
 Страна 1     -   Број 2.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      22.2.2010. године 
  

 
 
 
 

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ 2 – ВРЊАЧКА БАЊА –   22.2.2010. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
8.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници, одржаној дана 18.2.2010.године,  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 и 13/09), донела је 
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
Утврђује се да Матеји Мијатовићу из 

Новог Села, 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 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања.'' 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Вишем суду у Краљеву у року 
од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 020-7/10 од 18.2.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                    Драган Стевановић,с.р. 
________________________________________ 
 
9.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници, одржаној дана 18.2.2010.године, по 
разматрању Извештаја Верификационог одбора 
за потврђивање мандата одборника Скупштине 
општине Врњачка Бања, на основу  чл.56. став 
5. Закона 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 
одбора за потврђивање мандата одборника 
Скупштине општине Врњачка Бања бр.013-2/10 
од 18.2.2010.године. 
 

II 
 Потврђује се мандат одборника у Скуп-
штини општине Врњачка Бања, који је изабран 
на изборима одржаним  9.11.2008.године и 
поновљеним изборима од 19.11.2008.године и 
30.11.2008.године и то: 
 
1. Слађани Ђукић-Ерић, са изборне листе За 
Европску Врњачку Бању-Борис Тадић. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Вишем суду у Краљеву у року 
од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 013-3/10 од 18.2.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                     Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
10. 
      Скупштина општине Врњачка Бања на 9. 
седници одржаној 18.2.2010.год. на основу чл. 
20. ст.1. тачка 18. и чл. 32.став 1.тачка 8.Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07), чл.13. Закона о јавним службама 
(''Сл.гласник РС'', бр.42/91,71/94, 79/05, 83/05), 
чл.23., а у вези са чл.81. Закона о култури 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и чл.14. ст.1. тачка 
19. и чл.36.ст.1. тачка 9. Статута општине 
Врњачка Бања (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр1/09 и 13/09), донела је 
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О  Д  Л  У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Установе 
Културни центар Врњачке Бање (''Сл.лист 
општине Краљево'', бр.5/92 и 1/95-др. Одлука),  
чл.2. се мења и гласи:  
 ''Културни центар обавља следеће 
делатности: 
        92522 - заштита културних добара 
природних и других знаменитости, 
 92521 - делатност музеја, галерија и 
збирки, 
 92130 – приказивање филмова, 
 92310- уметничко и књижевно 
стваралаштво и сценска уметност, 
 92320 – рад уметничких установа,                                                                  

 Управни одбор установе дужан је да у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса изврши избор кандидата, и предлог 
достави Скупштини општине.  

 72300 - обрада података, 
 22110 - издавање књига, брошура, 
музичких књига и других публикација,         
 22150 - остала издавачка делатност,                     
 22130 - издавање часописа и сличних 
периодичних издања.''                                                                                       

                                                           
 Скупштина општине именује директора 
установе на основу предлога Управног одбора 
установе.  

                                                                       Ако Скупштина општине  не  прихвати 
предлог Управног одбора сматра се да јавни 
конкурс није успео.  

  
Члан.2. 

 Чл.5. се мења и гласи: ''Сагласност на 
Статут установе даје Скупштина општине. 
 Сагласност на акт о унутрашњој 
организацији систематизацији радних места 
даје Општинско веће.'' 

Члан 3. 
 Чл.7. се мења и гласи: 
 ''Средства за финансирање делатности 
установе, обезбеђују се: 

- из буџета општине; 
- из прихода остварених обављањем 

делатности; 
- од накнада за услуге, продајом 

производа, 
- од легата, донација и спонзорства,  
- оснивањем задужбина и фондација; 
- и на други начин у складу са 

законом. 
 Предлог годишњег програма рада, 
установа доставља надлежном органу осни-
вача, у складу са законом и Статутом општине, 
који посебно садржи исказана средства потре-
бна за финансирање програмских активности, 
као и средства за финансирање текућих 
расхода и издатака. 
 Извештај о раду, односно реализацији 
културних програма, установа  доставља надле-
жном органу оснивача у складу са законом и 
Статутом општине.'' 

 
Члан 4. 

 Чланови: 9., 10. и 11. који се односе на 
органе установе се бришу, и предвиђају нове 
одредбе (чл.9-18) ове Одлуке, на следећи 
начин: 

 
''Члан 9. 

 Установом руководи директор.  
 Директора установе именује и 
разрешава оснивач.  
 Директор се именује се на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново 
именован.  
 Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује и спроводи Управни одбор установе.  
 Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује се 60 дана пре истека мандата 
директора.  

 Директору престаје дужност у складу 
са законом и Статутом установе. 
 

Члан 10.  
 Услови за избор кандидата за директора 
установе утврђују се Статутом установе.  
 Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део конкурсне документације.  
 

Члан 11. 
 Скупштина општине може именовати 
вршиоца дужности директора установе, без 
претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре 
истека мандата, односно када јавни конкурс за 
директора није успео.  
 Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну годину.  
 

Члан 12. 
Директор установе:  
1) организује и руководи радом установе;  
2) доноси акт о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са 
законом и статутом установе;  
3) извршава одлуке Управног одбора установе;  
4) заступа установу;  
5) стара се о законитости рада установе;  
6) одговоран је за спровођење програма рада 
установе;  
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7) одговоран је за материјално-финансијско 
пословање установе;  
8) врши друге послове утврђене законом и 
Статутом установе.  
 

Члан 13. 
 Установа, поред директора, може имати 
једног или више уметничких, односно програ-
мских директора који руководе уметничким, 
односно стручним пословима и за њих су 
одговорни.  
 Начин и услови за избор, као и 
поступак за разрешење уметничког, односно 
програмског директора, уређују се Статутом 
установе, у складу са законом.  
 

Члан 14. 
 Установом управља Управни одбор.  
 Управни одбор установе има 5 чланова, 
од којих су 3 представници оснивача, а 2 члана 
су представници запослених у установи, које 
предлаже већина запослених. 
 Чланове Управног одбора именује и 
разрешава оснивач, из реда истакнутих струч-
њака и познавалаца културне делатности.  
 Председника Управног одбора именује 
оснивач из реда чланова Управног одбора.  
 Чланови Управног одбора установе из 
става 2. овог члана именују се на период од 
четири године и могу бити именовани највише 
два пута.  
 Састав Управног одбора у погледу 
стручности, заступљености представника мање 
заступљеног пола и предлага из реда запосле-
них, мора да одговара законом прописаним 
условима. 
 

Члан 15. 
 Скупштина општине може, до 
именовања председника и чланова Управног 
одбора установе, да именује вршиоце дужности 
председника и чланова Управног одбора, који 
ту функцију могу обављати најдуже једну 
годину, а у складу са законом. 
 

Члан 16. 
Управни одбор установе:  
1) доноси Статут;  
2) доноси друге опште акте установе, 
предвиђене законом и Статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању установе;  
5) доноси програме рада установе, на предлог 
директора;  
6) доноси годишњи финансијски план;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и 
пословању;  

9) даје предлог о статусним променама, у 
складу са законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 
директора;  
11) закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је 
изабран, односно до његовог разрешења, а када 
је за директора именовано лице које је већ 
запослено у истој установи културе на 
неодређено време, закључује анекс уговора о 
раду, у складу са законом о раду;  
12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом.  
 Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 
6) даје надлежни орган  оснивача.  
 

Члан 17. 
 У установи се образује Надзорни одбор.  
 Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем установе.  
 Надзорни одбор има три члана, од којих 
су 2 представници оснивача, а 1 члан је 
представник запослених у установи, кога 
предлаже већина запослених. 
 Чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава оснивач.  
 Председника Надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова Надзорног одбора.  
 Чланови Надзорног одбора установе из 
става 3. овог члана именују се на период од 
четири године и могу бити именовани највише 
два пута.  
 Састав Надзорног  одбора у погледу  
заступљености представника мање заступље-
ног пола и у погледу немогућности именовања, 
мора да одговара законом прописаним 
условима. 
 

Члан 18. 
 Скупштина општине може, до имено-
вања председника и чланова Надзорног одбора 
установе, да именује вршиоце дужности 
председника и чланова Надзорног одбора, који 
ту функцију могу обављати најдуже једну 
годину, у складу са законом.'' 
 

Члан 19. 
           Члан 12. који постаје чл.19. се мења и 
гласи: ''Статут и друга општа акта  установа је 
у обавези да донесе у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке и достави 
надлежним органима оснивача на сагласност.'' 
 

Члан 20. 
 Управни одбор установе, који има 7 
чланова, именован у складу са чл.9. Одлуке о 
оснивању Установе Културни центар Врњачка 
Бања ("Сл.лист општине Краљево", број 5/92), 
а у вези са чл.30. Одлуке о оснивању ЈП 
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Врњачке новине и РТВ Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Краљево'', бр.1/95), 
наставља са радом до именовања председника 
и чланова Управног одбора у складу са законом 
и овом одлуком. 
 
                                     Члан 21. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу  
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
12.3.2010.године. 
 

Члан 22. 
 Задужује се Служба за скупштинске и 
нормативно правне послове да сачини 
пречишћен текст ове одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  Број: 020-10/10 од 18.2.2010.године 
      
    ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ 
�������         Драган 
Стевановић,с.р. 
____________________________________ 
  
11. 
          Скупштина општине Врњачка Бања на 9. 
седници одржаној 18.2.2010.год., на основу чл. 
20. ст.1. тачка 18. и чл. 32.став 1.тачка 8.Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07), чл.13. Закона о јавним службама 
(''Сл.гласник РС'', бр.42/91,71/94, 79/05, 83/05), 
чл.23., а у вези са чл.81. Закона о култури 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09) чл. 12. ст.3. Закона 
о библиотечкој делатности (''Сл.гласник РС, 
бр.34/94) и чл.14. ст.1. тачка 19. и чл.36.ст.1. 
тачка 9. Статута општине Врњачка Бања 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр1/09 и 13/09), донела је 
 

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

ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ ''ДР ДУШАН РАДИЋ'' У  

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању установе 
Народне библиотеке ''Др Душан Радић''  
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.1/96),  чл.5. се мења и гласи:  
 ''Народна библиотека обавља следеће 
делатности: 
        92511 - делатност библиотека; 
 92310- уметничко и књижевно 
стваралаштво и сценска уметност; 
 22110 - издавање књига, брошура, 
музичких књига и других публикација; 

 22150 - остала издавачка делатност.''                         
  

Члан.2. 
 У чл. 10. ст.1., додају се алинеја 5. и 6 
које гласе: 

- оснивањем задужбина и фондација; 
- и на други начин у складу са 

законом.'' 
 

Члан 3. 
 Чланови: 13.-18. који се односе на 
органе установе се бришу, и предвиђају нове 
одредбе (чл.13-22) ове Одлуке, на следећи 
начин: 
 

''Члан 13. 
 Установом руководи директор.  
 Директора установе именује и разре-
шава оснивач,  а по прибављеној сагласности 
директора  библиотеке која обавља матичну 
функцију. 
 Директор се именује се на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново 
именован.  
 Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује и спроводи Управни одбор установе.  
 Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује се 60 дана пре истека мандата 
директора.  
 Управни одбор установе дужан је да у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса изврши избор кандидата, и предлог 
достави Скупштини општине.  
 Скупштина општине именује директора 
установе на основу предлога Управног одбора 
установе. 
 Ако Скупштина општине  не  прихвати 
предлог Управног одбора сматра се да јавни 
конкурс није успео.  
 Директору престаје дужност у складу 
са законом и Статутом установе. 
 

Члан 14.  
 Услови за избор кандидата за директора 
установе утврђују се Статутом установе.  
 Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део конкурсне документације.  
 

Члан 15. 
 Скупштина општине може именовати 
вршиоца дужности директора установе, без 
претходно спроведеног јавног конкурса, а по 
прибављеној сагласности директора  библио-
теке која обавља матичну функцију, у случају 
када директору престане дужност пре истека 
мандата, односно када јавни конкурс за 
директора није успео.  
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 Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну годину.  
 

Члан 16. 
Директор установе:  
1) организује и руководи радом установе;  
2) доноси акт о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са 
законом и статутом установе;  
3) извршава одлуке Управног одбора установе;  
4) заступа установу;  
5) стара се о законитости рада установе;  
6) одговоран је за спровођење програма рада 
установе;  
7) одговоран је за материјално-финансијско 
пословање установе;  
8) врши друге послове утврђене законом и 
Статутом установе.  
 

Члан 17. 
 Установа, поред директора, може имати 
једног или више уметничких, односно програ-
мских директора који руководе уметничким, 
односно стручним пословима и за њих су 
одговорни.  
 Начин и услови за избор, као и 
поступак за разрешење уметничког, односно 
програмског директора, уређују се Статутом 
установе, у складу са законом.  
 

Члан 18. 
 Установом управља Управни одбор.  
 Управни одбор установе има 5 чланова, 
од којих су 3 представници оснивача, а 2 члана 
су представници запослених у установи, које 
предлаже већина запослених. 
 Чланове Управног одбора именује и 
разрешава оснивач, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности.  
 Председника Управног одбора именује 
оснивач из реда чланова Управног одбора.  
 Чланови Управног одбора установе из 
става 2. овог члана именују се на период од 
четири године и могу бити именовани највише 
два пута.  
 Састав Управног одбора у погледу 
стручности, заступљености представника мање 
заступљеног пола и предлага из реда запосле-
них, мора да одговара законом прописаним 
условима. 
   

Члан 19.  
 Скупштина општине може, до 
именовања председника и чланова Управног 
одбора установе, да именује вршиоце дужности 
председника и чланова Управног одбора, који 
ту функцију могу обављати најдуже једну 
годину, а у складу са законом. 
 

Члан 20. 
Управни одбор установе:  
1) доноси Статут;  
2) доноси друге опште акте установе, 
предвиђене законом и Статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању установе;  
5) доноси програме рада установе, на предлог 
директора;  
6) доноси годишњи финансијски план;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и 
пословању;  
9) даје предлог о статусним променама, у 
складу са законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 
директора;  
11) закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је 
изабран, односно до његовог разрешења, а када 
је за директора именовано лице које је већ 
запослено у истој установи културе на 
неодређено време, закључује анекс уговора о 
раду, у складу са законом о раду;  
12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом.  
 Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 
6) даје надлежни орган  оснивача.  
 

Члан 21. 
 У установи се образује Надзорни одбор.  
 Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем установе.  
 Надзорни одбор има три члана, од којих 
су 2 представници оснивача, а 1 члан је  
представник запослених у установи, кога 
предлаже већина запослених. 
 Чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава оснивач.  
 Председника Надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова Надзорног одбора.  
 Чланови Надзорног одбора установе из 
става 3. овог члана именују се на период од 
четири године и могу бити именовани највише 
два пута.  
 Састав Надзорног  одбора у погледу  
заступљености представника мање заступљен-
ог пола и у погледу немогућности именовања, 
мора да одговара законом прописаним 
условима. 
   

Члан 22.  
 Скупштина општине може, до 
именовања председника и чланова Надзорног 
одбора установе, да именује вршиоце дужности 
председника и чланова Надзорног одбора, који 
ту функцију могу обављати најдуже једну 
годину, у складу са законом.'' 
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Члан 23. 
           Члан 21. који постаје чл.23. се мења и 
гласи:  
 ''Предлог годишњег програма рада, 
установа доставља надлежном органу 
оснивача, у складу са законом и Статутом 
општине, који посебно садржи исказана сред-
ства потребна за финансирање програмских 
активности, као и средства за финансирање 
текућих расхода и издатака. 
 Извештај о раду, односно реализацији 
културних програма, установа  доставља 
надлежном органу оснивача у складу са 
законом и Статутом општине.'' 
 

Члан 24. 
 Чл.22. који постаје чл.24. се мења и 
гласи: '' Сагласност на Статут установе даје 
Скупштина општине. 
 Сагласност на акт о унутрашњој орга-
низацији систематизацији радних места даје 
Општинско веће.'' 
 

Члан 25. 
 Чл.26.  се мења и гласи: '' Статут и 
друга општа акта  установа је у обавези да 
донесе у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке и достави надлежним 
органима оснивача на сагласност.'' 
 

Члан 26. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу  
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
12.3.2010.године. 
 

