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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 4 – ВРЊАЧКА БАЊА –   6.4.2011. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
102. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 55. седници 
одржаној дана 04.04.2011.год., на основу 
чл. 2. и 77. Закона о спорту (''Сл.гласник 
РС'', бр. 52/96 и 101/05 - др. Закона), 
Одлуке о расподели буџетских средстава 
намењених за развој спорта и спортских 
активности у општини Врњачка Бања за 
2011.годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.2/11), на предлог Одбора за 
омладину и спорт број 400-535/11 од 
24.3.2011.године, чл.12.ст.1.Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.15/10), чл.59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10-
пречишћен текст) 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 критеријумима о расподели буџетских 
средстава намењених за развој спорта и 

спортских активности у општини Врњачка 
Бања за 2011.годину  

 
I.  

Овом Одлуком уређује се и утврђују 
услови и критеријуми за категоризацију 
спортова, бодовање спортских клубова, 
висина и начин преноса дотација спорт-
ским клубовима као и обавеза корисника 
средстава по основу ове Одлуке.  
 

II.  
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 финанси-
рање делатности спортских организација 
(клубова) регистрованих у складу са Зако-
ном 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. 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. Правилинк о критеријумима катего-
ризације спортова, мисаоних спортских 
игара и спортских вештина (Министарство 
омладине и спорта – Спортски савез 
Србије) 
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.  

 
III.  

Клубови различитог ранга такмичења, 
могу имати исти или различит број бодова 
у зависности од броја такмичерских 
селекција.  
  

IV.  
I Група 
1.Атлетика  
2.Фудбал 
3.Кошарка 
4.Одбојка 
5.Пливање 

6.Рукомет 
7.Стрељаштво 
8.Ватерполо 
9.Веслање 
10.Тенис 
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II Група 
1.Бициклизам 
2.Бокс 
3.Џудо 
4.Гимнастика 
5.Кајак-кану 
6.Карате 
7.Куглање 

8.Рвање 
9.Стони тенис 
10.Теквондо 
11.Кик бокс 
12.Ваздухопловство 
13.Планинарство 

 
III Група 
1.Боди билдинг 
2.Дизање тегова 
3.Џет ски 
4.Хокеј на леду 
5.Једрење 
6.Коњички и 
феи спорт 
7.Мачевање 
8.Смучање 

9.Савате 
10.Стреличарство 
11.Синхроно пливање 
12.Тријатлон 
13.Плес 
14.Аутомобилизам 
15.Џу џицу 

 
IV Група 
1.Aмерички фудбал 
2.Бадминтон 
3.Бејзбол 
4.Боћање 
5.Голф 
6.Хокеј на трави 
7.Клизање 
8.Карлинг 
9.Кјокошинкаи 
10.Корфбол 
11.Оријентациони 
спорт 

12.Скокови у воду 
13.Пикадо 
14.Рафтинг 
15.Рагби 
16.Роњење 
17.Самбо 
18.Клизање 
19.Мото спорт 
20.Скијањена води 
21.Спортско 
пењање 
(вештачка стена) 

 
V Група 
1.Боб 
2.Санкашки спортови 
3.Екстремни спортови 
4.Сквош 

5.Стронг мен 
6.Скај бол 
7.Софт бол 
8.Кунг фу – ву 
шу  

 
VI Група (мисаоне  спортске игре) 
1.Шах 
2.Го 

3.Бриџ 

 
VII Група (спортске вештине) 
1.Аикидо 
2.Кендо 
3.Билијар 

4.Спортски 
риболов 
5.Свебор 
6.Пеинтбол 

 
 
 

