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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ 5 – ВРЊАЧКА БАЊА –   30.4.2010. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
64. 
  Скупштина општине Врњачка Бања 
на 11. седници одржаној 29.4.2010.године, на 
основу чл.20.став.1.тач.5 Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), 
чл.18. Закона о заштити животне средине 
(''Сл.гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 72/09-
др.закон), чл.4.став 1. тачка 6.Закона о 
комуналним делатностимa („Сл.гласник РС“, 
бр. 16/97 и 42/98), Генералног плана 
Врњачке Бање 2005-2021 и чл.  14.ст.1.тачка 
6. и 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 
13/09), донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ 
ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ 

ПОВРШИНА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о општем уређењу 
Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће 
паркова, зелених и рекреационих површина 
(''Сл. лист општине Краљево'', бр. 12/94, 
8/95, 4/99, 15/01 и 9/05 и ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.5/07, 13/09 и 17/09-
др.одлука),  чл.73. се мења и гласи:  
  ''На јавним природним добрима на 
подручју општине Врњачка Бања: 
парковима, јавним зеленим и рекреационим 
површинама, природним добрима, која су 
актом надлежног органа стављена под 
заштиту, заштитним шумама, извориштима 
за водоснабдевање, извориштима  термоми-
нералних  и минералних вода, као добрима у 
општој употреби могу се подизати и 
постављати  објекти и уређаји и изводити 
радови који су у складу са важећим 
законским прописима, планским докуме- 
 

 
нтима и другим прописима које доносе 
надлежни органи. 

За радове који се изводе у у непо-
средноj близини објеката који уживају 
претходну заштиту или су проглашени за 
културно добро, морају бити испуњени 
услови који су прописани ставом 1. ове 
Одлуке. 

   Постављање подземних инсталација, 
које пролазе преко јавних природних добара 
из става 1. овог члана, врши се према 
условима управљача и надлежних органи-
зација и предузећа. 
 На јавним природним добрима не 
могу се изводити радови на експлоатацији и 
истраживању минералних сировина (хидро-
геолошки,  геолошки и други радови), без 
одобрења и свих потребних  сагласности 
надлежних органа. 
  Корисници експлоатационог и ист-
ражног права и природног лековитог 
фактора на подручју општине Врњачка Бања, 
у поступку прибављања одобрења за изво-
ђење радова којима се ставља у функцију 
истражна бушотина, дужни су да у зависно-
сти од локације, а сагласно важећим план-
ским  документима прибаве услове  јавних 
предузећа и привредних друштава, као и 
Завода за заштиту природе и Завода за 
заштиту споменика културе.'' 

 
Члан 2. 

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

БАЊА 
  Број: 020-47/10 од 29.4.2010.године 
      
        ПРЕДСЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
           Драган Стевановић, с.р. 
______________________________________ 
 



 Страна 2     -   Број 5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      30.4.2010. године 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
65. 
    Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој редовној 33. седници, одржаној 
дана 23.4.2010. 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,13/09 и 17/09 др.одлука), 
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 Општинског већа општине Врња-
чка Бања број 350-227/10 од 23.4.2010. 
године и закључка Комисије за планове СО 
Врњачка Бања број  06-2/10-5 од 
21.4.2010.год.,  доноси 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1. 

 Врши се измена и допуна Плана 
општег распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкој Бањи 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/10), 
у чл.2. и 12.на начин прописан одредбама 
ове измене и допуне Плана. 
 

Члан 2. 
             У члану 2. став 2. мења се тачка 
1.алинеја 1 и тачка 2 под в) и додаје под г)  
 тако да сада гласе: 
''- став 2.  тачка 1.алинеја 1 
 Два места за постављање киоска за продају 
штампе и цигарета, и то место ред.бр.1; 
(које тренутно користи ''Футура плус'' 
Београд) и место ред.бр.2. 
 
- тачка 2 под в) и г) 
в) на истој локацији предвиђа се 23 места 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. 
г) утврђује се локација за дечји забавни парк 
на локацији ''Србија'' укупне површине до 
200м2 ознчен са П5 у графичком прилогу.'' 
 

Члан 3. 
             У члану 12. мења се тачка 7.и додају 
тачке 8. и 9.тако да гласе:  
''7.Утврђује се локација за израду 
фотографија на шољама поред терасе хотела 
Слобода у свему према графичком прилогу 
означен са ШФ квадратуре 1м2, 
8.Утврђује се локација поред ''моста 
љубави'' за продају катанаца и реплике  
моста љубави  уз обавезу уклањања тезге у 
времену кад се предметна површина не 
користи за продају катанаца и реплике  
моста љубави, максимални габарит тезге 
1м2, 
9.Утврђује се локација за продају ручних 
радова на локацији ''Србија''. Предвиђа се 
петнаесет места до 2м2 у ознаци М1-М15 у 
графичком прилогу.'' 
 

Члан 4. 
 Саставни део ове измена и допуна 
Плана је графички прилог општег распореда 
места на делу површине јавне намене на 
територији општине Врњачка Бања, урађен 
размери 1:1000. 
 

