 

 

Члан 10. 
Предузеће или предузетник коме је поверено 

вршење послова уређења, опремања и одржавања 
јавних хигијенских објеката дужно је да обезбеди: 
- сталну санитарну, техничку и хигијенску исправ-
ност објекта, 
- редовно одржавање и функционалност објекта, 
- санитарно-техничко упутство за кориснике о ко-
ришћењу, истакнуто на видном месту,           
- ценовник услуга за кориснике, истакнут на видно место, 
- техничка средства за издавање и евидентирање 
карте (фискалног рачуна, жетона) кориснику, 
- упозорење за кориснике о санкционисаним забра-
нама, истакнуто на видном месту,                       
- стално присуство радника на одржавању хигијене,  
- да видно обележи објекат и сл. 
 

Члан 11. 
За коришћење јавних хигијенских објеката 

корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду 
коју утврђује и наплаћује предузеће или преду-
зетник коме је поверено вршење послова. 
              На акт предузећа, односно предузетника којим се 
утрђује накнада, сагласност даје Општинско веће. 
                      

Члан 12. 
Корисник јавог хигијенског објекта дужан 

је да плати накнаду за коришћење објекта и да об-
јекат користи у складу са прописаним упутством, 
упозорењем и ценовником. 
 

Члан 13. 
Корисницима јавог хигијенског објекта за-

брањено је: 
- улаз и напуштање објекта без плаћене накнаде, 
- оштећење и уништавање уређаја, 
- бацање смећа ван опреме за хигијенско одлагање 
отпадака, 
- писање, цртање и на други начин прљање просто-
ра објекта, 
- прекомерно задржавање. 
 

Члан 14. 
Контролу коришћења јавног хигијенског 

објекта и услова из чл. 10. ове Одлуке врше овла-
шћени контролори предузећа или предузетника. 
               Овлашћена лица предузећа или предузет-
ника имају и дужна су да носе службену легити-
мацију и службена одела. 
 

Члан 15. 
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

и над законитошћу рада предузећа или предузет-
ника врши организациона јединица Општинске 
управе надлежна за послове заштите животне сре-
дине и развој комуналних делатности. 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке 
врши комунална инспекција Општинске управе. 
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Члан 16. 
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 

дин. казниће се за прекршај правно лице ако поступа 
супротно одредбама чл. 10. и 14. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 
дин. казниће се за прекршај одговорно лице у прав-
ном лицу ако поступа супротно одредбама чл. 10. и 
14. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 
дин. казниће се прекршај предузетник ако поступа 
супротно одредбама чл. 10. и 14. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 дин. 
казниће се прекршај службено  лице, ако поступа 
супротно одредбама чл. 14. ст. 2. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 
дин. казниће се прекршај физико лице ако поступа 
супротно одредбама чл. 12. и 13. ове Одлуке. 
 

Члан 17. 
Новчану казну из члана 16. ст. 4. наплаћу-

је на лицу места комунална инспекција Општин-
ске управе.  
 

Члан 18. 
Општинско веће донеће акт из чл. 8. ове 

Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на сна-
гу ове Одлуке. 
 

Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивљња у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 
                           
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-384/09  од 29.4.2009.год. 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
137. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
седници, одржаној 29.4.2009.г., на основу чл. 45. 
Статута општине Врњачка Бања („Службени лист 
општине Врњачка Бања“, бр.1/09) и чл. 29. 
Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе у општини Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Краљево“, бр. 9/05), доноси  

 
О Д Л У К У 

 
1. Формира се Одбор за праћење примене 

Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе у општини Врњачка Бања и надзор 
над радом јавних предузећа и установа. 

 
2. Задаци Одбора су: 

- праћење примене Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе у општини 
Врњачка Бања, 

- надзор над спровођењем јавних набавки јавних 
предузећа и установа, 

- покретање поступака и давање иницијативе 
надлежним органима у борби против корупције, 

- праћење и обављање послова који се односе на 
организовање координације рада са државним 
органима у борби против корупције. 

 
3. Одбор има председника, заменика пред-

седника и три члана. 
 
4. Рок за који се имају вршити наведени за-

даци износи 3 године. 
 
             5.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивљња у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 
                                                              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-403/09  од 29.4.2009.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
. 