V. 
У складу са тачком III, 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  
- Свака година постојања клуба се бодује са 
0,03 бода, што се доказује записником са 
Оснивачке скупштине клуба или најста-
ријим решењем надлежног министарства. 
2. Базични значај и Републичка 
категоризација спортова према Спортском 
Савезу Србије  
- Пливање 1 бод  
- Гимнастика 1 бод  
- Атлетика 1 бод  
3. Ранг такмичења:  
- Рангирање почиње од најнижег раднга и 
он вреди 2 бода уз увећање за по 2 бода за 
сваки наредни ранг такмичења. 
Доказује се потврдом Матичног савеза у 
ком се рангу такмичи сениорска екипа 
клуба.  
4. Заступљеност селекција у клубу:  

- Свака омладинска селекција коју 
чини пет или више чланова у такмичењу – 
1 бод 

Доказ је такмичарски билтен 
Матичног савеза. 
5. БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
- за екипе које се у сениорској 
конкуренцији такмиче у првенственом 
лигашком такмичењу најнижа лига се 
бодује са 2 бода, а свака наредна увећава за 
2 бода 
- за екипе у омладинској конкуренцији -10 
туринира  -1 бод 
6. Спортским клубовима са територије 
општине Врњачка Бања који немају 
заступљене омладинске селекције узраста 
деце до 18 година умањује се износ 
опредељених финансијских средстава 
буџетом Општине Врњачка Бања за 
2011.годину за 50% и иста се распоређују 
спортским клубовима који имају заступ-
љене омладинске селекције по истим кри-
теријумима предвиђеним овом Одлуком.  
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VI.  
На основу критеријума из 

чл.3.Правилника Спортског савеза Србије, 
спортови, мисаоне спортске изгре и 
спортске вештине су разврстани у VII 
група. 

Укупно срачунат број бодова на 
основу критеријума из тачке VI множи се 
са коефицијентом категорије спорта којој 
спортска организација припада према 
следећој табели: 

 
 Категорија спорта Коефицијент 

I  10  
II  6  
III  3  
IV  2  
V 1 

 
Mисаоне спортске игре 
1.Шах 
2. Го 
3. Бриџ 

 
                             
4 

 
Спортске вештине 
1.Аикидо     
 2.Кендо       
 3. Билијар 
 4.Спортски риоболов  
 5. Свебор 
 6. Пеинтбол 

 
                             
2 

 
VII.  

На основу критеријума из тачке VI и 
VII и документације коју доставе клубови 
на основу расписаног конкурса до 
15.04.2011.године формираће се табела за 
финансирање спортских организација у 
наредној години.  

 
VIII.  

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 
такмичења умањење бодова врши се по 
истеку једне такмичарске сезоне од 
преласка у нижи ранг.  

 
IX.  

Нови клубови стичу право да буду 
обухваћени овим критеријумима протеком 

рока од две године од дана оснивања и 
почетка такмичења у одговарајућем рангу 
такмичења.  

 
X.  

Расположива финансијска средства 
у буџету за 2011.год. намењена за 
реализацију активности из Одлуке о 
расподели буџетских средстава намењених 
за развој спорта и спортских активности у 
општини Врњачка Бања за 2011.годину 
преносе се сразмерно у месечној квоти до 
нивоа укупно одобрених средстава израже-
них 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 кориш-
ћења спортске хале према ценовнику 
спортске установе.  

Спортска организација или клуб 
који не усагласи нормативна акта са 
Законом о спорту  не може бити корисник 
буџетских средстава, намењених за развој 
спорта и унапређење спорта у општини 
Врњачка Бања.  
 

XI.  
Поједине спортске активности и 

такмичења која поред спортског карактера 
имају и туристички карактер, биће укључе-
на 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 Опш-
тинске управе за спорт редовно доставља 
тромесечне и годишње извештаје о намен-
ском трошењу буџетских средстава.  

Корисник средстава буџета из пре-
тходног става овог члана, који не достави 
извештај о наменском трошењу средстава, 
или ненаменски троши буџетска средства, 
дужан је да врати средства у буџет 
општине.  

Критеријуми за расподелу буџетс-
ких средстава намењених за развој и уна-
пређење 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 
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Буџета Општине Врњачка Бања, имаће 
клуб који је пласманом у суперлиги обезбе-
дио 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.  