Члан 5. 
 Ова измена и допуна Плана ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу Општине Врњачка 
Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:350-227/10 од 23.4.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Сеизовић Зоран,с.р. 
____________________________________ 
 
66. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 33. седници  одржаној дана 
23.4.2010.год., на основу 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 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 7/09), 
донело је  
 
  Р Е Ш Е Њ Е  
 
 1.Ставља се ван снаге решење о 
употреби средстава текуће буџетске резерве 
бр. 400-44/10 од 20.1.2010.год., у износу од 
159.000 дин. на име исплате отпремнине 
радника Установе Туристичка организација 
Чеперковић Марије, обзиром да је Решењем 
о употреби средстава текуће буџетске 
резерве бр.400-370/10 од 22.3.2010.год. на 
име исплате  отпремнине поред Миломира 
Перовића обухваћена и поменута радница 
ове установе.  
 
  2.О реализацији овог решења стараће 
се надлежни орган за финансије и буџет 
локалне самоуправе.  
 
 3.Ово решење објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број:400-44/10  од 23.4.2010.године 
 
           ПРЕДСЕДНИК         
         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА     
   Зоран Сеизовић,с.р.       
_____________________________________ 
  
67. 
   Општинско веће Општине Врњачка 
бања на својој редовној 30.седници 
одржаној дана 17.02.2010.године, а основу 
члана 69.Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.год.(''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09),   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., функцио-
нална класификација 110, економска класи-

фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 95.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.05. Удружења и савези, функционална 
класификација 133, економске класифи-
кације 4819, назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За 
наведени износ умањиће се планирана пози-
ција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 4819, назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
 2.Средства из предходне тачке одо-
бравају се на основу Закључка Општинског 
већа бр.400-225/10 од 17.02.2010.године 
следећим удружењима: 

 - Савез слепих Краљево у износу од 
15.000 динара, 
 - Удружење дистрофичара Краљево у 
износу од 15.000 динара, 
 -Удружење глувих и наглувих 
Краљево у износу од 15.000 динара, 
 - Удружење деце ометене у развоју 
Врњачка Бања у износу од 50.000 динара 
 3. О реализацији овог решења стара-

ће се надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   
 4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-225/10 од 17.2.2010.године 

 
  ПРЕДСЕДНИК  

  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                       
        Зоран Сеизовић,с.р.      

        __________________________________ 
        
68. 

Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 33. седници одржаној дана 
23.04.2009.године, на основу члана 
59.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09) 
и чл.18.Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Краљево'' бр.24/04 и ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',бр.7/08), донело је 
 
                         З А К Љ У Ч А К 
 
 Општинско веће је упознато са 
предлогом за измену Ценовника коришћења 
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јавних паркиралишта и уклањања 
непрописно паркираних возила који је 
доставило предузеће ''Паркинг систем и 
гараже'' д.о.о Београд. 
 Такође је Веће упознато и са 
Извештајем Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој, у вези овог 
предлога Ценовника бр.38-7/10 од 
8.4.2010.год., из ког извештаја се види да се 
допуна Ценовника у односу на претходни 
односи на наплату цена услуга паркирања 
аутобуса на паркинг простору локације 
''Путник'' у Врњачкој Бањи и то на начин да 
се цена за аутобусе до једног сата 
задржавања утврђује у висини од 200 дин., а 
цена  доплатне карте у висини од 2.500 дин. 
 Општинско веће констатује да 
простор постојеће аутобуске станице којом 
управља АТП ''Морава'' Врњачка Бања не 
функционише више месеци, због штрајка 
радника овог Предузећа што је изазвало 
велике потешкоће у функционисању, како 
градског и приградског, тако и међуградског 
саобраћаја.  

Обзиром на предстојећу туристичку 
сезону и празнике, када се очекује већи 
прилив гостију и посетилаца, то је било 
неопходно  обезбедити простор аутобуских 
стајалишта која би била у функцији 
несметаног одвијања саобраћаја,  а имајући 
у виду одредбе чл.9. Одлуке о саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњ.Бања'' бр. 13/09), и 
сагласност Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој из акта бр. 344-
123/10 од 1.4.2010.год. за отварање нових 
стајалишта на подручју насељеног места 
Врњачка Бања, који захтев је  управљач пута 
ценио као оправдан, па је на локацији старе 
аутобуске станице предвидео отварање 
нових стајалишта у броју који омогућава 
овај простор.  

Имајући предње у виду, Општинско 
веће овим даје сагласност на измену и 
допуну Ценовника коришћења јавних 
паркиралишта и уклањања непрописно 
паркираних возила предузећа, на начин 
предвиђен овим закључком.  

Ценовник ступа на снагу даном 
давања сагласности Општинског већа и 
објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања.'' 