138. 
Скупштина општине Врњачка Бања на својој 

3.  седници одржаној дана 29.4.2009.г., а  на основу 
чл.53. и 54. Закона о основима система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 62/03,  64/03-испр., 
58/04 и 62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл. лист општине 
Врњачка Бања”, број  1/09),  донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о   разрешењу 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, због истека мандата: и то: 

Представници Наставничког већа: 
1. Емилија Косовац, професор хемије  
2. Велимир Страњанац, наставник 
практичне наставе 
3.Новоселац Бојан. 
 
Представници Савета родитеља: 
1.Милетић Предраг  
2. Пајовић Србољуб  
3. Тодосијевић Драган  
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 -Представници локалне самоуправе:  
1. Оливер Мијатовић, 
2. Данило Станковић, 
3. Љиљана Ђукић. 

 
II. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а објавиће се у “Сл.листу оп-
штине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-107/09 од 29.4.2009.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
139. 

Скупштина општине Врњачка Бања на својој 
3.  седници одржаној дана 29.4.2009.године, а  на осно-
ву чл.53. и 54. Закона о основима система образовања 
и васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 
58/04 и 62/04-испр., 79/05, 81/05 и 101/05) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Врњачка Бања”, број  1/09),  донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о   именовању чланова Школског одбора 
Угоститељско-туристичке  школе са домом 

ученика  Врњачка Бања 
 
 

I. 
Именују се чланови Школског одбора 

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

 
 Представници Наставничког већа: 

1. Емилија Косовац, професор хемије и  
2.Велимир Страњанац, наставник прак-
тичне наставе 
3. Бојан Новоселац, професор физичког 
васпитања. 
Представници Савета родитеља: 
1. Србољуб Пајовић, 
2. Драган Тодосијевић 
3. Мирољуб Танасковић. 

 
 Представници локалне самоуправе: 

1. Саша Јовичић 
2. Владимир Алексијевић 
3. Драган Мијатовић.  

 
II. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а објавиће се у “Сл.листу оп-
штине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-106/09 од 29.4.2009.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
140. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној само-
управи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.10. Одлуке 
о оснивању Фонда за развој пољопривреде општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.4/09) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута оп-
штине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/09),  донела је  
 

    Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању    председника и чланова  

Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде општине Врњачка Бања  

 
I. 

 У Управни одбор Фонда за развој пољо-
привреде  општине Врњачка Бања, именује се: 

 
1. Новак Лутовац, председник 
2. Миша Црноглавац, зам.председника 
3. Живота Милосављевић,члан 
4. Раде Николенџић, члан 
5. Верољуб Васовић, члан  
6. Добрица Топаловић, члан и 
7. Дејан Јевтић, члан. 
 

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: 020-102 /09  од 29.4.2009.године 
 
      ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
141. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној само-
управи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.12. Одлуке 
о оснивању Фонда за развој пољопривреде општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.4/09) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
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општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врња-
чка Бања'' бр. 1/09),  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању    председника и чланова  

Надзорног  одбора Фонда за развој 
пољопривреде општине Врњачка Бања  

 
I. 

 У Надзорни одбор Фонда за развој пољо-
привреде  општине Врњачка Бања, именује се: 

 
1. Милан Марковић, председник 
2. Зоран Дуркалић, члан 
3. Драган Оташевић, члан. 
  

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: 020-103/09  од 29.4.2009.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
142. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.2. Од-
луке о оснивању Фонда за противпожарну зашти-
ту општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр. 11/88 и Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута оп-
штине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врња-
чка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу   и именовању  члана 

Управног одбора Фонда за противпожарну 
заштиту општине Врњачка Бања  

 
I. 

 Разрешава  се дужности члан  у  Управ-
ном одбору Фонда за противпожарну заштиту оп-
штине Врњачка Бања, испред Ватрогасне спаси-
лачке јединице ,  и то: 

1. Ђорђе Мићовић. 
 

II. 
 У Управни одбор Фонда за противпо- 

жарну заштиту  општине Врњачка Бања, испред 
Ватрогасне спасилачке јединице именује се: 

 
1. Славо Сташевић. 

 
III. 

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

Број: 020-104/09  од 29.4.2009.године 
 
    ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
143. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној само-
управи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),  чл.9. Одлуке о 
оснивању Фонда за солидарну стамбену изградњу 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Краље-
во бр.4/00 и 9/00) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врња-
чка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  члана  
Управног одбора Фонда за солидарну 

стамбену изградњу општине Врњачка Бања  
 

I. 
 Разрешава  се дужности члана  у  Управном 

одбору Фонда за солидарну стамбену изградњу оп-
штине Врњачка Бања, испред оснивача,  и то: 

1. Милица Станчић, на лични захтев. 
 