 
XII. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у“Сл.лист 
општине Врњачка Бања“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-535/10 од 4.4.2011.год.  
                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
103. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 55. седници одржаној дана 
04.04.2011.године, на основу чл. 59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 13/10-
пречишћен текст), и чл. 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' 
бр.7/09), донело је, 
 

ПРАВИЛНИК 
 О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА 
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ 

ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА 
ЛУТАЛИЦА 

 
Члан 1. 

Правилником о поступку и начину 
решавања захтева грађана за накнаду штете 
настале услед уједа паса луталица (удаљем 
тексту: Правилник) утврђује се поступак и 
начин решавања захтева грађана за накнаду 
штете, коју грађани претрпе услед уједа 
паса луталица ( у даљем тескту: догађај) на 
територији општине Врњачка Бања 
 

Члан 2. 
Оштећено лице је обавезно да 

поднесе писану пријаву о насталом догађа-
ју Одељењу за инспекцијске послове 
општине Врњачка Бања – Комуналној 

инспекцији, одмах након уједа пса а 
најкасније у року од 3 дана од дана 
догађаја.Одељење за инспекцијске послове-
Комунална инспекција је обавезна да изда 
потврду оштећеном лицу о пријављеном 
догађају, као и да предузме неопходне 
активности на проналажењу и збрињавању 
пса. 

Одељење за инспекцијске послове-
Комунална инспекција, је обавезна да 
устроји и уредно води евиденцију о подне-
тим пријавама и издатим потврдама 
оштећеним лицима, као и да Председнику 
општине (алтернатива – Начилнику општи-
не управе) доставља месечне извештаје о 
пријављеним догађајима, издатим потврда-
ма и предузетим активностима на пронала-
жењу и збрињавању паса. 

Извештаји из става 3. овог члана 
морају се доставити најкасније до 5 у 
месецу за предходнио месец. 
 

Члан 3. 
              Оштећено лице, Јавном правобра-
нилаштву општине Врњачка Бања, подноси 
захтев за накнаду штете настале услед 
уједа пса луталице. 
              Захтев из става 1 овог члана 
оштећено лице је дужно да поднесе 
најкасније у року од 30 дана од дана 
догађаја. 
               Захтев из става 1 овог члана мора 
да буде у писаној форми, јасне садржине са 
назнаком адресе, конкат телефона и бројем 
текућег или жиро рачуна. 
               Захтев из става 1 овог члана мора 
да садржи веран опис и локацију догађаја, 
опис претрпљених повреда, са износом 
накнаде коју потражује. 
 

Члан 4. 
              Уз захтев из чл.3.овог Правилника, 
оштећено лице је у обавези да достави 
оригинал или оверене фотокопије 
документације, и то: 

- личну карту, 
- доказ да је догађај пријављен у року 

Одељењу за инспекцијске послове –
Комуналној инспекцији ( потврда 
комуналне инспекције), 

- Комплетну медицинску документа-
цију која се односи на лечење ( изве-
штај надлежне здравствене установе 
примарне заштите, извештај лекара 
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специјалисте са детаљним описом 
повреде, Завода за јавно здравље и 
сл), 

- Друге доказе које су од значаја за 
решавање захтева. 

 
Члан 5. 

             Јавно правобранилаштво општине 
Врњачка Бања, примљене захтеве из 
чл.3.овог Правилника, доставља Комисији 
за утврђивање основа и висине накнаде 
штете настале услед уједа паса луталице (у 
даљем тескту: Комисија). 
             Комисију из става 1 овог члана 
образује Председник општине Врњачка 
Бања, посебним актом у року од 7 дана од 
дана ступањ на снагу овог Правилника. 
              Актом о образовању Комисије 
утврђује се број и састав чланова Комисије, 
послови и задаци које ће Комисија 
обављати, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 
 

Члан 6. 
               Комисија по разматрању примље-
ног захтева, упућује предлог Јавном право-
бранилаштву општине Врњачка Бања, да 
захтев: 

- прихвати и са оштећеним лицем 
закључи вансудско поравнање о 
накнади штете на висину новчаног 
износа који је Комисија 
предложила, или  

- одбије захтев. 
            Предлог Комисије из става 1.овог 
члана мора бити образложен. 
 