Општинско веће је такође упознато 
да је Предузеће ''Паркинг систем и гараже'' 

доо уговарачу Општини доставило 
обавештење бр. 9-195/10 од 26.3.2010.год. са 
одговарајућом документацијом о промени 
назива привредног субјекта, обзиром да је 
Предузеће  пред Агенцијом за привредне 
регистре извршило промену назива у 
пословно име ''Метропаркинг'' доо Београд, 
без промене матичног броја и ПИБ-а, под 
којим називом ће убудуће пословати у 
правном промету, и то решење АПР-а бр. 
БД 22801/2010 од 16.3.2010.године.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 38-7/09 од 23.4.2010. године 
 
                                   ПРЕДСЕДНИК                                 
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                           Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
69. 
     Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл чл.56. Статута општине Врњачка 
Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр. 
1/09и 13/09),  Одлуке о монта-жним 
објектима (''Сл.лист општине Краље-во'', бр. 
9/04, бр.4/05, бр.9/05, ''Сл.лист општ-ине  
Врњачка Бања'', бр.4/06, бр.1/08,4/09 и 5/09- 
пречишћен текст), чл.135.а. Одлуке о 
општем уређењу Врњачке Бање и одржа-
вању јавне чистоће паркова, зелених и 
рекреационих површина (''Сл.лист општине 
Краљево'' бр. 12/94, 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и 
«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.5/07 и 
13/09-др.одлука) и Одлуке о уклањању ма-
њих монтажних објеката и других предмета 
и ствари постављених на јавним површи-
нама без одобрења надлежног органа, који је 
донео Управни одбор ЈП ''Бели Извор'' под 
бројем 01-2153-08 од 26.5.2004. године, на 
коју Одлуку је Извршни одбор СО Врњачка 
Бања дао сагласност закључком бр. 356-
30/04 од 1.6.2004.године, донео је  
 
                          З А К Љ У Ч А К  
                                                             

I. 
             Врши се измена и допуна Закључка 
Председника општине Врњачка Бања о 
депозиту за уклањање мањих монтажних 
објеката са јавних површина (''Сл.лист 
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општине Врњачка Бања'', бр. 5/06) у тачки I. 
тако што се иза тачке 5. додају тачке 6, 7. и 
8. које гласе: 
             „6. уређаја за продају куваног и 
печеног кукуруза, и печеног кестена  
               У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање уређаја за 
продају куваног и печеног кукуруза, и 
печеног кестена  утврђује се у износу од 
1000,оо дин., са урачунатим ПДВ-ом за 
ангажовање техничких средстава рада.  
 7. сликарски штафелаји, сталци и 
уређаји за продају у покрету 
             У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање сликарски 
штафелаја, сталака и уређаја димензија до 
0,5м2 за продају у покрету утврђује се у 
износу од 1.000,оо дин., са урачунатим 
ПДВ-ом за ангажовање техничких средстава 
рада.  
              8.продаја хелијум балона из руке 
              У сваком појединачном случају не 
утврђује се депозит за продају хелијум 
балона из руке јер не захтева ангажовање 
техничких средстава рада.  
   
                                    II. 
               У тачки IV.Закључка иза речи 
Комунална инспекција додаје се текст који 
гласи: ''и организациона јединица надлежна 
за послове финансија и закључивање 
уговора о закупу  површина за постављање 
монтажних објеката''. 
 
                                     III.  
               Овај Закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, објавиће 
се у ''Сл.лист општине  Врњачка Бања'', а 
примењује се од 1.04.2010.године. 
                            
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
             Бр: 400-609/10 од 8.4.2010.год. 
                                                                                           
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                 Зоран Сеизовић,с.р.    
______________________________________ 
 
70. 
          На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.год. 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 

бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
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., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 9.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 6. Тури-
стичка организација, функционална класи-
фикација 410, економске класификације 423, 
назив позиције Услуге по уговору. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 423, назив позиције 
Услуге по уговору. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетског корисника Општинске 
управе Општине Врњачка Бања а по подне-
том захтеву Установе Туристичка органи-
зација бр.400-664/10 од 28.04.2010. године 
на име недостајућих средстава за исплату 
рачуна које је ова установа направила у 
2008.години. 
 3. О реализацији овог решења стара-
ће се надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   
 4.Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр.400-664/10 од 28.04.2010.године 

                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
        Зоран Сеизовић,с.р.             
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна 6     -   Број 5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      30.4.2010. године 
  

    
 
 

    

                  
         

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
64. Одлука о изменама и допунама Одлуке о  
општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне  
чистоће паркова, зелених и рекреационих површина...............................................  1 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
65.  Измене и допуне Плана општег распореда места за постављање  
монтажних објеката у Врњачкој Бањи .......................................................................  2 
66. Решење о стављању ван снаге решења бр.400-44/10 од 20.1.2010.године.........  2 
67. Решење о употреби средства 
текуће буџетске резерве.................................................................................................  3 
68. Закључак о давању сагласности на измену Ценовника 
коришћења јавних паркиралишта и уклањању  
непрописно паркираних возила ''Паркинг систем и гараже'' д.о.о.......................  3 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
69. Закључак о измени и допуни Закључка о депозиту за  
уклањање мањих монтажних објеката са јавних површина...................................  4 
70. Решење о употреби средства 
текуће буџетске резерве.................................................................................................  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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