Члан 27. 
 Задужује се Служба за скупштинске и 
нормативно правне послове да сачини 
пречишћен текст ове одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-11/10 од 18.2.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                Драган Стевановић,с.р. 
_______________________________________ 
 
12. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
9.седници, одржаној 18.2.2010.године, на 
основу члана 4.ст.3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл.гласник РС", бр.25/00, 25/02, 
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон), 
чл.32.ст.1.тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 36.ст.1. тачка 9.Статута општине 

Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр. 1/09 и 13/09), донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА «БОРЈАК» 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
за газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево бр. 
27/04 и 9/06), у чл. 5. ставу 1., иза алинеје са 
шифром делатности: ''45110'' која садржи и  
текстуални део, додају се  нове алинеје које 
гласе: 
 ''45310- Постављање елетричних 
инсталација и опреме 
 Ова делатност обухвата: 

- постављање инсталација у зградама 
или другим објектима за: 

- електричне водове и прибор, 
- лифтове и покретне степенице, 
- противпожарне аларме, 
- аларме и системе против провала, 
- кућне антене и др.ваздушне 

проводнике, 
- светлећа места и др. 
45340- Остали инсталациони радови 

 Ова делатност обухвата: 
- постављање инсталација у зградама 

или другим објектима за: 
- осветљење и сигналне системе на 

путевима, аеродромима и лукама, 
- прибор и уређаје на другом месту 

непоменуте.'' 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-12/10 од 18.2.2010.године 
      
          ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ             
                 Драган Стевановић,с.р. 
________________________________________ 
 
13. 
 Скупштина општине Врњачка Бања, на 9. 
седници одржаној 20.2.2010.године, која је 
наставак седница од 19.2.2010.године и 18.2.2010. 
године на основу чл. 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.76. и 
86. Закона о култури (''Сл.гласник РС'', 72/09)  и чл. 
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36. Статута општине Врњањка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09 и 13/09), донела је  
 
   О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ МУЗИЧКИХ 

ФЕСТИВАЛА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОПШТИНУ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Члан 1. 
 Одлука о утврђивању музичких фестивала 
од значаја за општину Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 5/07), престаје да 
важи даном ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 Овлашћује се Општинско веће да у складу 
са законом расписује конкурсе за прикупљање 
предлога за финансирање и суфинансирање 
пројеката у култури и уређује начин, мерила и 
утврђује критеријуме за избор пројеката у  области 
културе који се финансирају и суфинансирају из 
буџета општине. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог  дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
12.3.2010.године. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 9-113/10 од 20.2.2010.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
       Драган Стевановић,с.р. 
_______________________________________ 
 
14. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници, одржаној 18.2.2010.године,  на 
основу члана 36. ст.1. тачка 33. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 1/09 и 13/09) и чл.5.ст.2. 
Одлуке о  општинским и некатегорисаним 
путевима (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.  6/08 и 17/09), донела је  
 

О Д Л У К У  
 

 1. Усваја се и даје  сагласност на  
Програм одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградњи и реконс-
трукцији јавне расвете у насељу на територији 
општине Врњачка Бања за 2010.годину, који је 
донео Управни одбор ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања 
одлуком бр.35-239/09 од 8.2.2010.године. 

2. Саставни део ове одлуке чини 
Програм одржавања, заштите, развоја и упра-
вљања општинским и некатегорисаним путеви-
ма и улицама и изградња и реконструкција 
јавне расвете у насељу на територији општине 
Врњачка Бања за 2010.годину из тачке 1. ове 
одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  Број: 350-65/10 од 18.2.2010.године 
 
    ПРЕДСЕДНИК 
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
            Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
15. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници, одржаној 18.2.2010.године,  на 
основу члана 36. ст.1. тачка 33. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 1/09 и 13/09) и чл.5.ст.2. 
Одлуке о  општинским и некатегорисаним 
путевима (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.  6/08 и 17/09), донела је  
 

О Д Л У К У  
 

 1. Усваја се и даје сагласност на 
Средњорочни Програм одржавања, заштите, 
развоја и управљања општинским и некатего-
рисаним путевима и улицама на подручју 
општине Врњачка Бања и Средњорочни 
Програм  изградње и реконструкције јавне 
расвете по месним заједницама, које  је донео 
Управни одбор ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања одлуком 
бр.35-239/09 од 8.2.2010.године. 

2. Саставни део ове одлуке чине: 
- Средњорочни Програм одржавања, 

заштите, развоја и управљања општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама на 
подручју општине Врњачка Бања и  

-Средњорочни Програм  изградње и 
реконструкције јавне расвете по месним 
заједницама, из тачке 1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 350-64/10 од 18.2.2010.године 
 
 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
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  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
         Драган Стевановић,с.р. 
_____________________________________ 
 
16. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници, одржаној 18.2.2010.године, на 
основу чл.24.ст.3 Закона о референдуму и 
народној иницијативи (''Сл.гласник РС'',  бр. 
48/94 и 11/98), чл. 21. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист оптштине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09) и чл.7. Одлуке о 
расписивању личног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса грађана о увођењу 
самодоприноса за подручје МЗ Подунавци 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09), 
донела је   
 
  О Д Л У К У  
 

1. Проглашава се Одлука о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Подунавци, коју су донели грађани који имају 
право гласа, на референдуму који је одржан 
24.1.2010.године. 

 2. Саставни део ове одлуке чини  
Извештај о укупним резултатима личног 
изјашњавања грађана референдумом о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Подунавци бр.56 од 25.1.2010.године, који је 
утврдила Комисија за спровођење референдума 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Подунавци. 

3. Ову  одлуку објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 400-2346/09  од 18.2.2010.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                 Драган Стевановић,с.р. 
_______________________________________ 
 
17. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 20.2.2010.године, 
која је наставак седница од 19.2.2010.године и 
18.2.2010.године, на основу чл.12.Одлуке о 
оснивању Установе Народна библиотека 
''Др.Душан Радић''  Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Краљево'', бр. 1/96) и чл.36. ст.1.тачка 
11.Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора установе Народна 
библиотека “Др.Душан Радић” Врњачка Бања 
 

I. 
 Разрешава се Огњан Топаловић из 
Врњачке Бање дужности директора установе 
Народна библиотека “Др.Душан Радић” 
Врњачка Бања, због истека мандата на који је 
именован.  
   II. 
 На разрешење  диркетора  због истека 
мандата,  сагласност је дао  директор Народне 
библиотеке у Краљеву, актом бр.77 од 
16.2.2010.године, сходно чл.28.Закона о библи-
отечкој делатности (''Сл.гласник РС'',бр.34/94). 
 
   III. 
 Ово решење ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњчка Бања”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број:020-13/10  од  20.2.2010.год. 
      
   ПРЕДСЕДНИК   
  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
          Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
18. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 20.2.2010.године, 
која је наставак седница од 19.2.2010.године и 
18.2.2010.године, на основу чл.12. и 14.Одлуке 
о оснивању Установе Народна библиотека 
''Др.Душан Радић''  Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Краљево'', бр. 1/96) и чл.36. ст.1.тачка 
11.Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању ВД  директора установе Народна 
библиотека “Др.Душан Радић” Врњачка Бања 

 
I. 

 Именује се Огњан Топаловић из 
Врњачке Бање, за ВД директора установе 
Народна библиотека “Др.Душан Радић” 
Врњачка Бања, до именовања директора. 
  

II. 
 На именовање ВД диркетора сагласност 
је дао  директор Народне библиотеке у 
Краљеву, актом бр.77 од 16.2.2010.године, 
сходно чл.28.Закона о библиотечкој делатности 
(''Сл.гласник РС'',бр.34/94). 
 

III. 
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 Ово решење ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњчка Бања”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број:020-95/10  од  20.2.2010.год. 
     
   ПРЕДСЕДНИК   
  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
         Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
19. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана                                                                                                                 
20.2.2010.године, која је наставак седница од 
19.2.2010.године и 18.2.2010.године, на основу 
чл.32.став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. 
Одлуке о Општинском јавном правобра-
нилаштву (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 
17/97, 13/99 и  ''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 2/07)  и чл.36.став 1. тачка 15. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу ВД  Општинског јавног 
правобраниоца 

 
I 

Разрешава се Станковић Славица, дипл. 
правник, из Врњачке Бање, дужности ВД 
Општинског јавног правобраниоца општине 
Врњачка Бања. 

  II 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-15/10  од 20.2.2010.године 
      
                       ПРЕДСЕДНИК 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
20. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана                              
20.2.2010.године, која је наставак седница од 
19.2.2010.године и 18.2.2010.године, на основу 
чл.32.став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. 
Одлуке о Општинском јавном правобра-
нилаштву (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 
17/97, 13/99 и  ''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 2/07)  и чл.36.став 1. тачка 15. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  

                                                                                   

Именује  се Владислава Ратковић, 
дипломирани правник, из Врњачке Бање, за  
заменика Општинског јавног правобраниоца 
општине Врњачка Бања, на период од 4 године. 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Општинског јавног 
правобраниоца 

 
      I 

Именује  се  Славица Станковић, 
дипломирани правник, из Врњачке Бање, за  
Општинског јавног правобраниоца општине 
Врњачка Бања, на период од 4 године. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-16/10  од 20.2.2010.године 
      
                        ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
21. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана                  
20.2.2010.године, која је наставак седница од 
19.2.2010.године и 18.2.2010.године, на основу 
чл.32.став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. 
Одлуке о Општинском јавном правобра-
нилаштву (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 
17/97, 13/99 и  ''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 2/07)  и чл.36.став 1. тачка 15. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  заменика Општинског јавног 
правобраниоца 

 
I 

   
II 

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-17/10  од 20.2.2010.године 
      
                        ПРЕДСЕДНИК 
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
22. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 20.2.2010.године, 
која је наставак седница од 19.2.2010.године и 
18.2.2010.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
("Сл.гласник РС", бр.25/00, 25/02 и 107/05, 
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.12. Одлуке 
о оснивању ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен 
текст и 2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/09 и 13/09), 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 
одбора ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања, именује се: 
           Бачевац Дарко, дипл.инг.ел.из Вранеша. 
     

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: 020-14/10  од 20.2.2010.године 
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Драган Стевановић,с.р. 
________________________________________ 
 
23. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана                                                                                   
20.2.2010.године, која је наставак седница од 
19.2.2010.године и 18.2.2010.године, на основу 
чл.32.став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), чл.12. и 
16. Одлуке о оснивању  Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. тачка 

11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  

                              З А К Љ У Ч А К 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана   
Управног одбора  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања  
 

I. 
 Разрешава се Живота Дреновак 
дужности члана Управног одбора Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања, на лични 
захтев. 

II. 
У Управни одбор Установе ''Спортски 

центар'' Врњачка Бања, испред оснивача,  
именује се:  
 Небојша Драгањац. 

 
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: 020-199/09  од 20.2.2010.године 
      
                           ПРЕДСЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
24. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 19.2.2010.године, 
која је наставак седнице од 18.2.2010.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за газдовање 
заштитним шумама „Борјак“  („Сл. лист 
општине Краљево“, бр. 27/04 и Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.9/06), чл.36.ст.1. 
тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр,1/09 и 
13/09) донела је 

 

 
  1.Даје се сагласност на Ценовник 

радова на уређењу и одржавању бањског 
зеленила за 2010.годину, који је усвојио 
Управни одбор  ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања 
одлуком бр.01-116-05 од 25.1.2010.године. 
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 2. Ценовник радова на уређењу и 

одржавању бањског зеленила за 2010.годину ће 
се примењивати почев од 1.12.2010.године, са 
увећањем цена за 6% у односу на цене из 
децембра 2009.године. 

  3.Саставни део овог закључка је 
Ценовник радова на уређењу и одржавању 
бањског зеленила за 2010.годину, који је 
усвојио Управни одбор  ЈП ''Борјак'' Врњачка 
Бања одлуком бр.01-116-05 од 
25.1.2010.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 400-150/10-3 од  19.2.2010.године 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
25. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 19.2.2010.године, 
која је наставак седнице од 18.2.2010.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Сл. гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',бр,1/09 и 13/09),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена поверених услуга од стране 
оснивача актом о оснивању, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-424-08 од 10.2.2010.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.12.2010.године, са увећањем цена за 6% у 
односу на цене из децембра 2009.године. 

 
  3.Саставни део овог закључка је Одлука 

о утврђивању цена поверених услуга од стране 
оснивача актом о оснивању, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-424-08 од 10.2.2010.године. 

 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 38-3/10-1 од 19.2.2010.године 
      

         ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
26. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 19.2.2010.године, 
која је наставак седнице од 18.2.2010.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Сл. гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности „Бели 
извор“  (''Сл. лист општине Краљево'', бр. 
27/04), чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена обавезних и посебних 
погребних услуга, коју је донео Управни одбор 
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, број 01-423-08 
од 10.2.2010.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.3.2010.године, са увећањем цена за 6% у 
односу на цене из децембра 2009.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена обавезних и посебних 
погребних услуга, коју је донео Управни одбор 
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, број 01-423-08 
од 10.2.2010.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

    Број: 38-3/10-2 од 19.2.2010.године 
      
          ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Драган Стевановић,с.р. 
_______________________________________ 
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27. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 19.2.2010.године, 
која је наставак седнице од 18.2.2010.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Сл. гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор''  
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.1/09 и 13/09),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена воде за посебне намене 
производња безалкохолних пића са извора 
''Белимарковац'', коју је донео Управни одбор 
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, број 01-421-08 
од 10.2.2010.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.3.2010.године, са увећањем цена за 6% у 
односу на цене из децембра 2009.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена воде за посебне намене 
производња безалкохолних пића са извора 
''Белимарковац'', коју је донео Управни одбор 
ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, број 01-421-08 
од 10.2.2010.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 38-3/10-3 од 19.2.2010.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Драган Стевановић,с.р. 
________________________________________ 
 
28. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 19.2.2010.године, 
која је наставак седнице од 18.2.2010.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''.Сл.ггласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор''  

(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
1/09 и 13/09),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

   
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена услуга изношења и 
санитарног депоновања смећа, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-422-08 од 10.2.2010.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
1.3.2010.године, са увећањем цена за 6% у 
односу на цене из децембра 2009.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена услуга изношења и 
санитарног депоновања смећа, коју је донео 
Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања, 
број 01-422-08 од 10.2.2010.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  Број: 38-3/10-4 од 19.2.2010.године 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Драган Стевановић,с.р. 

_________________________________________ 
 
29. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
9. седници одржаној дана 19.2.2010.године, 
која је наставак седнице од 18.2.2010.године, на 
основу чл. 27. и  28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Сл. гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке 
о организацији и раду Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор''  
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 27/04), 
чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
1/09 и 13/09),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

  
  1.Даје се сагласност на Одлуку о 

утврђивању цена воде и канализације, коју је 
донео Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка 
Бања, број 01-420-08 од 10.2.2010.године. 

 2. Цене утврђене одлуком из тачке 1. 
овог закључка ће се примењивати почев од 
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1.3.2010.године,  са увећањем цена за 6% у 
односу на цене из децембра 2009.године. 

  3.Саставни део овог закључка је Одлука 
о утврђивању цена воде и канализације, коју је 
донео Управни одбор ЈП ''Бели извор'' Врњачка 
Бања, број 01-420-08 од 10.2.2010.године. 
 4.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 38-3/10-5 од 19.2.2010.године 
            

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Драган Стевановић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
30. 
               Општинско веће оппштине Врњачка 
Бања на 28..седници одржаној 20.01.2010. 
године, на основу чл.16. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010. годину 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.17/09), чл. 
59. Статута општине Врњачка Бања ("Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр.1/09 и 13/09) и 
чл.33.Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.7/09), донело је  
  

О Д Л У К У  
о расподели средстава за социјалну заштиту 

из буџета општине  
 

Члан 1.  
                 Овом Одлуком ближе се утврђују 
критеријуми за расподелу средстава 
намењених за социјалну заштиту из буџета 
општине Врњачка Бања.  
 

Члан 2.  
                  Расподела средстава намењених за 
социјалну заштиту вршиће се сходно опреде-
љеним средствима у буџету општине Врњачка 
Бања на следећи начин:  
 
1. Једнократне новчане помоћи.................60%  
2. Побољшање услова становања социјално 
угрожених     ............................................  40%  
 

 Члан 3.  
                  Права из ове Одлуке могу остварити 
лица са пребивалиштем најмање 1 годину на 
територији општине Врњачка Бања која се нађу 
у стању социјалне потребе.  
 