II. 
 У Управни одбор Фонда за солидарну 

стамбену изградњу општине Врњачка Бања, име-
нује се: 

Испред оснивача: 
1. Валентина Цветановић, члан. 
  

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

Број: 020-105/09  од 29.4.2009.године 
 
      ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
144. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл.36. Закона о локалној самоуправи (Сл. 
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гласник РС бр. 129/07), чл.41.став 2. Статута оп-
штине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врња-
чка Бања'' бр. 1/09) и чл. 40. и 41. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о допуни Решења о именовању председника и 
чланова Одбора за естетско и урбанистичко 
уређење Врњачке Бање  Скупштине општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
 Врши се допуна Решења о именовању 
председника и чланова Одбора за естетско и урба-
нистичко уређење Врњачке Бање  Скупштине оп-
штине Врњачка Бања бр. 020-87/09 од 3.4.2009.г., 
тако што се у чл.1. тачки 3.  за чланове именују и: 
 

- Тања Лукић и 
- Мирољуб Спасић. 

 
Члан 2. 

 Одбор за  естетско и урбанистичко уре-
ђење Врњачке Бање има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка  Бања'' бр.1/09). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у «Службеном ли-

сту општине Врњачка Бања». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-87/09  од 29.4.2009.године 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
145. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.15. За-
кона о јавним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса ("Сл.гласник РС", 
бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-испр. и 123/07-
др.закон), чл.8. Одлуке о организацији и раду Јав-
ног предузећа за обављање комуналних делатно-
сти "Бели Извор" ("Сл. лист општине Краљево", 
број 27/04) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута оп-
штине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врња-
чка Бања'' бр. 1/09), донела је  

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању заменика председника Управног 

одбора Јавног предузећа за обављање  
комуналних  делатности  

"Бели Извор"Врњачка Бања 
 

I. 
За заменика председника  Управног одбора 

ЈП за обављање комуналних делатности "Бели 
Извор" Врњачка Бања, именује се: 

- Ратомир Стевановић. 
 

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: 020-109/09  од 29.4.2009.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
146. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној само-
управи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.15. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.8. Одлу-
ке о оснивању Јавног предузећа за газдовање за-
штитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања ("Сл. 
лист општине Краљево",број 27/04 и ''Сл. лист оп-
штине Врњачка Бања'' бр. 9/06)) и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању  заменика председника  
Управног одбора Јавног предузећа за 

газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања 

 
I. 

За заменика председника  Управног одбора 
ЈП за газдовање заштитним шумама ''Борјак''  
Врњачка Бања , именује се: 

-Ивица Лазаревић. 
 

II. 
 Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у "Службеном ли-
сту општине Врњачка Бања". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-110/09  од 29.4.2009.године 

 
     ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
147. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.15. 
Закона о јавним предузећима и обављању дела-
тности од општег интереса ("Сл.гласник РС", 
бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. 
закон), чл.12. Одлуке о оснивању ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 4/06-пре-
чишћен текст и 2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању заменика председника  
Управног одбора ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине  

Врњачка Бања 
 

I. 
 За заменика председника Управног одбо-

ра ЈП Дирекције за планирање и изградњу општи-
не Врњачка Бања, именује се: 

 
- Иван Благојевић. 
 

   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: 020-111/09  од 29.4.2009.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
148. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 
редовној седници одржаној дана 29.4.2009.г., на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.15. За-
кона о јавним предузећима и обављању делатно-
сти од општег интереса ("Сл.гласник РС", 
бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-испр. и 123/07-
др.закон), чл.17. Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа Радио телевизија Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 1/07-пречишћен текст и 
2/07)) и чл.36. став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/09), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  председника  и 
именовању зам.председника 
Управног одбора Јавног предузећа 

Радио телевизија Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешава  се дужности председника  у  Уп-

равном одбору Јавног предузећа Радио телевизија Вр-
њачка Бања,  и то: 

1. Зорица Сладић, на лични захтев. 
 

II. 
За председника  Управног одбора Јавног пре-

дузећа Радио телевизија Врњачка Бања, именује се: 
 -Милорад Думановић. 

За заменика председника Управног одбора Јав-
ног предузећа Радио телевизија Врњачка Бања, именује се: 
 -Иван Радуловић. 
 

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: 020-108/09  од 29.4.2009.године 
      
                                  ПРЕДСЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Драган Стевановић,с.р. 