Члан 7. 
             Комисија је дужна да примљене 
захтеве размотри и упути предлог Јавном 
правобранилаштву општине Врњачка Бања 
најкасније у року од 7 дана од дана пријема 
захтева  

Члан 8. 
             Јавно правобранилаштво општине 
Врњачка Бања је обавезно да у року од 7 
дана од дана пријема предлога Комисије, 
закључи вансудско поравнање или писмено 
обавести подносиоца захтева да је 
надлежна Комисија одбила његов захтев. 
 

Члан 9. 
             Оштећено лице је дужно да се пре 
покретања поступка за остваривање права 

на накнаду штете пред надлежним судом 
обрати Јавном правобранилаштву општине 
Врњачка Бања захтевом из чл.3.овог 
Правилника.  

 
Члан 10. 

           Овај Правилник ступа на снагу 8-ог  
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-567/11 од 04.04.2011.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
104. 
      Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 55. седници орджаној дана 
04.04.2011.год  на основу члана 8. и 8а. 
Закона о средствима у својини Републике 
Србије („Сл.гласник РС“, бр.53/95,3/96, 
54/96,32/97 и 101/05), чл.59. став 1. тачка 
21. Статута општине Вењачка Бања  ("Сл. 
лист општине Врњачка Бања ", број 13/10-
пречишћен текст), и чл. 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' 
бр.7/09), доноси, 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА 

 
Члан 1. 

           Овом одлуком уређује се начин и 
услови спровођења поступка давања у 
закуп пословног простора који се налази на 
кп.бр.1059/2 КО Врњачка Бања, у 
ул.Врњачка бб, на Променади, између 
хотела „Парк“ и народне библиотеке 
„Др.Душан Радић“ у Врњачкој Бањи, који 
је раније користила Берберско-фризерска 
задруга, површине 42м2. 

Овај пословни простор састоји се од 
једне просторије назначене површине са 
водоводним и канализационим прик-
ључком и посебним електричним бројилом.  
           Непокретност из ств.1. овог члана 
даје се у закуп на период од 5 (пет)  година. 
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           У непокретности из ств.1. овог члана 
дозвољено је обављање делатности које су 
сродне и у функцији намене целог објекта 
(трговина, угоститељска делатност, пружа-
ње здравствених услуга-ординација, и др. 
услужне делатности). 
 

Члан 2. 
            Давање у закуп непокретности из 
чл.1 ове Одлуке спроводи се путем јавног 
оглашавања у поступку прикупљања 
понуда. Јавни оглас садржи поред општих 
одредби и услова које треба да испуни 
најповољнији понуђач и критеријуме на 
основу којих се врши избор најповољнијег 
понуђача. Јавни оглас расписује и одлуку о 
избору најповољнијег понуђача доноси 
Општинско веће. 
            Јавни позив за прикупљање понуда 
за давање у закуп непокретности из 
чл.1.ове Одлуке објављује се у најмање 
једним дневним новинама, на локалном 
радију и телевизији и веб сајту Општине 
Врњачка Бања.     
 Поступак прикупљања понуда ће се 
сматрати успешним ако истом приступе 
најмање два учесника, који поднесу 
потпуне, благовремене и исправне понуде. 
 Уколико се на јавни оглас пријави 
само један учесник поступак оглашавања 
ће се поновити, под истим условима.      
 У поновљеном поступку сматра се 
да је поступак прикупљања понуда успео и 
када понуду поднесе само један понуђач, с 
тим да понуда мора бити потпуна, 
благовремена, исправна и прихватљива. 
  