 

1. Једнократне новчане помоћи 
 

Члан 4.  
                Право на остварење једнократне 
новчане помоћи, имају појединци или породи-
це које се налазе у стању социјалне потребе, 
изузетно тешке материјалне ситуације, а коју 
не могу самостално да превазиђу и чија 
примања у текућој години не прелазе 
минимални ниво социјалне сигурности утврђен 
Законом.  
                Право на остварење једнократне 
новчане помоћи може се остварити у следећим 
случајевима :  
- За набавку основних животних намирница;  
- За потребе лечења, набавку лекова и 
ортопедских помагала;  
- Покривање трошкова сахране,  
- У другим изузетно тешким и ургентним 
стањима у којима се нађе појединац, породица 
или група људи (елементарне непогоде, 
техничке несреће, губитак посла и др.).  
                 Лица из става 1. ове Одлуке имају 
право на остварење једнокаране новчане 
помоћи само уколико исто нису остварили у 
Центру за социјални рад општине Врњачка 
Бања, што се утврђује на основу извештаја 
Центра.  
 

Члан 5. 
                 Висина једнократне помоћи у току 
календаске године може износити највише до 
износа једне просечне месечне зараде у 
Општини, по задњем објављеном податку у 
моменту одлучивања.  
                 У сваком конкретном случају висина 
ове помоћи утврдиће се зависно од потреба и 
стања појединца, односно породице. 
  

Члан 6.  
                  Решење о остваривању права на 
једнократну новчану помоћ доноси председник 
општине, а на предлог општинског органа 
надлежног за послове социјалне заштите.  
 

2. Побољшање услова становања 
социјално угрожених  

 
Члан 7.  

                  Право на помоћ за побољшање 
услова становања социјално угрожених имају 
појединци или породице чија примања у 
текућој години не прелазе минимални ниво 
социјалне сигурности утврђен Законом, а која 
живе у стамбеном простору који је неопходно 
поправити због руинираности, дотрајалости 
или склоности паду, може се одобрити помоћ 
набавком грађевинског материјала или покри-
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вање трошкова неопходних радова за санацију 
и стављање објеката у функцију. 
              Помоћ из става 1. овог члана може се 
одобрити под условом да подносилац захтева 
достави доказ о матерјалном стању, праву 
својине или закупа тог стамбеног простора и 
предрачун радова сачињен од стране Дирекције 
за планирање и изградњу или другог 
овлашћеног пројектанта. 
                   

Члан 8. 
               Висина помоћи може износити до пет 
просечних месечних зарада у календарској 
години у општини по задњем објављеном 
податку у моменту одлучивања по захтеву.  
               У сваком конкретном случају висина 
опредељених средстава утврдиће се зависно од 
услова становања и потреба појединца, одно-
сно породице.  
                Право на помоћ за побољшање услова 
становања могу остварити лица или породице 
која су остварила право на материјално 
обезбеђење од стране Центра за социјални рад 
као и лица која су остварила право на 
једнократну новчану помоћ код Центра за 
социјални рад или општинског органа управе 
задуженог за социјална питања, с тим да 
максимални износ одобрених средстава у току 
календарске године може износити највише до 
пет просечних плата у општини, по званично 
објављеним статистичким подацима.  
                Право на овај облик помоћи може се 
остварити и по појединачној стамбеној 
јединици која би се градила или гради у циљу 
решавања стамбених потреба лица са посебним 
социјалним потребама (социјално становање) у 
износу који је опредељен у ставу 1. овог члана.  
               Право на помоћ за побољшање услова 
становања социјално угрожених не може 
остварити лице односно породица која је радно 
способна и одбија радно ангажовање по ма ком 
основу или лице односно породица која је ово 
право остварила код Центра за социјални рад.  
 

Члан 9. 
                 Решење о остваривању права на 
помоћ за пбољшање услова становања доноси 
председник општине, а на предлог општинског 
органа надлежног за послове социјалне 
заштите.  

           Члан 10.  
                 Средства за остваривање права из ове 
Одлуке обезбеђују се из буџета општине са 
позиције Накнаде за социјалну заштиту и 
помоћ у решавању стамбених проблема.  
 

            Члан 11.  
             Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о расподели средстава за 

социјалну заштиту из буџета општине (Сл. лист 
општине Врњачка Бања бр. и 2/09, 13/09 и 
17/09). 
  

             Члан 12.  
               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Врњачка Бања». 
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
               Број:400-86/10  од 20.01 2010.год. 
                                                                                                  
    ПРЕДСЕДНИК                      
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                      Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
31. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 29. седници одржаној 
дана 5.2.2010.год., а на основу чл. 5. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07), чл. 38. Закона о удружењима  
("Сл. гласник  РС“, бр. 51/09), чл. 16. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010. годину 
(„Сл. лист општиен Врњачка Бања, бр. 17/09),  
чл. 59. став 1. тачка 2. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања бр. 01/09 и 13./09) и чл. 33.Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09),  
донело је   
 

ОДЛУКУ  
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

УДРУЖЕЊА  У 2010. ГОДИНИ 

Члан 1.  
 Овом одлуком уређује се начин 
суфинансирања програма рада удружења, 
области у којима се обезбеђује суфинансирање, 
поступак расписивања јавног позива и 
доношења одлуке, начин контроле утрошка 
одобрених средстава, закључивање и раскид 
уговора из средстава предвиђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010. годину. 
           

Члан 2. 
 Општина Врњачка Бања обезбеђује 
средства за суфинансирање програма од јавног 
интереса које реализују удружења у 2010. 
години  и то : 

1. у разделу 1.05.- Удружења и савези, 
функционална класификација 133, економска 
класификација 4819, назив апропријације 
Дотације осталим непрофитним институцијама 
у износу од 1.500.000,00 динара; 
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 2. у  разделу 1.10.- Културно уметничка 
друштва, функционална класификација 820, 
економска класификација 4819, назив 
апропријације Дотације осталим непрофитним 
институцијама у износу од 250.000,00 динара; 

 

Члан 3. 
 Удружењима која обављају делатност 
од интереса за општину Врњачка Бања, у 
смислу ове Одлуке, сматрају се удружења која 
испуњавају следеће критеријуме : 
 1. да им је седиште на територији 
општине Врњачка Бања  
 2. да остварују програме којима се 
задовољавају јавне потребе од интереса за 
општину или да остварују хуманитарне про-
граме од интереса за општину, односно друге 
програме којима се значајно доприноси разви-
тку и општем напретку, као и промо-висању 
њеног положаја и угледа (из области борачко-
инвалидске заштите, хуманитарних програма, 
културе, екологије, потреба младих, програма 
заштите људских права, друге програме којима 
се задовољавају јавне потребе). 

 
Члан 4. 

 Суфинансирање програма остварује се 
по спроведеном јавном позиву на основу 
поднетих предлога пројеката удружења и 
закљученог уговора. Подносиоци предлога 
пројекта не могу бити политичке странке и 
друга удружења основана ради остварења 
политичких циљева.  
 Суфинасирање програма Културно уме-
тничких друштава обезбеђено је на апропри-
јацији буџета из тачке 2. члана 3., а за програме 
свих осталих удружења на апропријацији 
буџета из тачке 1. чл. 3. ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 Јавни конкурс из члана 4. одлуке 
расписује се најдаље до 15. фебруара текуће 
године за пројекте који ће се реализовати 
током године закључно са 20.12.2010. године.   

 
Члан 6. 

 Рок за подношење предлога пројеката 
износи 30 дана од дана објављивања јавног 
позива на локалним медијима  и званичном 
сајту општине Врњачка Бања. 
 Административне и техничке послове 
везане за ову одлуку обавља Одељење за 
заштиту животне средине и локални развој 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 
Одлуку по јавном позиву доноси 

Општинско веће општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од истека рока оглашавања на 
предлог Комисије формиране решењем 
председника општине, а по претходно приба-
вљеном мишљењу Одбора за удружења и 
савезе СО Врњачка Бања. Комисија утврђује 
предлог листе пројеката који не испуњавају 
формалне и друге услове јавног позива, на 
основу које Општинско веће доноси одлуку о 
одбацивању предлога пројекта, о чему се 
обавештавају подносиоци предлога пројекта. 

 Предлози пројекта које Општинско 
веће не одбаци рангирају се према критерију-
мима из члана 11. ове одлуке. 

Удружења имају право, сходно овој 
Одлуци да конкуришу за суфинансирање само 
једног предлога пројекта. 

 
Члан 8. 

У разматрање ће се узети само  
предлози пројеката чији укапан буџет за 
реализацију износи најмање 30.000,00 динара, а 
највише 1.500.000,00 динара, с тим да је 
максимално  учешће општине средствима 
буџета за 2010. годину у реализацији једног 
пројекта 200.000,00 динара. Буџет предлога 
пројекта чине стварни трошкови неопходни за 
реализацију пројекта, који су проверљиви, 
подржани оригиналном документацијом на 
основу чијих оверених копија се правдају. У 
стварне трошкове убрајају се трошкови особља 
које је ангажовано на реализацији пројекта, 
трошкови потрошног материјала и другог 
материјала неопходног за реализацију пројекта, 
остали трошкови који директно произилазе из 
предложених пројектних активности (инфо-
рмисање, евалуација, превођење, оглашавање, 
штампање, трошкови трансфера новца и 
банкарских провизија, трошкови ПДВ). 
Трошкови особља које је запослено код 
подносиоца пројекта и партнерске органи-
зације односно удружења могу се обрачунати 
највише у висини зараде запосленог у 
Општинској управи општине Врњачка Бања у 
најмањем степену звања одговарајуће стручне 
спреме, а у складу са временом ангажовања. 
Уколико се у буџету предлога пројекта налазе 
трошкови за које се утврди да се ради о 
трошковима који нису неопходни, исти се неће 
сматрати саставним делом буџета предлога 
пројекта. 

 
Члан 9.  

Подносилац предлога пројекта је 
директно одговоран за реализацију пројекта. 
Уколико је предлогом пројекта предвиђено да 
подносилац пројекта иступа са партнерском 
организацијом, односно удружењем, подноси-
лац пројекта мора уз документацију предви-
ђену чл.12. ове Одлуке поднети и одлуку 
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управног одбора те организације, односно 
удружења да прихвата учешће у пројекту, 
статут те партнерске организације, односно 
удружења, копију њеног завршног рачуна за 
претходну буџетску годину и споразум о 
сарадњи. 

Члан 10. 
Пројекти се реализују на територији 

општине Врњачка Бања, осим пројеката који се 
односе на промоцију и учешћа на такмичењима 
и манифестацијама које се одржавају ван 
територије општине Врњачка Бања. 

 
Члан 11. 

Критеријуми за бодовање предлога 
пројеката су следећи: 
• број учесника пројекта (на сваких 10 

учесника по 2 поена, а највише 20 поена), 
• број директних корисника резултата 

пројекта (на сваких 10 корисника 1 поен. 
Уколико се предлогом пројекта не може 
прецизно дефинисати број корисника, а на 
несумњив начин је учињена вероватном 
чињеница да ће број директних корисника 
бити већи од 200, одобрава се 20 поена. 

• резултати који се у односу на општину 
постижу пројектом (међународни ниво  20 
поена, републички ниво 15 поена, 
регионални ниво 10, општински ниво 8 и 
ниво месних заједница 5 поена), 

• пројекти у којима се тражи суфинансирање 
из буџета општине највише у  износу од 
вредности пројекта : 

- 10% -20 поена, 
- 20% -18 поена, 
- 30% -16 поена, 
- 40% -14 поена, 
- 50% -12 поена, 
- 60% -10 поена, 
- 70% - 8 поена, 
- 80% - 6 поена, 
- 90% - 4 поена, 
- преко 90% - 2 поена,  

с тим што није дозвољено финансирање 
пројекта од стране општине у износу од 100%. 

Уколико се приликом разматрања 
поднетих предлога пројекта утврди да постоји 
више подносиоца предлога пројекта који деле 
последње место на листи оних пројеката које је 
у оквиру расположиве квоте могуће суфина-
нсирати, коначну одлуку који ће се од тих 
пројеката суфинансирати доноси Општинско 
веће. 

 Општинско веће може одлучити да се 
поднети предлози пројекта финансирају у 
мањем обиму од предложеног обима средстава 
у буџетима пројекта, у ком случају износ 
умањења средстава мора бити процентуално 
исти за све пројекте. 

 
Члан 12. 

Потребна документација за конкури-
сање је: 

- статут удружења, 
- решење о регистрацији, 

 - акт којим су дефинисани оснивачи и  
чланови управног одбора, 

- завршни рачун за претходну годину, 
 -изјава о обезбеђењу сопствених средс-
тава за суфинансирање пројекта, 
 - изјава о броју учесника у пројекту и 
броју директних корисника пројекта. 
 

Члан 13. 
Јавни позив за суфинансирање проје-

ката удружења грађана и уговор о реализовању 
одобрених предлога пројеката са удружењима 
расписује односно закључује председник 
општине. 

Средства по одобреним пројектима 
преносиће се носиоцима пројекта сукцесивно 
по захтевима, динамиком која прати извођење 
пројеката. Могуће је први трансфер извршити 
по авансном рачуну, који не може износити 
више од 50% утврђене вредности финансиране 
из средстава буџета општине.Уколико се од 
стране Одељења за заштиту животне средине и 
локални развој утврди да се додељена средства 
ненаменски користе или да постоје друге 
незаконитости, исто је дужно да извештај о 
томе достави Општинском већу ради 
доношења одлуке о раскиду уговора. Раскидом 
уговора удружење је у обавези да врати 
целокупан износ додељених средстава са 
законском затезном каматом  од дана 
трансфера средстава. 

Уколико се раскине уговор у смислу 
става 2. овог члана,  то удружење не може 
наредне 3 године учествовати по јавном позиву 
за расподелу средстава из буџета општине за 
суфинансирање пројеката удружења и савеза, 
као ни друга удружења чији је најмање један 
оснивач или члан управног одбора лице које је 
било или је и сада оснивач или члан управног 
одбора удружења са којим је већ раскинут 
уговор у смислу става 2. овог члана. 

 
Члан 14. 

Удружења су у обавези да након 
реализације пројекта доставе дотаве коначни 
извештај најкасније 10 дана од дана завршетка 
реализације пројекта. У прилогу коначног 
извештаја обавезно је достављање оригиналне 
документације или оверених копија исте којом 
се потврђује утрошак одобрених и пренетих 
средстава из буџета општине. Недостављање 
коначног извештаја има за последицу раскид 
уговора. У случају раскида уговора удружење 
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је у обавези да даваоцу средстава врати целоку-
пан износ пренетих средстава са законском 
каматом од дана трансфера средстава. 

Коначне извештаје разматра Општи-
нско веће у року од 30 дана од дана доста-
вљања. Након разматрања исти се објављују  на 
званичном сајту општине Врњачка Бања. 

 
Члан 15. 

Обрасце пријаве за конкурисање по 
овој одлуци, као и смернице за попуњавање 
истих утврђује Одељење за заштиту животне 
средине и локални развој, Општинске управе, 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 16. 

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

БАЊА 
 Број: 400-225/10 од 5.2.2010.год. 
                         

   ПРЕДСЕДНИК  
       

б/ на истој локацији предвиђа се и постављање 
5 тезги, од киоска ред. бр.1 низводно од ред.бр. 
T1-T5 на којима се могу продавати сувенири, 
ручни радови, уметничке слике, бижутерије, 
лековито биље и књиге. 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                        Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________________ 
 
32. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 29. седници, одржаној 
дана 5.2.2010. године, на основу чл. 4. Одлуке о 
монтажним објектима ("Сл.лист општине 
Краљево " бр.9/04, бр.4/05, бр.9/05-пречишћен 
текст, "Сл. лист општине Врњачка Бања" 
бр.4/06, бр.1/08, и 4/09, 5/09-пречишћен текст), 
чл. 59.Статута општине Врњачка Бања (Сл. 
лист општине Врњачка Бања", бр.1/09, и 13/09), 
и чл. 33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања», бр.7/09), закључка Комисије за 
планове СО Врњачка Бања број  06-2/10-2 од 
26.1.2010.год., предлога и мишљења на Нацрт 
Плана општег распореда места Одељења за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања 
број 350-739/09 од 28.12.2009.год.,  доноси 
 

П Л А Н 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1. 