_______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
149.  

Председник општине Врњачка Бања на ос-
нову чл.9.ст.4.Закона о финансијској подршци поро-
дици са децом („Сл.гласник РС„ бр.16/02 и 16/05), чл.2. 
Одлуке о финансијској подршци породици породиља 
без сталног запослења („ Сл. лист општине Врњачка 
Бања“ бр.4/09) чл.14. Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2009.г. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“ бр.28/08), Решење Општинског већа општине 
Врњачка Бања бр400-566/09 од 16.042009.г. и чл.56. 
ст.1.тач.7. Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“ бр.1/09),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
о утврђивању висине финансијске подршке 

породици  са децом   за  2009.годину 
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Члан 1. 
          Овим закључком сагласно чл.2. Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом утвр-
ђује се за 2009-у годину, висина новчаног износа 
од 200 Еура месечно у  динарској  противвредно-
сти према средњем курсу НБС у моменту исплате 
за четврто и свако следеће живорођено дете и 
начин исплате, која се остварује на начин и под 
условима  ближе прописаним наведеном Одлуком  
 

Члан 2. 
         Финансијска подршка у износу од 200 Еура 
месечно  у динарској противвреднсоти у 2009.год. ис-
плаћује се породици за четврто и свако следеће живо 
рођено дете са датумом рођења од 08.03.2009.г.,  па 
до навршених 15 година живота. 
         Наведена финансијска средства Решењем 
Општинског већа општине Врњачка Бања бр.400-
566/09 од 16.04.2009.год. обезбеђена су у буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. са позиције 472 
накнада за социјалну заштиту. 
                                                            

Члан.3. 
       На основу појединачног решења надлежне 
службе Општинске управе општине Врњачка Ба-
ња  за послове дечије заштите којим се утврђује у 
сваком појединачном случају испуњеност услова 
за остваривање овог права на основу поднете до-
кументације, Одељење за финансије и буџет оп-
штине Врњачка Бања вршиће исплату износа из 
чл.1. овог закључка . 
              

Члан 4. 
       Овај закључак ступа на снагу даном доно-
шења, а примењиваће се од 08.03.2009.г.  и обја-
виће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
                                       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-694/09 од  16.04.2009.године. 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                              Зоран Сеизовић, с.р. 

_______________________________________ 
              
150. 

Председник општине Врњачка Бања на 
основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Сл. гласник РС„ бр.16/02 и 
16/05), чл.2. Одлуке о финансијској подршци 
породици породиља без сталног запослења 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.4/09) чл.14. 
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 
2009.годину ( „Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.28/08), Решења Општинског већа општине 
Врњачка Бања бр.400-566/09 од 16.04.2009.год. и 
чл.56. ст.1.тач.7. Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.1/09),  
донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
о утврђивању висине финансијске подршке 
породици  породиља без сталног  запослења  

 за 2009.г. 
 

Члан 1. 
          Овим закључком сагласно чл.2. Одлуке о финан-
сијској подршци породици породиља без сталног запо-
слења утврђује се за 2009-у годину, висина новчаног 
износа од 2000 динара месечно и начин исплате финан-
сијске подршке породици породиља без сталног запо-
слења, која се остварује на начин и по поступку који је 
ближе прописан наведеном Одлуком.  
 

Члан 2 . 
         Финансијска подршка у износу од 2000 дина-
ра  месечно у 2009-тој год. исплаћује се  породици 
породиље без сталног запослења са територије Оп-
штине Врњачка Бања, која отпочне са коришћењем 
породиљског одсуства почев од 01.04.2009.г., и то 
за период који је Законом порписан за породиљско 
одсуство и одсутсво са рада због неге детета. 
          Наведена финансијска средства Решењем Оп-
штинског већа општине Врњачка Бања бр,400-
566/09 од 16.04.2009.год. обезбеђена су у буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. са позиције 472 
накнада за социјалну заштиту.  
 

Члан.3. 
       На основу појединачног решења надлежне 
службе Општинске управе општине Врњачка Бања  
за послове дечије заштите којим се утврђује у 
сваком појединачном случају испуњеност услова 
за остваривање овог права на основу поднете 
документације, Одељење за финансије и буџет 
општине Врњачка Бања вршиће исплату накнаде 
из чл.1.овог закључка . 

Члан 4. 
       Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а примењиваће се од 01.04.2009.г.  и објавиће се у  
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
                                         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-693/09 од  16.04.2009.године. 
 
                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                              Зоран Сеизовић, с.р. 

_______________________________________ 
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