Члан 3. 
           Поступак прикупљања понуда 
јавним оглашавањем спроводи Комисија 
формирана решењем Општинског већа чији 
је задатак да спроведе поступак у складу са 
законом, критеријумима и условима из ове 
одлуке и јавног огласа, и предлог одлуке о 
избору најповољнијег понуђача доставља 
Општинском већу. 
 

Члан 4. 
           Уговор о закупу закључује се у року 
од 15 дана од дана доношења одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и 
записнички предаје закупопримцу са 
евидентирањем стања на мерним инструме-
нтима свих инфраструктурних прикључака 

као и свих других битних чињеница за опис 
стања непокретности која је предмет 
закупа.  

Члан 5. 
           Почетни износ закупнине одређује 
посебна Комисија коју формира решењем 
Општинско веће. 
 

Члан 6. 
          За спровођење ове Одлуке задужено 
је Одељење за финансије и буџет – Одсек 
за имовинско правне послове. 
 

Члан 7. 
          Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у „Сл. 
лист општине Врњачка Бања ". 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА  

Бр: 361-2/11 од 04.04.2011.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
105. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 55. седници, 
одржаној дана 04.04.2о11. године, и 
телефонској седници одржаној дана 
06.04.2011.године, на основу чл. 4. Одлуке 
о монтажним објектима ("Сл. лист општине 
Врњачка Бања" бр.15/10), чл. 59.Статута 
општине Врњачка Бања - пречишћен текст 
(Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр.13/10), 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 350-29/11 од 
28.03.2011.год., мишљење Одељења за 
планирање и изградњу општине 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
број 350-29/11 од 17.02. 2о11.год., доноси 
 

П Л А Н 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ У ВРЊАЧКОЈ 
БАЊИ 
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Члан 1. 
Овим Планом се утврђују локације 

за давање у закуп површина јавне намене,                
за постављање монтажних објеката и 
опреме у Врњачкој Бањи, њихова намена, 
врста , услови и временско важење. 

           -Ако сувенири представљају макете 
туристичких знаменитости Врњачке Бање 
(Мост љубави, Римски извор, Парковски 
павиљон, Бањска чесма) морају их 
најверније приказивати. Саставни део овог Плана је 

графички прилог општег распореда места 
на делу површине јавне намене на 
територији општине Врњачка Бања, урађен 
у размери 1:1000. 
 

Члан 2. 
Утврђују се локације и распоред 

монтажних објеката и опреме дефинисаних 
чл.2 Одлуке о монтажним објектима ("Сл. 
лист општине Врњачка Бања" бр.15/10),и 
то : 

За постављање киоска, тезги и роло 
ормана, одређују се следеће локације: 
 
1. Локација ''Снежник'' 
а/ на овој локацији предвиђа се: 
- 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. 
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. 
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 поседо-
вати следеће карактеристике: 
-Дизајн који јасно асоцира на Врњачку 
Бању и прати њену туристичку понуду. 
-Фине завршне обраде са препознатљивим 
апликацијама Врњачке Бање (штампа или 
гравура). 

-Штампа или гравура на сувениру морају 
бити израђени педантно и квалитетно. 

Поред ових сувенира аутентични 
сувенири могу бити и они са националном 
тематиком (чутуре, бурићи, буклије) али уз 
обавезне апликације Врњачке Бање. 

За добијање одобрења за продају 
аутентичних бањских сувенира могу 
конкурисати предузетници или правна 
лица који испуњавају следеће услове: 
-Да су регистровани за производњу и 
продају сувенира, најмање годину дана. 
-Да су  заштитили аутентичности неких од 
својих производа, 
ц/ на истој локацији предвиђа се 23 места 
за постављање тезги, и то од постојећег 
киоска ка «Снежнику», од места на ред.бр. 
Т1-Т23, за продају ручних радова, умет-
ничких слика, сувенира, бижутерије и сл. 