 Овим Планом се утврђују локације и 
њихово уређење за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи, врста и изглед 
монтажних објеката, услови, временско 
важење, начин постављања и коришћења 

монтажних објеката, при чему је надлежност 
Општине Врњачка Бања само на давању у 
закуп површина јавне намене. 
 Саставни део овог Плана је графички 
прилог општег распореда места на делу 
површине јавне намене на територији општине 
Врњачка Бања, урађен размери 1:1000. 
 

Члан 2. 
 Утврђују се локације – распоред 
монтажних објеката, киоска, тезги, рол-ормана, 
објеката за забаву и рекреацију, расхладних 
витрина и апарата за продају кокица на 
површини јавне намене, и то: 
 За постављање киоска, тезги и роло 
ормана, одређују се следеће локације: 
 
1. Локација ''Снежник'' 
а/ на овој локацији предвиђа се: 
- Једно место за постављање киоска за продају 
штампе и цигарета, и то место ред.бр.1; (које 
тренутно користи «Футура плус» Београд). 

 
2. Локација ''Србија'' 
 а/ на овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање киоска за продају штампе 
и цигарета до регулисања статуса предметне 
локације у складу са Планом детаљне 
регулације. 
 б/ На овој локацији  предвиђа се : 
 - постављање две тезге за продају 
аутентичних бањских сувенира означене 
ознаком СУВ1 и СУВ2 у графичком прилогу. 
 Аутентични бањски сувенири, који 
треба да репрезентују Врњачку Бању као 
елитно туристичко место, морају поседовати 
следеће карактеристике: 
 -Дизајн који јасно асоцира на Врњачку 
Бању и прати њену туристичку понуду. 
 -Фине завршне обраде са препозн-
атљивим апликацијама Врњачке Бање (штампа 
или гравура). 
 -Штампа или гравура на сувениру 
морају бити израђени педантно и квалитетно. 
 -Ако сувенири представљају макете 
туристичких знаменитости Врњачке Бање 
(Мост љубави, Римски извор, Парковски 
павиљон, Бањска чесма) морају их најверније 
приказивати. 
 Поред ових сувенира аутентични 
сувенири могу бити и они са националном 
тематиком (чутуре, бурићи, буклије) али уз 
обавезне апликације Врњачке Бање. 
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 За добијање одобрења за продају 
аутентичних бањских сувенира могу конкури-
сати предузетници или правна лица који 
испуњавају следеће услове: 
 -Да су регистровани за производњу и 
продају сувенира, најмање годину дана. 
 -Да су у поступку заштите аутенти-
чности неких од својих производа. 
 в/ на истој локацији предвиђа се 21 
место за постављање тезги, и то од постојећег 
киоска ка «Снежнику», од места на ред.бр. Т1-
Т21, за продају ручних радова, уметничких 
слика, сувенира, бижутерије и сл. до доношења 
новог Плана распореда места за монтажне 
објекте, а најдаље до регулисања статуса 
предметне локације у складу са Планом 
детаљне регулације. 
 Тезга Т1-ЛБ је тезга за продају 
лековитог биља, тезга Т11-ПС је тезга за 
продају уметничких слика, тезга Т12-р-К је за 
продају књига, на локацијама тезги  Т12 до 
Т16 постављају се ролормани са наменом као и 
све остале тезге и то наизненично једноделни и 
дводелни чији је власник Општина и који се 
изнајмљују путем лицитације. 
 
3. Локација ''Вила Сан'' 
 На овој локацији се предвиђа: 
 - постављање једног ормана ботаничке 
баште за продају лековитог биља димензија 
30*100цм висине максималне до 180цм 
означене ознаком Обб у графичком прилогу, са 
правом уређења 10м2 Црквеног брда иза 
ормана и одржавања истог. 
 
4. Локација ''Фонтана'' 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање киоска за продају 
цигарета, штампе и друге разноврсне робе. 
 
5. Локација код виле ''Балкан'' 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање једног киоска за продају 
штампе, цигарета, и друге разноврсне робе. 
 
6. Локација код пансиона ''Морава'' 
На овој локацији предвиђа се једно место за 
постављање једног киоска за продају штампе, 
цигарета, и друге разноврсне робе. 
 
7. Локација ''Романија'' 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање једног киоска за продају 
штампе, цигарета, и друге разноврсне робе. 
 
8. Локација ''Пахуљица'' 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање једног киоска за продају 
штампе, цигарета, и друге разноврсне робе. 

9. Локација ''Солидарност'' 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање једног киоска за продају 
штампе, цигарета, и друге разноврсне робе. 
 
10. Локација ''Дубрава'' 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање једног киоска за продају 
штампе, цигарета, и друге разноврсне робе. 
 
11. Локација ''Гробље'' 
 На општинској парцели која се налази 
са десне стране улице Зелени булевар, поред 
паркинг простора, (а према графичком прилогу 
плана) предвиђају се 3 места за постављање 3 
киоска за продају цвећа и свећа означена 
бројевима 1-3. 
 
12. Локација ''Истра'' и „Слобода“ 
 На локацији код ресторана „Истра“ 
предвиђа се шест места за постављање киоска 
за продају разноврсне робе као што је штампа, 
козметика, цигарете и др. до реализације Плана 
детаљне регулације, од чега се један киоск 
(објекат УТШ) користи за продају хране. 
 На локацији платоа - баште хотела 
„Слобода“ предвиђа се постављање киоска за 
продају хране. 
 
13. Локација ''Дом здравља'' 
 На овој локацији предвиђа се два места 
за постављање 2 киоска за продају разноврсне 
робе као што је штампа, цигарете по основу 
закључених уговора закупаца са Здравственим 
центром Студеница. 
 
14. Локација ''Путник'' 
 На овој локацији предвиђа се 
постављање 6 киосака за продају разноврсне 
робе, и није дозвољено постављено сандука за 
продају сладоледа на површини заузећа 
киосака, до решавања уређења простора 
"Путник", под условом да власник да 
сагласност за постављање истих. Предвиђају се 
следећа места: 
 -место бр.1 закључен уговор са 
Привредним друштвом за трговину на 
велико и мало "Футура плус" ДОО Београд. 
 -место бр.2 у површини од 5.20м2 
закључен уговор са СТР "Тројка" В.Бања, 
бр.110-148/07 од 27.04.2007.год. 
 -место бр.3 у површини од 6.20м2 
закључен уговор са СТР "Миамаре"В.Бања, 
бр.110-311/07 од 13.08.2007.год. 
 -место бр.4 у површини од 7.84м2 
закључен уговор са СТР "Bona fides"В.Бања, 
бр.110-363/07 од 11.10.2007.год. 
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 -место бр.5 у површини од 7.70м2 
закључен уговор са СУЗТР "Гонг"В.Бања, 
бр.110-109/07 од 24.04.2007.год. 
 -место бр.6 у површини од 7.96м2 
закључен уговор са СТКАР "Кључ"В.Бања, 
бр.110-116/07 од 24.04.2007.год. 
 
15. Локација „Дечије игралиште“ 
 На овој локацији предвиђа се једно 
место за постављање једног киоска за продају 
штампе, цигарета, и друге разноврсне робе. 
 Сва места за постављање киоска, тезги 
и ролоормана дата су у графичком прилогу 
Плана. 
 

Члан 3. 
 Површине објеката из члана 2. су: 
 -тезга до 2м2 
 -киоск до 6м2 
 -ролормани: једноделни и дводелни, 
типски, без могућности увећања истих 
 За тезге и киоске предвиђа се могу-
ћност увећања површине заузећа до 30% 
 Рок трајања закупа површине јавне 
намене одређује се јавним огласом и не може 
бити дужи од: за киоске 5 година, а за тезге и 
ролормане једне године. 
 Трајање закупа може бити и краће у 
случају доношења новог плана распореда места 
када предметне локације нису предвиђене тим 
планом. 
 

Члан 4. 
 Продаја робе у киосцима, тезгама и 
рол-орманима може се обављати током целе 
године, при чему на свим објектима морају 
бити постављене идентификационе плочице са 
следећим подацима: назив правног лица или 
предузетника, седиште правног лица или 
предузетника, број уговора о закупу површине 
јавне намене, и радно време. 
 

Члан 5. 
 За постављање монтажних садржаја 
за дечији забавни програм. 
 Локација "Дечије игралиште" 
 На локацији између тениских терена и 
дечијег игралишта предвиђа се постављање 
вештачке стене за слободно пењање према 
графичком прилогу. 
 На локацији код дечијег игралишта 
предвиђа се и површина за дечији забавни 
програм (трамболина, рингишпил, забавни 
парк итд.) укупне површине до 200м2. 
 Постављање вештачке стене и забавног 
програма одобравати без угрожавања стабала, 
украсног шибља и другог растиња. 
 

 

Члан 6. 
 За продају кокица одређују се следеће 
локације: 
 ● на локацији ''Гоч'' – једно место, 
означено као К1 у графичком прилогу, 
 ● на локацији „Звезда 2“ – једно место, 
означено као К2 у графичком прилогу, 
 ● на локацији „Плато код библиотеке“–
једно место,означено као К3 у графичком 
прилогу, 
 ● код ''Србије'' – два места, означено 
као К4, К5 у графичком прилогу, 
 За продају куваног и печеног куку-
руза, и печеног кестена одређују се следеће 
локације: 
 ● локација ''Гоч'' – једно место, 
означено као КК1 у графичком прилогу, 
 ● локација ''Звезда2'' – једно место, 
означено као КК2 у графичком прилогу, 
 ● локација на платоу код Библиотеке – 
једно место, означено као КК3 у графичком 
прилогу. 
 ● локација ''Србија'' – једно место, 
означено као КК4 у графичком прилогу, 
 Мањи монтажни објекти из става 1 и 
става 2 овог члана могу се поставити на повр-
шини јавне намене тако да заузимају највише 
1м2, и на њима се могу продавати само напред 
наведени производи, и не смеју имати натстре-
шнице, тенде,сунцобране, и додатне сталке за 
излагање робе. 
 

Члан 7. 
 За постављање сандука за сладолед 
предвиђају се следеће локације: 
 • С1 - локација ''Путник'' - два места 
 • С2 - код ресторана ''Истра'' - два места 
 • С3 - код хотела ''Слобода'' – два места 
 • С4 – локација ''Гоч'' – два места 
 • С5 – локација ''Звезда2'' – два места 
 • С6 – локација ''Србија'' – два места 
 • С7 – локација ''Снежник'' – два места 
 •С8 – локација између хотела ''Проме-
нада'' и хотела "Бреза"– два места 
 • С9 – локација на платоу код Библио-
теке – два места 
 • С10- локација на "Дечијем игра-
лишту"– два места 
 • поред киосака на површинама јавне 
намене –један сандук за сладолед и једна 
расхладна витрина за продају напитака, с тим 
да се несме прећи укупна дозвољена површина 
заузећа која је дефинисана чланом 3 овог 
Плана. 
 • испред троговинско-прехрамбрених 
објеката на површинама јавне намене и 
површине уређене за јавно коришћење или на 
површинама на којима се налазе објекти за 
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јавно коришћење- једног сандука за сладолед и 
једне расхладне витрине за продају напитака. 
 По захтеву корисника објеката из 
алинеја 11. и 12. овог члана у поступку 
прибављања одобрења надлежног органа 
Општине закључује се уговор о закупу на 
површинама јавне намене и површине уређене 
за јавно коришћење или на површинама на 
којима се налазе објекти за јавно коришћење, 
под условом да се на тај начин не омета 
несметано кретање инвалидних лица и пешака 
и не угрожава њихова безбедност. 
 

Члан 8. 
 Простор за продају кокица, кукуруза и 
кестена може заузети површину највише 1м2. 
 Расхладна комора је за продају 
индустријских пакованих сладоледа, укупне 
бруто грађевинске површине 2м2. 
 Расхладна комора из претходног става 
овог члана може имати сунцобран и расклопну 
столицу за седење продавца, под условом да са 
истом чини функционалну и естетску целину. 
 Расхладна витрина за продају напитака 
може заузети бруто рађевинску површину до 
1м2. 
 

Члан 9. 
 Обележавање места на површинама 
јавне намене за давање у закуп предвиђених 
планом распореда монтажних објеката 
извршиће органи надлежне општинске службе, 
и то пре спровођења лицитације, а постављање 
монтажних објеката из овог плана врши се на 
основу одобрења организационе јединице 
општинске управе Општине Врњачка Бања 
надлежне за послове планирања у присуству 
комуналног инспектора, или другог лица 
овлашћеног од стране Општинске управе. 
 Корисник монтажног објекта је дужан 
да исти користи у складу са одобрењем 
надлежног органа Општине. 
 Корисник монтажног објекта је дужан 
да објекат и простор око њега одржава у 
уредном и исправном стању и да постави 
одговарајућу посуду за одлагање смећа. 
 Кориснику није дозвољено да: 
- помера или премешта објекат са локације која 
је одређена у одобрењу, 
- замени објекат другим објектом, 
- мења изглед, габарит, конструкцију или боју 
објекта, 
- промени врсту делатности за коју је објекат 
намењен, 
- фиксира или на други начин везује објекат за 
тло или за објекат у непосредној близини, 
- припадајући функционални простор објекта, 
као и конструктивне елементе, тенде и 
сунцобране користи за излагање робе, 

- врши продају и излагање робе ван монтажног 
објекта. 
- прекорачи максималну дозвољену површину 
заузећа (бруто развијену грађевинску 
површину). 
 

Члан 10. 
 ЛЕТЊЕ БАШТЕ се могу формирати, у 
складу са Одлуком о монтажним објектима 
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 9/04, бр. 4/05 
бр. 9/05, ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.4/06, бр.1/08, бр.4/09, бр.5/09-пречишћен 
текст) и то на следећим локацијама: 
 
1. Улица Немањина 
 У овој улици се предвиђа формирање 
летњих башта у ширини од 5м по средини 
улице између две каналете према графичком 
прилогу, уз обавезу обезбеђења пролаза уз 
објекте са обе стране улице. 
 
2. Променада 
 У овој улици се предвиђа формирање 
летњих башта, у појасевима ширине 5м озна-
ченим у графичком прилогу који је саставни 
део овог плана, од пословног простора зграде 
Креди банке до пословног простора виле "Сан" 
са остављањем слободног простора за пролаз 
возила комуналних предузећа. 
 
3. Занатски центар код Поште 
 На овој локацији могу се формирати 
летње баште, приказане у графичком прилогу, 
у складу са одобрењем надлежног органа 
општинске управе, са остављањем слободног 
простора за пролаз возила комуналних 
предузећа. 
 
4. Главни бањски парк 
 На овој локацији, уз улицу Булевар 
Српских ратника од улице Милоша Обилића до 
улице Бошка Бухе укључујући и њу до бивете 
"Снежник", могу се формирати летње баште 
приказане у графичком прилогу, у складу са 
одобрењем надлежног органа Општинске упра-
ве уз сагласност Завода за заштиту природе. 
 

Члан 11. 
 Летње баште из претходног члана овог 
Плана формирају се од гарнитура за седење 
(столова и столица), сунцобрана или тенди и 
жардињера (ћупова) са цветним аранжманима, 
на означеној подлози, који се уклањају са места 
локације по истеку одобрења за постављање 
летњих башти. 
 Тенде из претходног става овог члана, 
могу се поставити само на летњим баштама: 
код виле "Сан", хотела "Железничар" и кафеа 
"Лидо", уз услов да се исте не затварају са 
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бочних страна, и не повезују са објектом, зашта 
надлежно одељење Општинске управе издаје 
посебно решење. 
 Тенде и сунцобрани не смеју прелазити 
замишљену вертикалну раван одобреног 
простора баште. Надлежна организациона 
јединица за послове планирања општинске 
управе Општине Врњачка Бања по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове 
може одредити тип и боју тенди и сунцобрана 
на одређеним локацијама. 
 У оквиру летњих башта, које заузимају 
50м2 и више предвиђа се могућност 
постављања једне витрине за продају сладоледа 
или колача-пецива. У оквиру летњих башта 
није дозвољено постављање покретних тезги. 
 

Члан 12. 
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТА-

ЖНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА 
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, као што су 
сликарски штафелаји за израду портрета и 
продају слика, вага за мерење тежине и слично, 
врши се на следећим локацијама и по утврђе-
ном критеријуму, и то: 
 1. Утврђују се локација и број места за 
постављање сликарских штафелаја за израду 
портрета: 
 • Трг код библиотеке, испред ограде 
код павиљона, број места: пет (5) са ознаком 
Ш1-Ш5 у графичком прилогу, са максималним 
заузећем површине до 2м2, и излагањем слика 
на огради до висине од 1.5м од коте улице, уз 
обавезу уклањања штафелаја и ограде за 
излагање слика у времену кад се предметна 
површина не користи за сликање и продају. 
 2. Утврђује се локација и број места за 
постављање ваге за мерење тежине: 

• Локација код „Топле воде“, број 
места: два (2) , са максималним заузећем 
површине до 1м2. 
 3. Утврђује се локација и број места за 
продају хелијум балона на променади: број 
места два (2), са продајом из руке, при чему 
није дозвољена употреба сталака и штандова за 
продају истих. 
 4. Утврђује се локација за кретање 
дечијих аутомобила на батерије на потесу од 
статуе у Бањском парку, односно ивице терасе 
посластичарнице "Беба" до улаза у Дечије 
игралиште, са максималним заузећем 
површине за постављање аутомобилчића до 
10м2. 
 5.Утврђује се локација за изнајмљивање 
бицикли на локацији "Србија" ознака Б у 
графичком прилогу , површине од 12м2, с тим 
што се при издавању дозволе за дату површину 
мора дефинисати и расположива маршрута 
изнајмљених бицикли. 

 6. Утврђује се локација за постављање 
фијакера на локацији "Србија" ознака Ф у 
графичком прилогу , површине од 20м2, с тим 
што се при издавању дозволе за дату површину 
мора дефинисати и расположива маршрута 
фијакера. 
 7.Утврђује се локација за продају 
ручних радова у улици Крушевачка (код 
Пијаце) дуж Липовачке реке узводно почев од 
улице Немањине. Предвиђа се десет места до 
2м2 у ознаци М1-М10 у графичком прилогу. 
 

Члан 13. 
 Утврђује се локација за продају књига 
на платоу иза павиљона у коме се налази инфо-
центар Туристичке организације, број штан-
дова 10 са максималним заузећем површине 
јавне намене до 8м2 по једном штанду. 
 За разне промоције, манифестације и 
презентације одређује се локација на Проме-
нади испред ограде хотела ''Звезда'' и на Тргу 
културе. 
 

Члан 14. 
 Површина јавне намене даје се у закуп 
за постављање монтажних објеката по 
спроведеном поступку у складу са одредбама 
Одлуке о монтажним објектима. Почетни износ 
односно висина закупа за заузеће површине 
јавне намене утвђује се приликом расписивања 
огласа, као усаглашени предлог комисије за 
одређивање висине закупа и одељења надле-
жног за послове финансија Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а на исти начин и 
висина закупа за постављање монтажних 
објеката који се дају у закуп путем непосредне 
погодбе. 
 Висина накнаде за постављање летњих 
башти утврђује се сходно одговарајућем тари-
фном броју Одлуке о локалним комуналним 
таксама. 
 

Члан 15. 
 Овлашћује се Општинско веће да у 
изузетним случајевима приликом одржавања 
манифестација, промоција, културних и других 
свечаности, због другачије намене уређења 
простора, може одређивати локације и врсту 
мањих монтажних објеката на Променади, ван 
овог Плана, а на предлог надлежних органа 
општинске управе, који су овим Планом 
обавезани да се старају о спровођењу истога. 
 
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 Сви уговори закључени са власницима 
мањих монтажних објеката – киоска из 
предходног периода, а нису у складу са новим 
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Планом распореда места монтажних објеката, 
престају да важе даном доношења овог Плана 
распореда монтажних објеката, са отказним 
роком до 30 дана. 
 

Члан 17. 
 Временско важење овог Плана утврђују 
се до доношења новог Плана општег распореда 
места, односно до реализације ПДР "Централна 
зона са главним бањским парком". 
 Временско важење заузећа сваке 
поједине локације из овог Плана биће ближе 
регулисано уговором на основу расписаног 
јавног огласа, с тим што надлежни орган 
општине задржава право да у сваком 
појединачном случају уговор једнострано 
раскине и пре уговореног рока, ако реализација 
планског акта и интереси општине то захтевају 
и ако корисник монтажног објекта поступа 
супротно одредби чл.14. и 24. Одлуке о монта-
жним објектима (''Сл.лист општине Краљево'', 
бр. 9/04, бр. 4/05 бр. 9/05, ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.4/06, бр.1/08, бр.4/09, 
бр.5/09-пречишћен текст), са отказним роком 
до 30 дана. 
 

Члан 18. 
 Закључењем уговора са општином 
закупац стиче и право прикључка на електро-
мрежу када се за то стекну услови, а услови 
плаћања утрошка електичне енергије биће 
регулисани уговором о закупу површине јавне 
намене, који ће бити закључен између закупца 
и Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 19. 
 О спровођењу овог Плана стараће се 
Одељење надлежно за инспекцијске послове и 
Одељење за планирање и изградњу Општинске 
управе Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 20. 
 Ступањем на снагу овог Плана престаје 
да важи План распореда места за постављање 
монтажних објеката (Сл. лист Општине 
Врњачка Бања, бр.5/09, 8/09, 11/09) и сви 
уговори о закупу површине јавне намене 
закључени по спроведеном поступку на основу 
тог Плана који су у супротности са овим 
Планом. 
 

Члан 21. 
 Овај План ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
  Број:350-66/10 од 5.2.2010.године 

      
         ПРЕДСЕДНИК  
            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
   Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
33. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 30. седници одржаној 
дана 17.2.2010.год., на основу чл. 2. и 77. 
Закона о спорту (''Сл.гласник РС'', бр. 52/96 и 
101/05 - др. закон), на предлог Одбора за 
омладину и спорт број 400-207/10 од 
5.2.2010.године, чл.15.ст.1.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања(„Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.17/09), чл.59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.1/09 и 13/09),и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“,бр.07/09 ), донело је                       

 
О Д Л У К У 

о расподели буџетских средстава намењених за 
развој спорта и спортских активности у 
општини Врњачка Бања за 2010.годину 

 
I. 

 Овом Одлуком уређује се начин 
расподеле буџетских средстава намењених за 
развој спорта и спортских активности, утврђују 
услови и критеријуми за категоризацију 
спортова, бодовање спортских клубова,  висина 
и начин преноса дотација спортским клубовима 
као и обавеза корисника средстава по основу 
ове Одлуке.  
                                       II. 
 Општина Врњачка Бања обезбеђује 
средства за унапређење спорта и спортских 
активности у 2010. години и то на Апропри-
јацији буџета у разделу 7.02. – Физичка култ-
ура, функционална класификација 810, еконо-
мска класификација 48191, назив апро-
пријације Дотације спортским и омладинским 
организацијама у укупном износу од 
6.000.000,00 динара од ког износа 3.000.000,00  
из укупних прихода и примања буџета, а 
3.000.000,00, у зависности од  из наменских 
прихода остварених по основу техничког 
пријема објеката. 

 Расподела планираних буџетских 
средстава заснива се на потреби развоја спорта 
у Врњачкој Бањи и средствима расположивим 
у буџету општине Врњачка Бања у 2010.години 
и дели се на 8 (осам), раздела и то: 
1. Финансирање делатности спортских органи-
зација регистрованих у складу са законом о 
спорту и осигурање спортиста - 65%; 
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2. Изградња, реконструкција, одржавање и 
коришћење спортских објеката (средства се 
користе по утврђеним приоритетима) - 13%; 
3. Организација и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од значаја за 
општину - 10% (расподелу средстава врши 
Општинско веће, на основу верификације 
Одбора за спорт и омладину, по достављеним 
предлозима од стране спортских клубова и 
установа са седиштем на територији општине 
Врњачка Бања, а најкасније до 31.03.2010. 
године); 
4. Обезбеђење услова за проширење обухвата 
бављења спортом код младих (масовне 
спортске активности); 
-  Учешће у обезбеђењу реализације општи-
нског и међуопштинског нивоа школских 
спортских такмичења - 5%; 
-  Организовање школе пливања за непливаче- 
школску децу до 4-ог разреда основне школе са 
територије општине Врњачка Бања - 1%; 
5. Обезбеђивање посебних услова за повећање 
обухвата и квалитета рада са младим спор-
тским талентима (врхунски спортски резу-
лтати) - 1%; 
6. Обезбеђивање услова за рад спортских 
стручњака у организацијама у области спорта 
на територији општине - 1%; 
7. Избор спортисте године - 2%; (одлуку о 
избору доноси Комисија формирана решењем 
Председника општине, на основу верификације 
Одбора за спорт и омладину, по достављеним 
предлозима од стране спортских клубова, 
организација и установа најкасније до 
20.02.2010. године); 
8. Резерва-средства за непланиране спортске и 
друге активности-(по посебном захтеву) -2%.  
                                                                  

III. 
           Право на категоризацију стичу спортске 
организације које испуњавају следеће услове:  
- да имају седиште на територији општине 
Врњачка Бања,  
- да су конституисани у складу са Законом о 
спорту,  

Расподела средстава за финансирање 
делатности спортских организација (клубова) 
регистрованих у складу са Законом о спорту и 
који су у претходној години наменски трошили 
средства и нису били у блокади, врши се на 
следећи начин: 

- Ван критеријума Спортски клуб који 
је обезбедио пласман на Европско такмичење; 

-  На основу критеријума: 
 
А. Критеријуми категоризације спорта по 
републичкој категоризацији. 

- Друштвени значај 
- Традиција у свету 

- Национална традиција 
- Национална медијска заступљеност 

и популарност 
- Финансијска самосталност спорта у 

свету и код нас 
- Рекламна активност у свету и код 

нас 
- Утицај на учеснике 
- Приступачност 
- Општи утицај на квалитет живота 
 

Б. Бодовање спортског клуба. 
 

1.  Посебан интерес општине за развој спорта, а 
све у циљу афирмације Врњачке Бање као 
здравствено-туристичког центра у Србији, 
традиција и век постојања клуба, медијска 
заступљеност и популарност, рекламна 
активност. 
2. Базични значај за све спортове и републичка 
категоризација спортова према Спортском 
Савезу Србије (чл. 43. став 2. и чл. 44. Закона о 
спорту (''Сл. гласник РС'', бр. 52/96 и 101/05 - 
др. закон). 
3.  Ранг у коме се клуб такмичи са сениорском 
екипом и остварени резултати. 
4.  Заступљеност селекција у клубу: 

- сениори, 
- омладинци, 
- кадети, 
- пионири, 
- млађи пионири, 
- жене. 
 

IV. 
 Клубови различитог ранга такмичења, 
могу имати исти или различит број бодова у 
зависности од броја такмичерских селекција. 
 За спортове којима је републички ранг 
такмичења најнижи ранг, признају се бодови 
зонског ранга такмичења. 
 

V. 
 У складу са  тачком III. ( А ), спортови су 
разврстани у четири групе: 
 
ГРУПА   I 
 

ГРУПА 
II 

ГРУПА  III ГРУПА   
IV 

Атлетика Бокс Ауто-мото 
спорт 

Бриџ 

Фудбал Карате Боди билдинг Спортски 
риболов 

Кошарка Стони-
тенис 

  

Одбојка Шах   
Пливање Џудо   
Рукомет  Tеквондо   
Ватерполо    
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VI. 
 У складу са тачком III. (Б.), утврђују се 
елементи за вредновање спортова и спортских 
клубова општине Врњачка Бања, изражени у 
бодовима. 

КРИТЕРИЈУМИ БОДОВАЊА 
1. Посебан интерес Општине на афирмацији 
Врњачке Бање као туристичко-спортског 
центра 
а) Традиција и век постојања клуба (30 година 
и више-1 бод) 
б) Посебан интерес општине за развој спорта (1 
бод) 
 
2. Базични значај и Републичка категоризација 
спортова према Спортском Савезу Србије 
- Пливање   1 бод 
- Гимнастика   1 бод 
- Атлетика   1 бод 
 
3. Ранг такмичења: 
- Прва лига   12 бодова 
- Друга лига   10 бодова 
- Републичка лига     8  бодова 
- Зонска лига      6  бода 
- Окружна лига    4  бода 
- Међуопштинска лига   2  бода 
 
4. Заступљеност селекција у клубу: 
- три  и више селекција 3 бода 
- две селекције                        2 бода 
- једна  селекцијa               1 бод. 
 

Спортским клубовима са територије 
општине Врњачка Бања који немају заступљене 
омладинске селекције узраста деце до 15 
година умањује се износ опредељених фина-
нсијских средстава буџетом Општине Врњачка 
Бања за 2010.годину за 50% и иста се 
распоређују спортским клубовима који имају 
заступљене омладинске селекције по истим 
критеријумима предвиђеним овом Одлуком.  
    

VII. 
            Укупно срачунат број бодова на основу 
критеријума из тачке VI множи се са коефици-
јентом категорије спорта којој спортска 
организација припада према следећој табели: 
 

Категорија спорта Коефицијент 
I 10 
II 5 
III 3 
IV 1 

 
 
 

VIII. 
             На основу критеријума из тачке VI и 
VII и документације коју доставе клубови на 
основу расписаног конкурса на крају календа-
рске године формираће се табела за финанси-
рање спортских организација у наредној годи-
ни. 
 

IX. 
Ако клуб оствари пласман у виши ранг 

такмичења, увећање броја бодова се врши пре 
наступа клуба за виши ранг такмичења. 

За прелазак клуба у нижи ранг такми-
чења умањење бодова врши се по истеку једне 
такмичарске сезоне од преласка у нижи ранг. 

 
X. 

Нови клубови стичу право да буду 
обухваћени овим критеријумима протеком рока 
од две године од дана оснивања и почетка 
такмичења у одговарајућем рангу такмичења. 
 

XI. 
          Расположива финансијска средства у 
буџету за 2010.год. намењена за реализацију 
активности из тачке II. Тачке 2.-8. преносе се 
сразмерно у месечној квоти  до нивоа укупно 
одобрених средстава изражених у процентима 
према критеријумима из ове одлуке,   директно 
на кориснике, на основу поднетих захтева 
спортских клубова у складу са њиховим 
планом и програмом који обухвата и термине 
коришћења спортске хале према ценовнику 
спортске установе. 

 Спортска организација или клуб који не 
усагласи нормативна акта са Законом о спорту 
(''Сл. гласник РС'', бр. 52/96 и 101/05 - др. 
закон) не може бити корисник буџетских 
средстава, намењених за развој спорта и 
унапређење спорта у општини Врњачка Бања 

 
XII. 

    Поједине спортске активности и 
такмичења која поред спортског карактера 
имају и туристички карактер, биће укључена у 
Програм туристичких манифестација које 
спроводи Туристичка организација и који се 
финансира из средстава за ове намене. 
        Корисник средстава буџета општине по 
основу ове одлуке је у обавези да надлежној 
организационој јединици Општинске управе за 
спорт редовно доставља тромесечне и годишње 
извештаје о наменском трошењу буџетских 
средстава.  
  Корисник средстава буџета из 
претходног става овог члана, који не достави 
извештај о наменском трошењу средстава, или 
ненаменски троши буџетска средства, дужан је 
да врати средства у буџет општине. 
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XIII. 

                  Ови Критеријуми за расподелу 
буџетских средстава намењених за развој и 
унапређење спорта у општини Врњачка Бања, 
ступају на снагу наредног дана од дана 
усвајања од стране Општинског већа. 

Право на коришћење средстава ван 
критеријума, у складу са могућностима Буџета 
Општине Врњачка Бања, имаће клуб који је 
пласманом у суперлиги обезбедио учешће у 
Европским такмичењима.   

Ова Одлука ће се примењивати до 
доношења нове Одлуке којом се утврђују 
критеријуми за развој спорта и унапређење 
спорта у општини Врњачка Бања. 

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

БАЊА 
Број: 400-299/10 од 17.2.2010.год. 
                          

          ПРЕДСЕДНИК 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                               Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
34. 
  Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 28. седници одржаној 
дана 20.01.2010.године на основу члана 69. 
Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС», бр. 54/2009) члана 23. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010.год., 
( ''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања»,  
бр.1/09 и 13/09), Закључка Општинског већа 
бр.400-44/10 од 20.01.2010.г,  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр. 17/09 ) у 
оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, функци-
онална класификација 110, економска класифи-
кација 49912 назив апропријације Текућа 
резерва-социјални програм из извора финанси-
рања 13 – Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година, одобравају се средства у 
укупном износу од 159.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 6. Туристичка 

организација, функционална класификација 
410, економска класификација 414, назив 
позиције Социјална давања запосленима. 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Одлуке Општинског већа бр.400-
2418/09 од 31.12.2009.године, Закључака 
Општинског већа бр. 400-44/10 од 
20.01.2010.године на име исплате отпремнине 
радника ове Установе Чеперковић Марије, а у 
складу са прописима којима се уређују права 
запослених у овој установи. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-44/10  од  20.01.2010.год.. 

 
                         ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
        Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
35. 
           Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 28. седници одржаној 
дана 20.01.2010.године на основу члана 69. 
Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС», бр. 54/2009) члана 23. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010.год.,( 
''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања»,  
бр.1/09 и 13/09), Закључка Општинског већа 
бр.11-325/09 од 20.01.2010.г,  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр. 17/09 ) у 
оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, функци-
онална класификација 110, економска класифи-
кација 49912 назив апропријације Текућа 
резерва-социјални програм из извора финанси-
рања 13 – Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година, одобравају се средства у 
укупном износу од 86.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 3. Културни 
центар, функционална класифи-кација 820, 
економска класификација 414, назив позиције 
Социјална давања запосленима. 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Одлуке Општинског већа бр.400-
2418/09 од 31.12.2009.године, и Закључака 
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Општинског већа 11-325/09 од 
20.01.2010.године на име исплате отпремнине 
радника ове Установе Топаловић Милосије, а у 
складу са прописима којима се уређују права 
запослених у овој установи. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:   11-325/09   од  20.01.2010.год.. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
        Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
36. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на редовној 27. седници одржаној дана 
30.12. 2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 
54/09) чл.21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр.28/08, 10/09 и 
13/09), члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања», 
бр.1/09, 13/09), и чл. 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.7/09), 
донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09 и 
13/09) у оквиру раздела 1.04, функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
– социјални програм, одобравају се средства у 
укупном износу од 3.500.000,оо дин. у  корист 
следеће апропријације у разделу 13.03.ЈП 
''Борјак'', функционална класификација 410, 
економска класификација 4511, назив 
апропријације – Текуће  субвенције јавним 
нефинансијским организацијама. За наведени 
износ  умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 4511, 
назив позиције Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа Општине 

Врњачка Бања бр.400-2380/09 од 
30.12.2009.године,  а у циљу спровођења соци-
јалног програма и решавање питања техно-
лошког вишка запослених у ЈП ''Борјак''. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:  400-2380/09 од 30.12.2009.год. 

                           
          ПРЕДСЕДНИК  

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                      
             Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
37. 

           Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на редовној 27. седници одржаној дана 
30.12. 2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 
54/09) 17. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2009.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр.28/08, 10/09 и 13/09), 
Закључка Општинског већа бр. 400-2398/09 од 
30.12.2009.г., члана 59. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
Бања», бр.1/09, 13/09), и чл. 33 Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.7/09), 
донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09 и 
13/09)  оквиру раздела 1.17. Средства за финан-
сирање пројеката, функционална класифи-
кација 400, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва – 
пројекти одобравају се средства у укупном 
износу од 9.480.541,66 динара из средства 
одобреног кредитног задужења, у корист 
следеће апропријације у разделу 8.03. Послови 
одржавања и инвестиција у комуналној дела-
тности- путеви –, функционална класификација 
443, економске класификације 51123, назив 
апропријације – Изградња саобраћајних објека-
та. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа Општине 
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Врњачка Бања бр.400-2398/09 од 
30.12.2009.год., којим је прихваћен захтев ЈП 
„Дирекције за планирање и изградњу“ број 400-
2398/09 од 29.12.2009.год.  
3. Како се ради о пројекту чија реализација је 
евидентирана у главној књизи трезора у раз-
делу 8.03. Послови одржавања и инвестиција у 
комуналној делатности- путеви –функционална 
класификација 443, економске класификације 
51123, назив апропријације – Изградња саобра-
ћајних објеката из извора 10 (крердитно 
задужење) као расход који се финансира са ове 
апропријације у основној планираој висини 
према Одлуци о буџету за 2009.г.задужује се 
Одељење за финансије и буџет да изврши 
усклађивање пословне евиденције у главној 
књизи трезора и аналитичке евиденције у 
складу са овим решењем. 
4. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
5. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:  400-2398/09 од 30.12.2009.год. 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК  

                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА           
   Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________________ 

38. 

         Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на редовној 30. седници одржаној дана 
17.2.2010.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 
54/09) 19. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 17/09), члана 59. Статута 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања», бр.1/09, 13/09), и чл. 33 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
Бања», бр.7/09), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.17/10) у 
оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, функци-
онална класификација 110, економска класифи-
кација 49912, назив позиције Текућа буџетска 

резерва – пројекти, одобравају се средства у 
укупном износу од 500.000 динара у корист  
апропријације у разделу 13.04. капиталне 
субвенције  функционална класификација 410, 
економске класификације 4512, назив апропри-
јације – Капиталне субвенције јавним нефинан-
сијским организацијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-91/10 од 17.2.2010.год. а 
у циљу обезбеђења сртедстава по захтеву ЈП 
''Борјак'' и то исплате прве рате на име израде 
планских докумената која су неопходна за 
радове у шумарству – Посебне основе газдо-
вања шумама Гоч-Селиште, који документ ће 
израдити Шумарски факултет уУниверзитета у 
Београду.  
 Одобрена средства уплатити на текући 
рачун ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања  бр.245-16569-
88 код Агро банке. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:  400-91/10 од 17.2.2010.год. 

                          
         ПРЕДСЕДНИК                             
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                     

                         Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
39. 
            На основу члана 7., 36. и члана 44.б. 
Закона о превозу у друмском саобраћају 
(„Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 
и 62/06), члана 5. Одлуке о ауто-такси превозу 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/07, 
20/08, 27/08 и 13/09), члана 56. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, број 01/09), на предлог 
Одељења за заштиту животне средине и лока-
лни развој-надлежног за послове саобраћаја, 
Председник општине Врњачка Бања  донео је, 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2010.ГОДИНУ 

 
        1.   Овим Програмом у скаду са законом и 
одлукама Општине планирају се потребе за 
ауто-такси превозом у 2010.години. 
              Овај Програм доноси се у складу са 
саобраћајно-техничким условима којима се 
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дефинише оптимално организовање такси пре-
воза, и истим се утврђује број такси возила, 
број такси возача као и број такси стајалишта 
на територији општине Врњачка Бања за 
2010.годину. 
        2.  Имајући у виду потребе за ауто-такси 
превозом на територији општине Врњачка 
Бања за 2010.годину, а у циљу задовољења 
потреба корисника за овом врстом превоза, 
одређује се 60 такси возила за потребе оба-
вљања ауто-такси превоза путника и ствари на 
територији општине Врњачка Бања. 
        3.  У односу на утврђени број такси возила 
која ће бити ангажована на територији опш-
тине Врњачка Бања у 2010.години, одређују се 
такси стајалишта на територији општине 
Врњачка Бања и то на следећим локацијама: 
          3.1.асфалтни коловоз приступне саобр-
аћајнице према пешачком улазу Аутобуске 
станице АТП “Морава“ а.д. Врњачка Бања, за 
подужно паркирање – 10 такси возила 
         3.2. паркинг површина на углу Улица 
Моше Пијаде и Слатински венац (мало Језеро), 
управно паркирање – 10 такси возила 
         3.3. паркинг површина у Улици 
пролетерских бригада, преко пута хотела 
„Фонтана“ (правац од пешачког уласка на 
променаду односно од киоска према хотелу 
„Железничар“), за управно паркирање – 5 
такси возила 
         3.4. паркинг простор у Крушевачкој 
улици испод тржног центра “Робна кућа“, 
бочно од објекта „Путник“, за управно и 
подужно паркирање – 15 такси возила. 
         3.5.паркинг површина на углу Улица 
Велибора Марковића и Боре Васиљевића 
(насеље Дубрава), управно паркирање – 5  
такси возила 
         3.6.паркинг површина на Железничкој 
станици „Врњци“, управно паркирање – 3 
такси возила 
         3.7.паркинг површина у Олимпијској 
улици (уз ограду игралишта „Рај“) подужно 
паркирање – 3 такси возила. 
         3.8. паркинг површина у Врњачкој улици 
преко пута ресторана „Снежник“ (улазак на 
пешачку стазу), подужно паркирање – 2 такси 
возила 
         3.9.Асфалтни коловоз Краљевачке улице 
код Дома здравља “Др Никола Џамић“ (на делу 
од киоска ка уласку у Дом здравља) уместо 
паркинг места за возила лица са посебним 
потребама, за подужно паркирање – 2 такси 
возила 
     4 .  У односу на утврђени број такси возила 
у циљу задовољења потреба корисника за овом 
врстом превоза одређује се број такси возача и 
то минимум 60 такси возача, односно такси 
превозници (правна лица и предузетници) у 

обавези су да по сваком такси возилу имају 
најмање по једног пријављеног такси возача 
који испуњава услове прописане Одлуком о 
ауто-такси превозу („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.5/07, 20/08, 27/08 и 13/09). 
       5.  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. 
      6.  Заинтересована лица за обављање такси 
превоза (правна лица и предузетници) дужни 
су да захтев за издавање акта којим се одобрава 
обављање делатности такси превоза поднесу 
органу Општинске управе надлежном за 
послове саобраћаја најкасније са даном истека 
Потврде о погодности моторног возила за 
обављање ауто-такси превоза за перетходни 
период (за лица која се већ баве такси прево-
зом), односно најкасније до 01.03.2010.године.  
         7.Испитивање погодности моторног вози-
ла за такси превоз вршиће Комисија за испити-
вање погодности такси возила, у скаду са 
Правилником о испитивању погодности такси 
возила, на основу чега ће сачинити извештај 
(записник) са примедбама и запажањима о 
вршеном испитивању. На основу извештаја 
(записника) комисије орган Општинске управе 
надлежан за послове саобраћаја вршиће 
издавање Потврде о погодности возила за 
обављање такси превоза. 
        8. Издавање такси исправа и ознака орган 
Општинске управе надлежан за послове 
саобраћаја вршиће по редоследу подношења 
захтева, с тим што се при издавању такси исп-
рава и ознака предност даје такси превозни-
цима (правним лицима и предузетницима), који 
су у претходном периоду обављали такси 
превоз, а који су поштовали одредбе Одлуке о 
ауто-такси превозу („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.5/07, 20/08, 27/08 и 13/09). 
              Доказ о поштовању одредби Одлуке о 
ауто-такси превозу („Сл.лист општине Врња-
чка Бања“, бр.5/07, 20/08, 27/08 и 13/09) из 
претходног става, орган Општинске управе на-
длежан за послове саобраћаја прибавиће од 
Одељења за инспекцијске послове општине 
Врњачка Бања и Полициске станице Врњачка 
Бања. 
        8. Овај Програм ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“, а примењује се од 
01.01.2010.године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-35/10 од 15.01.2010.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                         Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________________ 



 Страна 29     -   Број 2.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      22.2.2010. године 
  

40. 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                              
ВРЊАЧКА БАЊА                                                                 Број:    01- 421-08 
Број: 01- 420-08 
Датум: 10.02.2010.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на једанаестој 
седници Управног одбора одржаној дана 
10.02.2010године, на  основу члана 24. Статута 
предузећа,у складу са Планом и програмом 
пословања предузећа за 2010.годину број 01-
310/1 од 04.02.2010.године,    донео је:  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ВОДЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА      ЦЕНА дин /м3 

 
Цена воде за домаћинство до 20м3.........21,20 
Вода за домаћинства преко 20м3 .........  77,47 
Вода за стамбене зграде до 20 м3 по стану 
....................................................................21,20 
Вода за стамбене зграде преко 20 м3 по стану 
....................................................................77,47 
Основна здравствена заштита и органи управе, 
дечја заштита, социјална заштита, култура и 
школство...................................................49,60 
Вода за пуњење базена у објектима.......99,18 
Трговина...................................................77,47 
Остала привреда ......................................77,47 
 
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
Прање (возила, тепиха, рибаре, кланице, 
млекаре стаклена амб.)..........................154,97 
За прикључке на градилишту и објекте у 
изградњи.................................................154,97 
Здравствене установе које делимично послују 
по тржишним принципима 55% утрошене 
воде...........................................................49,60 
45% утрошене воде.................................77,47 
 Употреба канализације плаћа се 50% од 
утврђене цене воде. 
 Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 
 Одлука ступа на снагу добијањем 
сагалсности Оснивача а примењује се од 
01.03.2010.године. 
 Цена воде за блок тарифу (за месечну 
потрошњу преко 20 м3 по домаћинству) 
примењује се  од 01.05. до 30.09.2010.године, а 
ван наведеног периода поштрошња воде се 
обрачунава по цени од 21,20 дин/м3. 
 

                    ПРЕДСЕДНИК УО.                  
  Стевчић Слободан,с.р. 

41. 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                               
ВРЊАЧКА БАЊА                                          

Датум: 10.02.2010.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на једанаестој 
седници Управног одбора одржаној дана 
10.02.2010године, на  основу члана 24. Статута 
предузећа,у складу са Планом и програмом 
пословања предузећа за 2010.годину број 01-
310/1 од 04.02.2010.године,    донео је:  

О Д Л У К У 
о утврђивању цена воде за посебне намене 
производња безалкохолних пића са извора 

«Белимарковац» 
 

1. Утврђује се цена воде  за посебне намене  и 
канализације  – производња безалкохолних 
пића са изворишта «Белимарковић»........864,95 
дин/м3 
 Цена из предходног става се увећава од 
8%. 
 Одлука ступа на снагу даном добијања 
сагласности Оснивача а примењиваће се од 
01.03.2010. године. 
 

                    ПРЕДСЕДНИК УО:                  
  Стевчић Слободан,с.р. 

__________________________________________ 
 

42. 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                      
ВРЊАЧКА БАЊА                                                                  
Број: 01-422-08 
Датум: 10.02.2010.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на једанаестој 
седници Управног одбора одржаној дана 
10.02.2010.године, на  основу члана 24. Статута 
предузећа,у складу са Планом и програмом 
пословања предузећа за 2008.годину број 01-
310/1 од 04.02.2010.године,   донео је:  
 

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

ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 
 
А. Цене изношења и санитарног депоновања 
смећа-месечно 
1. Домаћинства..............................2,65 дин/м2

2.Предузећа....................................5,30 дин/м2

3.Циркус, рингишпил, луна-парк, забавно 
музичке    представе и сл..............13,75 дин/м2
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Б. Цене изношења и санитарног депоновања 
смећа у паушалном месечном износу: 
1.Приватне радње (површине до  15  
м2)................................................404,27 дин. 
2. Приватне радње ( површине од  15  м2  до 30 
м2)................................................530,00 дин 
3.Приватне радње ( површине од 30 м2  до 50 
м2)............................................... 795,00 дин. 
4.Приватне радње (површине преко  50 
м2)............................................1.060,00 дин. 
5.Угоститељски објекти  (површине до  15  м2)  
....................................................404,27 дин. 
6. Угоститељски објекти ( површине од  15  м2   
до 30 м2)....................................848,00 дин. 
7.Угоститељски објекти ( површине од  30  м2   
до 50 м2).................................1.696,00 дин. 
8.Угоститељски објекти ( површине преко  50 
м2)...........................................4.240,00 дин. 
9. Привате  радње (адвок. канцеларије, кројачке 
радње  и ост. стари занати)......269,29 дин. 
 10.Киосци за продају штампе и дувана, и 
сл.).............................................404,27 дин. 
 11..Киосци за продају брзе хране и  
сл...............................................565,98 дин. 
 12 Привремена продаја робе са уличних тезги 
...................................................485,13 дин. 
13.  Привремена места за продају сладоледа, 
кокица,   семенки и сл..............970,25 дин. 
 14.  Превозник путника атрактивна туристичка 
вожња фијакерима.................1.212,81 дин. 
15.Превозник путника-туриста мини 
возићем................................. 3.234,18 дин. 

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

Одлука ступа на снагу од добијања 
сагласности оснивача а примењује се од  
01.03.2010. године. 

 
                       ПРЕДСЕДНИК УО:                                                                                                                Стевчић Слободан,с.р. 

       Стевчић Слободан,с.р. 
_________________________________________ 
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ВРЊАЧКА БАЊА                                                                  Број: 01-424-08 
Број:    01-423-08 
Датум: 10.02.2010.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на једанаестој 
седници Управног одбора одржаној дана 
10.02.2010године, на  основу члана 24. Статута 
предузећа,у складу са Планом и програмом 
пословања предузећа за 2010.годину број 01-
310/1 од 04.02.2010.године,    донео је:  
 

 
 

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

погребних услуга 
 

Обавезне погребне услуге: 
1. Коришћење бокса у капели по часу 269,03 
дин.  
2. Закуп земљишта на градском гробљу            
6.737,15 дин./гробно место 
3. Ископ раке са затрпавањем и формирањем 
 хумке 2.020,57 динара 
4. Годишње одржавање гробног места                   
201,48 дин./по гроб.месту 
5. Надокнада за издавање дозволе за уношење 
 и постављање спомен обележја 673,14 динара 
Посебне погребне услуге:     
1. Превоз покојника са граске територије  
    до капеле (до 5 км.)  673,14 динара 
2. Превоз покојника од капеле до гробног места 
269,03 динара 
3. Превоз покојника у поворци до капеле (до 5 
км)  1.347,43 динара 
4. Коришћење бокса у капели без других 
пратећих   услуга (до 24,00 часа)  471,66 динара 
5. Коришћење сале са постојећим инвентаром 
201,48 дин./час. 
6. Превоз покојника до капеле (преко 5 км.) 
старт (увећава се за 50% од цене горива по 
пређеном км.) 336,57 динара 
7. Преузимање покојника са места наступа 
смрти 605,60 динара 
   Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 
 Одлука ступа на снагу од добијања 
сагласности оснивача а примењује се од  
01.03.2010. године. 

                                          
   ПРЕДСЕДНИК УО:                           

______________________________________ 
 
44. 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                               

Датум:  10.02.2010.године 
 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на једанаестој 
седници Управног одбора одржаној дана 
10.02.2010.године, на  основу члана 24. Статута 
предузећа,у складу са Планом и програмом 
пословања предузећа за 2010.годину, број 01-
310/1 од 04.02.2010.године,    донео је:  
 

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

оснивача актом о оснивању 
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1. Чишћење улица метлом   0,507  дин./м2 
2. чишћење метлом               0,394  дин./м2 
3. прање улица на шкољке   0,899  дин./м2 
4. прање улица на црева       2,473  дин./м2 
5. чишћење од лишћа            0,787  дин./м2 
6. одржавање ВЦ-а          266,055 дин. /час 
7. пражњење корпи за прикупљање смећа и 
зимско одржавање           307,83  динара по часу 
8. рад мотокултиватора 2.627,767 динара по 
часу 
9.Рад чистилице                    0,25 дин/м2 
 Цене од тачке 1. закњучно са тачком 8. 
примењиваће се од 01.12.2010.године, а цена 
под тачком 9. од 01.03.2010.године, 
 Утврђене цене увећавају се за ПДВ у 
висини од 8%. 
 Одлука ступа на снагу и примењиваће 
се од дана  добијања сагласности оснивача. 

  
                       ПРЕДСЕДНИК УО:                                                                              

 3. На основу Записника, наведених у 
тачки 2. овог Извештаја, Комисија за спрово-
ђење референдума, утврђује  укупне резултате 
гласања у  следећем:        Стевчић Слободан,с.р. 

_________________________________________ 
 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
45.   
 На основу чл.20.ст.2. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник 
РС бр.62/06), чл. 20. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист оптштине Врњачка Бања бр.1/09 
и 13/09), чл.7. Одлуке о расписивању личног 
изјашњавања грађана о увођењу самодо-
приноса грађана о увођењу самодоприноса за 
подручје МЗ Подунавци (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.17/09) и тачке II Решења о 
именовању Комисије за спровођење рефере-
ндума о увођењу самодоприноса за подручје 
МЗ Подунавци  (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.17/09), Комисија за спровођење 
референдума, на седници одржаној дана 
25.1.2010.године. утврдила је  
 

ИЗВЕШТАЈ 
О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ЛИЧНОГ 

ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА 
РЕФЕРЕНДУМОМ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДУНАВЦИ 

 
 1. Скупштина општине Врњачка Бања 
је утврдила предлог Одлуке о увођењу 
самодоприноса за Месну заједницу Подунавци 
бр. 400-2346/09  од 24.12.2009.године. 
 У циљу спровођења ове одлуке, 
Скупштина општине Врњачка Бања донела је 
Одлуку о расписивању личног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за подручје 
МЗ Подунавци (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.17/09) и  Решења о именовању 
Комисије за спровођење референдума о 
увођењу самодоприноса за подручје МЗ 
Подунавци  (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09). 
 На основу Одлуке о расписивању 
личног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса  за подручје МЗ Подунавци, 
референдум је спроведен 24.1.2010.године, у 
времену од 7,00 сати до 20,00 сати. 
 2. Лично изјшњавање грађана путем 
референдума, спровели су Гласачки одбор, који 
је утврдио резултате гласања о чему је Запис-
ник овог одбора бр.54 од 24.1.2010.године  и 
Комисија за спровођење референдума о увође-
њу самодоприноса за подручје МЗ Подунавци, 
о чему је записник о раду ове комисије бр.55 од 
24.1.2010.године. 

 - Лично изјашњавање грађана је 
спроведено на једном гласачком месту 
 - Укупно је уписано у гласачки списак 
(грађани који имају изборно право и 
пребивалиште у МЗ Подунавци) 1188 грађана, 
а у списку грађана који немају изборно право и 
пребивалиште на територији МЗ Подунавци, а 
на том подручју имају непокретну имовину, 
према евиденцији коју води надлежни орган  
Општинске управе је уписано 38 грађана, што 
је укупно 1226 грађана који по закону имају 
право да гласају, 
 -Укупно је гласало 672 грађана, што 
износи  54,8% од укупно уписаних гласача 
 -Неважећих гласачких листића је било 
4. 
 -заокруживањем одговора ''Да'' 
изјаснило се  619 гласача, што износи 50,48% 
од укупно уписаних гласача у спискове из 
алинеје 2. ове тачке 
 -заокруживањем одговора ''Не'' 
изјаснило се  49 грађана, што износи  4% од 
укупно уписаних гласача у спискове из алинеје 
2. ове тачке. 
 4. На основу чл.23.ст.3. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник 
РС бр.62/06) којим је прописано да се одлука о 
самодоприносу сматра донетом кад се за њу 
изјасни већина од укупног броја грађана који 
по овом закону имају право изјашњавања, 
напред наведеним резултатима изјашњавања 
грађана, утврђено је да је према укупном броју 
гласова ''Да'', у односу на укупан број уписаних 
гласача, донета Одлука о увођењу самодо-
приноса за подручје Месне заједнице Поду-
навци,  која одлука ће се објавити у Службеном 
листу општине Врњачка Бања. 
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 5. Овај Извештај доставити Скупштини 
општине и објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

 
Број: 56 
Дана: 25.1.2010.године 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДУНАВЦИ 

  
  Председник комисије                                       

  Максимовић Слободан,с.р. 
_________________________________________ 
 
46. 
 На основу чл.23. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.62/06), 
чл.21. Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09 и 13/09),  
Комисије за спровођење референдума о 
увођењу самодоприноса за подручје МЗ Поду-
навци на седници одржаној дана 25.1.2010.г., 
утврдила је да су грађани Месне заједнице 
Подунавци на референдуму одржаном 
24.1.2010.године, донели  

 
ОДЛУКУ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПОДУНАВЦИ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уводи се самодопринос 
у новчаном облику,  ради обезбеђења средстава 
за задовољавање заједничких потреба и 
интереса грађана са пребивалиштем на подр-
учју Месне заједнице Подунавци, као и грађана 
који немају пребивалиште, а на том подручју 
имају непокретну имовину чији се услови 
коришћења побољшавају средствима самодо-
приноса.  
  

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи за период  од 
10 година и то почев од 01.03.2010. године до 
29.02.2020. године. 
 

Члан 3. 
 Планирана средства самодоприноса 
износе 15.000.000,00  динара. 
 Планирани приход из става 1. овог 
члана чини део укупних средстава која ће се 
формирати и кроз друге видове учешћа у 
обезбеђењу средстава (учешће Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања, 
кредити банака и извођача радова, учешће 
грађана, приватних инвеститора и др.). 

 Приходи из става 1. и 2. овог члана ут-
врдиће се финансијским планом за сваку годи-
ну у периоду за који се уводи самодо-принос. 
 

Члан 4. 
 Средства самодоприноса заједно са 
средствима из члана 3. став 2. ове одлуке, 
користиће се у складу са утврђеним ставовима 
Месне заједице Подунавци, а на бази програма 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Подунавци. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће 
се у наведеном  периоду,  а према следећем 
распореду: 
- изградња спортске школске сале у ОШ 
''Бранко Радичевић'' и изградња фудбалског 
игралишта.......................................................60% 
- поправка и одржавање сеоских путева .....15% 
- одржавање и уређење заједничких површина 
које су у функцији јавне намене, депоније, 
гробља и др.....................................................15% 
- режијски трошкови за спровођење 
самодоприноса...............................................10%. 

 
Члан 6. 

 Самодопринос извршавају грађани на 
начин и на основице за утврђивање самодо-
приноса, како је то прописано члановима 20. до 
31. Закона о финансирању локалне самоуправе 
и то по следећим стопама: 
 -  зарада запослених из радног односа 
по стопи од 3%, 

- прихода које остварују грађани од 
самосталног обављања делатности или пру-
жањем професионалних услуга и других инте-
лектуалних  услуга којима се порез утврђује 
према стварном нето приходу на основицу на 
коју се плаћа порез по стопи од 3%, 

-прихода који остварују грађани пружа-
јући услуге правним лицима на основу уговора 
о повременом обављању  послова који порез 
плаћају у проценту од стварног бруто прихода 
на основицу коју чини остварени бруто приход 
по стопи од 5%, 

- прихода грађана који порез  из личних 
примања од занатских и других привредних 
делатности или вршења професионалних 
делатности, плаћају према паушално утврђе-
ном нето приходу  на основицу коју чини 
разрезани порез по стопи од 20%, 

-  зарада грађана од ауторских права, 
патената и техничких унапређења по стопи од 
3%, 

- пореза на доходак грађана који 
остварују приход од пољопривреде и шума-
рства по стопи од 10%., 
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 -самодопринос плаћају и грађани - 
власници грађевинских објеката који немају 
пребивалиште на подручју МЗ Подунавци, 
исти плаћају на вредност ових објеката по 
стопи од 1%. 
 

Члан 7. 
 Самодопринос се не може уводити на 
примања и имовину који су законом изузети од 
опорезивања. 
 

Члан 8. 
 Обрачун и наплату самодоприноса 
врше: 
 - из алинеје 1., 3. и 5. чл.6.става 1 ове 
Одлуке- исплатилац зарада, односно примања; 
 - у осталим случајевима из чл.6. ове 
Одлуке, самодопринос утврђује  и наплаћује 
орган Општинске управе надлежан за послове 
локалних јавних прихода у складу са Законом о 
финансирању локалне самоуправе и прописима 
који важе за порезе грађана.  
 

Члан 9.  
 Новчана средства која се прикупљају на 
основу Одлуке о самодоприносу који се уводи 
за подручје Месне заједнице Подунавци 
уплаћују се на следеће уплатне рачуне: 
- из алинеје 1.чл.6.ст.1., уплаћују се на уплатни 
рачун: 840-711181843-57, самодопринос према 
зарадама запослених, 
- из алинеја 2.,  3.,  4. и 5.  чл.6.ст.1., уплаћују се 
на уплатни рачун: 840-711184843-78, самодо-
принос из прихода лица која се баве самоста-
лном делатношћу, 
- из алинеје 6. чл.6.ст.1., уплаћују се на уплатни 
рачун: 840-711183843-71, самодопринос из 
прихода од пољопривреде и шумарства, 
- из алинеје 7. чл.6.ст.1., уплаћују се на уплатни 
рачун: 840-711185843-85, самодопринос на 
вреност имовине. 
 Приликом уплате средстава из претхо-
дног става овог члана, у налоге за уплату 
уписује се и позив на број израчунат по моделу 
97 на следећи начин: КБ (контролни број) 
11509 ПИБ (порески идентификациони број), 
односно ЈМБГ (јединствен матични број 
грађана) за уплатиоце физичка лица која само-
допринос плаћају на приходе од пољопривреде 
и шумарства, односно на  вредност имовине. 

  Уколико у току важења ове Одлуке, 
дође до измене неког од елемената који утичу 
на начин плаћања самодоприноса, обавезује се 
Одбор за спровођење самодоприноса да на 
примерен начин обавести уплатиоце самодо-
приноса о таквој промени која ће се примењи-
вати без измене ове Одлуке. 

  
 

Члан 10. 
Надзор над наменским трошењем 

средстава самодоприноса и евиденцију тих 
средстава врши Одбор грађана који образује 
Савет МЗ и ближе утврђује његова права и 
обавезе, с тим што је Одбор  дужан да најмање 
једанпут годишње обавештава грађане о 
убирању и трошењу средстава самодорпиноса 
и то путем средстава јавног информисања као и 
на зборовима грађана. 

 
Члан 11. 

О евентуалном  повраћају вишка убра-
них средстава самодоприноса уплатиоцима, 
одлучиваће  Одбор грађана. 

 
  Члан 12.   

 Ову одлуку  објавити у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 
  
Број: 60 
Дана: 25.1.2010. године 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДУНАВЦИ 

 
  Председник комисије                           

  Максимовић Слободан,с.р. 
_________________________________________ 
 
УСТАВНИ СУД 
 
47.  
Република Србија  
УСТАВНИ СУД 
IУ број 289/2006 
9.2.2010.године 
Б е о г р а д 
   
  Уставни суд у саставу: председник др 
Боса Ненадић и судије др Оливера Вучић, др 
Марија Драшкић, Весна Илић Прелић, др 
Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић 
Андрић, др Драгиша Слијепчевић, др Драган 
Стојановић и Предраг Ћетковић, на основу 
члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној 5. новембра 2009. 
године, донео је 

О Д Л У К У 
 1. Утврђује се да одредба члана 5. 
став 2. Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје месне заједнице 
Врњачка Бања ("Службени лист 
општине Врњачка Бања", број 6/06) није у 
сагласности са Уставом и законом. 



 Страна 34     -   Број 2.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      22.2.2010. године 
  

 2.Не   прихвата   се   иницијатива   за   
покретање   поступка   за 
утврђивање неуставности и незаконитости 
одредаба члана 1, члана 5. став 1. и 
члана 7. став 1. Одлуке из тачке 1. 
 3. Одбацује се иницијатива за оцену 
уставности и законитости 
поступка доношења Одлуке из тачке 1. 

О б р а з л о ж е њ е  
Уставном суду поднета је иницијатива за 

оцену уставности и законитости Одлуке 
наведене у тачки 1. изреке. У иницијатави се 
наводи да је поступак доношења оспорене 
Одлуке спроведен супротно Уставу Републике 
Србије од 1990. године и одредбама Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 9/02, 33/02 и 135/04), Закона о референдуму 
и народној иницијативи и Статута општине 
Врњачка Бања, јер се за увођење спорног 
самодоприноса грађани месне заједнице 
Врњачка Бања нису изјашњавали тајним 
гласањем, већ лично уз потпис. Као други разлог 
наводи се да приликом утврђивања списка лица 
која су имала право да се изјашњавају о 
увођењу оспореног самодоприноса нису у 
обзир узета прогнана лица са територије 
Аутономне покрајине Косово и Метохија, иако 
та лица имају боравиште и непокретности на 
територији општине Врњачка Бања, чиме су 
доведени у неравноправан положај у односу на 
остале грађане који имају пребивалиште и 
непокретности на територији наведене општине. 
Иницијатори сматрају да су, супротао Уставу и 
закону, потребе, односно намене за које се 
средства прикупљају оспореном Одлуком 
утврђене уопштено и произвољно, па је немо-
гуће вршити контролу наменске потрошње 
средстава самодоприноса, као и да Законом о 
локалној самоуправи није предвиђено да се 
средства самодоприноса могу употребљавати 
за помоћ спортским клубовима, нити се могу 
користити за трошкове реализације само-
доприноса. Коначно, иницијативом се 
оспорава уставност и законитост одредбе 
члана 5. Одлуке у делу којим су утврђене 
стопе висине самодоприноса, будући да су 
наведене стопе идентичне пореским стопама. 

У одговору на иницијативу се дета-
љно описује поступак доношења оспорене 
Одлуке и указује да је поступак спроведен 
сагласно Закону о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 
135/04), те да се за увођење самодоприноса на 
територији месне заједнице Врњачка Бања 
изјаснила већина грађана који су имали право 
да се изјашњавају. Истиче се да су сс грађани 
о увођењу самодоприноса изјашњавали 
након ступања на снагу Закона о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 135/04), којим 
је "допуњен дотадашњи начин изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса" тако 
што су се грађани о увођењу самодоприноса 
могли изјашњавати и лично уз потпис. То што 
Статут општине Врњачка Бања у том делу 
није био усаглашен са законском одредбом о 
личном изјашњавању грађана уз потпис, 
према мишљењу из одговора, није од утицаја 
на уставност и законитост поступка доно-
шења Одлуке, јер је поступак спроведен 
сагласно закону. Даље се наводи да су грађа-
ни Предлогом оспорене Одлуке били 
упознати са наменама за које ће се средства 
самодоприноса трошити, односно и да ће се 
средства планираног износа самодоприноса 
утврђеног оспореном Одлуком сразмерно 
расподелити за финансирање изградње 
спортских објеката и за финансирање акти-
вности спортских клубова. При томе, месна 
заједница као део територије општине може 
да сарађује и учествује у финансирању и оних 
потреба чије финансирање спада у надлежност 
општина као јединица локалне самоуправе. 
На крају се указује да се висина самодо-
приноса, сагласно закону, одређује путем 
основице и стопе самодоприноса, а што је и 
учињено одредбом члана 5. оспорене Одлуке. 

Чланом 112. Закона о Уставном суду 
("Службени гласник РС", број 109/07) 
прописано је да ће се поступци пред Уставним 
судом започети пре дана ступања на снагу 
овог закона, окончати по одредбама овог 
закона. 

У спроведеном поступку Уставни суд 
је утврдио да је оспорена Одлука, којом се 
самодопринос уводи за период од пет година 
и то почев од 1. јула 2006. године, донета на 
основу одредаба чл. 87. до 97. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 9/02, 33/04 и 135/04), те да су ове 
одредбе Закона престале да важе даном 
почетка примене Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник 
РС", број 62/06), 1. јануара 2007. године. 
Проглашењем Устава Републике Србије, 8. 
новембра 2006. године, престао је да важи 
Устав Републике Србије од 1990. године у 
односу на који је тражена оцена уставности 
оспорене Одлуке. Грађани месне заједнице 
Врњачка Бања су се изјашњавали лично уз 
потпис о увођењу самодоприноса у периоду 
од 28. априла до 28. маја 2006. године. 
Оспореним одредбама Одлуке је прописано: 
да ради задовољавања заједничких потреба и 
интереса у области изградње улица и путева 
са пратећом инфраструктуром (пропусти, 
потпорни зидови, канали, насипање ударних 
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рупа, изградња паркинг простора и остало), 
санитарног депоновања смећа, одвођења 
и депоновања отпадних и површинских 
вода и канализација, изградње школских 
спортских садржаја и помоћ и спортским 
клубовима, грађани Месне заједнице Врњачка 
Бања, као и грађани који поседују непокре-
тности на подручју Месне заједнице 
Врњачка Бања (зграде, викендице и станови), 
а живе ван подручја ове Месне заједнице, уво-
де самодопринос (члан 1.); да самодопринос 
плаћају грађани из члана 1. и 2.ове одлуке и то 
запослени из зарада из радног односа - по 
стопи од 3%, грађани који остварују приходе 
од самостално обављаних делатности или 
пружањем професионалних услуга и других 
интелектуалних услуга којима се порез 
утврђује према стварном нето приходу на 
основицу на коју се плаћа порез - по стопи од 
3%, грађани који остварују приходе пружајући 
услуге правним лицима на основу уговора о 
повременом обављању послова који порез 
плаћају у проценту од стварног бруто 
прихода на основицу коју чини остварени 
бруто приход - по стопи од 5%, грађани који 
порез из личних примања од занатских и 
других привредних делатности или вршења 
професионалних делатности плаћају према 
паушално утврђеном нето приходу на 
основицу коју чини разрезани порез - по 
стопи од 20%, грађани из зарада од ауторских 
права, патената и техничких унапређења - по 
стопи од 3%, грађани који остварују приходе 
од непокретности, имовине и имовинских 
права, издаваља соба и друго на основицу 
на коју се обрачунава порез - по стопи од 3%, 
грађани - власници грађевинских објеката 
који немају пребивалиште на подручју за које 
се уводи самодопринос и исти плаћају на 
вредност ових објеката - по стопи од 1%, 
обвезници пореза на доходак грађана који 
остварују приход од пољопривреде и 
шумарства на основицу на коју се обрачунава 
порез - по стопи од 10%, те да ће се, уколико 
дође до измена у привредном систему и 
утврде се нове категорије обвезника, самодо-
принос примењивати на новоутврђене катего-
рије обвезника, по стопама утврђеним овим 
чланом, а по претходно донетој одлуци 
савета Месне заједнице (члан 5.); да ће се 
применом постојећих основица и стопа из 
члана 5. ове одлуке, укупна средства самодо-
приноса расподелити на следећи начин - 40% 
укупних средстава за изградњу и реконс-
трукцију коловоза на улицама и путевима са 
пратећом инфраструктуром (пропусти, потпо-
рни зидови, канали, насипање ударних рупа, 
изградња паркинг простора и остало), уз 
прибављање техничке документације, 35% 

укупних средстава за решавање санитарног 
депоновања смећа и одвођење и депоновање 
отпадних вода и канализације, 20% од укуп-
них средстава за изградњу школских спорт-
ских садржаја и помоћ спортским клубовима 
и 5% укупних средстава за трошкове 
реализације самодоприноса (члан 7. став 1). 

Полазећи од тога да је оспорена 
Одлука на снази и да се примењује до 1. 
јула 2011. године, Уставни суд је оцену 
уставности и законитости материјално-
правних одредаба Одлуке, сагласно одредба-
ма члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Репу-
блике Србије, извршио у односу на важећи 
Устав и законе. 

Устав Републике Србије утврђује: да 
аутономне покрајине, у складу са Уставом 
и статутом аутономне покрајине, а једини-
це локалне самоуправе у складу са Уста-
вом и законом саме прописују уређење и 
надлежност својих органа и јавних служби 
(члан 179.); да су јединице локалне самоу-
праве општине, градови и град Београд, као 
и да се послови јединице локалне самоу-
праве финансирају из изворних прихода 
јединице локалне самоуправе, буџета 
Републике Србије, у складу са законом, и 
буџета аутономне покрајине, када је ауто-
номна покрајина поверила јединици обављање 
послова из своје надлежности, у складу са 
одлуком скупштине аутономне покрајине 
(члан 188. ст. 1. и 4.). 

За оцену законитости оспорене 
Одлуке од значаја су одредбе Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) и Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", број 
62/06). 

Закон о локалној самоуправи пропи-
сује: да ради задовољавања општих, заједни-
чких и свакодневних потреба становништва 
на одређеном подручју, јединице локалне 
самоуправе могу да образују месне заједнице 
или друге облике месне самоуправе, у складу 
са законом и статутом (члан 8.); да се сред-
ства за рад месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе обезбеђују из 
средстава утврђених одлуком о буџету 
општине, односно града, укључујући и 
самодопринос (члан 75. став 1. тачка 1)). 

Одредбама Закона о финансирању 
локалне самоуправе прописано је: да једини-
ци локалне самоуправе припадају изворни 
приходи остварени на целој тсриторији 
укључујућм и приход од самодоприноса (члан 6. 
тачка 15); да одлука о увођењу самодоприноса, 
између осталог, садржи податке о потребама 
односно наменама за које се средства 
прикупљају , као и о висини самодопри-
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носа (основица, пропорционална стопа и др.) 
(члан 21. тач. 1) и 6)); да је стопа самодо-
приноса пропорционална и одређује се 
одлуком (члан 29. став 1.). 
 Разматрајући оспорену Одлуку са 
становишта навода и разлога изнетих у 
иницијативи, Уставни суд је оценио да Закон 
о финансирању локалне самоуправе не 
садржи одредбе које би утврђивале намене, 
односно потребе за које се самодопринос 
уводи, из чега произлази да је утврђивање 
намена, односно потреба за које се 
самодопринос уводи у домену аутономне 
регулативе предлагача одлуке о самодопри-
носу, односно доносиоца наведене одлуке. 
Међутим, приликом увођења самодопри-
носа треба водити рачуна да самодопринос 
буде у служби стварног задовољавања 
заједничких потреба грађана одређеног 
подручја. У том смислу степен одређености 
намене, односно потребе за коју се средства 
од самодоприноса прикупљају, према 
мишљењу Суда, требало би да буде такав да 
обвезник самодоприноса, а и остали грађани 
који имају право изјашњавања о увођењу 
самодоприноса, могу приликом изјашњавања 
о предлогу одлуке уочити заједничку корист 
од реализације самодоприноса. 
 Уставни суд није прихватио иници-
јативу за утврђивање неуставности и неза-
конитости одредаба чл. 1. и 7. став 1. оспоре-
не Одлуке, јер је оценио да нису основани 
наводи иницијатора да еу одредбама чл. 1. и 
7. став 1. оспорене Одлуке, потребе, односно 
намене за које се средства самодоприноса 
прикупљају утврђене уопштено и 
произвољно. Наиме, оспореним одредбама 
Одлуке је прописано да ће се средства 
самодоприноса усмерити за следеће намене: 
за изградњу и реконструкцију коловоза на 
улицама и путевима са пратећом инфра-
структуром (пропусти, потпорни зидови, 
канали, насипање ударних рупа, изградња 
паркинг простора и остало), уз прибављање 
техничке документације; за решавање сани-
тарног депоновања смећа и одвођење и 
депоновање отпадних вода и канализација; за 
изградњу школских спортских садржаја и 
помоћ спортским клубовима, као и за 
трошкове реализације самодоприноса, те су 
процентуално одређена укупно прикупљена 
средства самодоприноса која ће се 
раподелити и утрошити за сваку од ових 
намена. Наведеним одредбама Одлуке су, по 
оцени Уставног суда, у довољној мери 
конкретизоване намене, односно потребе за 
које се средства самодоприноса прикупљају. 
С тим у вези Уставни суд је мишљења и да су 

грађани приликом изјашњавања о предлогу 
одлуке о самодоприносу могли знати, 
односно знали да ће се 20% од укупно 
прикупљених средстава самодоприноса ра-
споделити за изградњу школских спортских 
садржаја и помоћ спортским клубовима, као 
и да ће се на име финансирања трошкова 
који су неопходни да би се реализовала 
Одлука о самодоприносу издвајати 5% од 
укупно прикупљених средстава. 

У погледу оспорене одредбе члана 5. 
став 1. Одлуке у делу у којем су одређене 
пропорционалне стопе самодоприноса у 
распону од 1% до 20%, на конкретне осно-
вице, Суд је утврдио да Закон о финанси-
рању локалне самоуправе не садржи критери-
јуме за одређивање висине пропорционалне 
стопе самодоприноса, нити прописује мини-
малне и максималне стопе, већ решавање тих 
питања препушта учесницима увођења сваког 
конкретног самодоприноса. Законска обавеза 
постојања пропорционалне стопе у одлуци, 
која се изражава у номиналном проценту, 
указује на захтев да висина самодоприноса 
мора бити индивидуализована тако да сваки 
обвезник самодоприноса извршава своју 
обавезу у новцу у оном износу који је 
сразмеран величини његових прихода и 
вредности његове имовине, који су одлу-
ком одређени као основица самодоприноса. 
У том смислу, а у зависности од утврђеног 
укупног износа средстава која се прику-
пљају, на диспозицији је учесника увође-
ња самодоприпоса да одреде у којем ће се 
проценту вршити обрачуп и наплата самодо-
приноса на одређене основице, те би упушта-
ње у оцену адекватности стопе самодопри-
носа са становишта њене висине, предста-
вљало оцену целисходности оспорене одре-
дбе, што, сагласно члану 167. Устава, не 
спада у надлежност Уставног суда. Имајући 
у виду наведено, Уставни суд није прихва-
тио иницијативу за утврђивање неуставности 
и незаконитости одредбе члана 5. став 1. 
оспорене Одлуке у делу у којем су 
утврђене стопе самодоприноса. 

Полазећи од чињенице да одлука о 
самодоприносу представља вид слободног 
самообавезивања грађана, као и да, сагласно 
одредби члана 21. тачка 5) Закона о 
финансирању локалне самоуправе, мора да 
садржи податке о обвезницима самодопри-
носа, то се одлука у делу у којем су утврђени 
обвезници самодоприноса може мењати 
само изменама одлуке о самодоприносу, по 
поступку по којем је одлука донета. У 
складу са наведеним, разматрајући одредбу 
члана 5. Одлуке са становишта њене 
уставности и законитости, Уставни суд је 
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утврдио да из формулације одредбе члана 5. 
став 2. Одлуке, којом је прописано да 
уколико дође до измена у привредном 
систему и утврде се нове категорије обвез-
ника, самодопринос ће се примењивати 
на новоутврђене категорије обвезника, по 
стопама утврђеним овим члановима, а по 
претходно донетој одлуци савета МЗ, 
проистиче да би се већ утврђен круг лица који 
су обвезници самодоприноса могао мењати и 
проширивати без нове одлуке донете од 
стране грађана месне заједнице Врњачка 
Бања. Стога је Уставни суд оценио да 
одредба члана 5. став 2. Одлуке није сагласна 
закону. 

Како Устав у одредби члана 195. став 
1. утврђује принцип да сви општи акти у 
Републици Србији морају бити у 
сагласности са законом, то наведена одредба 
Одлуке која није сагласна закону, није 
сагласна ни Уставу. 

Имајући у виду да из навода поднете 
иницијативе произлази да се њоме оспорава 
уставност и законитост поступка доношења 
оспорене Одлуке, то се у уставносудском 
поступку оцена уставности и законитости 
поступка доношења општег акта врши у 
односу на Устав који је био на снази у време 
доношења оспореног акта и у односу на 
закон који је био на снази у време доношења 
оспореног акта и који је представљао 
правни основ за његово доношење. 

С обзиром на то да је престао да важи 
Устав од 1990. године који је важио у време 
доношења оспорене Одлуке, као и да су 
престале да важе одредбе чл. 87. до 97. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 135/04), које су 
биле правни основ за њено доношење, Уставни 
суд је, на основу члана 36. став 1. тачка 4) 
Закона о Уставном суду, одбацио иницијативу 
у овом делу, због престанка процесних претпо-
ставки за вођење поступка и одлучивање. 

Пошто је у току претходног поступка 
правно стање потпуно утврђено и прику-
пљени подаци пружају поуздан основ за 
одлучивање о уставности и законитости 
оспорене Оддуке, Уставни суд је, сагласно 
члану 53. став 2. Закона о Уставном суду, 
одлучко као у тачки 1. изреке, без доношења 
решења о покретању поступка. 

Полазећи од изнетог, Уставни суд је, 
на основу одредаба члана 45. тач. 1) и 4) и 
члана 46. тачка 5) Закона о Уставном суду и 
члана 82. став 2. и члана 84. Пословника о раду 
Уставног суда ("Службени гласник РС", бр. 
24/08 и 27/08), донео Одлуку као у изреци. 

На основу одредбе члана 168. став 3. 
Устава, одредба члана 5. став 2. Одлуке 

наведене у тачки 1. изреке престаје да важи 
даном објављивања Одлуке Уставног суда у 
"Службеном гласпику Републике Србије". 

 
            ПРЕДСЕДНИК  

                     УСТАВНОГ СУДА 
              др  Боса Ненадић,с.р. 
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