Тезга Т1-ЛБ је тезга за продају 
лековитог биља, тезга Т13-ПС је тезга за 
продају уметничких слика, тезга Т14-р-К је 
за продају књига, на локацијама тезги Т14 
до Т18 постављају се ролормани са 
наменом као и све остале тезге и то 
наизменично 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 прило-
гу, уз обавезу 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. 
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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 сувенира (у ознаци КС у 
графичком прилогу). 
13. Локација ''Дом здравља'' 
На овој локацији предвиђа се два места за 
постављање 2 киоска за продају разноврсне 
робе као што је штампа, и др. 
14. Локација ''Путник'' 
На овој локацији предвиђа се постављање 7 
киосака за продају разноврсне робе, и није 
дозвољено постављање сандука за продају 
сладоледа на површини заузећа киосака, до 
решавања уређења простора "Путник".  
15. Локација „Дечје игралиште" 
На овој локацији предвиђа се једно место 
за постављање једног киоска за продају 
штампе, и друге разноврсне робе. 
16. Локација ''Стадион Рај'' 
На овој локацији предвиђа се једно место 
за постављање тезге за продају воћа и 
поврћа у ознаци ТВП (површине 4м*2м) у 
графичком прилогу. 

 
Члан 3. 

Сва места за постављање киоска, 
тезги и ролоормана дата су у графичком 
прилогу Плана. 

Површине објеката и опреме из 
члана 2.овог Плана су: 
-тезга до 2м2 
-киоск до 6м2 
-ролормани: једноделни и дводелни, 
типски, без могућности увећања истих. 

За тезге и киоске дозвољено је 
заузеће површине јавне намене до 30% у 
односу на површину објеката и опреме из 
претходног става 2.овог члана. 

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 до доношења  новог 
плана распореда . 

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 
дечји забавни програм. 
Локација "Србија" 
На локацији код "Србије" предвиђа се и 
површина за дечији забавни програм 
(трамболина, рингишпил, забавни парк 
итд.) укупне површине П1 600м2, П2 
1400м2, П3 (за рингишпил) 50м2, П4 50м2, 
у свему према графичком прилогу. 
Локација "Дечје игралиште" 
На локацији између тениских терена и 
дечијег игралишта предвиђа се постављање 
вештачке стене за слободно пењање према 
графичком прилогу. 
Постављање вештачке стене и забавног 
програма одобравати без угрожавања 
стабала, украсног шибља и другог растиња. 
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Локација "Коцка" 
На локацији "Коцка" предвиђа се површина 
за дечији забавни програм (трамболина, 
рингишпил, забавни парк, луна парк, итд.) 
укупне површине ЛП 525м2, у свему према 
графичком прилогу. 
 

Члан 6. 
За продају кокица одређују се следеће 
локације: 
● на локацији ''Слобода'' – једно место, 
означено као К1 у графичком прилогу, 
● на локацији ''Гоч'' – једно место, означено 
као К2 у графичком прилогу, 
● на локацији код продавнице "Сувенир“– 
једно место, означено као К3 у графичком 
прилогу, 
● на локацији „Плато код библиотеке“–
једно место,означено као К4 у графичком 
прилогу, 
● код ''Србије'' – два места, означено као 
К5, К6 у графичком прилогу, 
За продају куваног и печеног кукуруза, и 
печеног кестена одређују се следеће 
локације: 
● локација ''Гоч'' – једно место, означено 
као КК1 у графичком прилогу, 
● локација код продавнице "Сувенир“– 
једно место, означено као КК2 у графичком 
прилогу, 
● локација на платоу код Библиотеке – 
једно место, означено као КК3 у графичком 
прилогу, 
● локација ''Србија'' – два места, означено 
као КК4, КК5 у графичком прилогу, 
Опрема  из става 1 и става 2 овог члана 
може се поставити на површини јавне 
намене тако да заузима највише 1м2, и ту 
се могу продавати само напред наведени 
производи,  не смеју имати натстрешнице, 
тенде, сунцобране, и додатне сталке за 
излагање робе. 
 

Члан 7. 
Предвиђа се простор за продају сладоледа 
на следећим локацијама: 
• С1 - локација ''Путник'' - два места 
• С2 - код ресторана ''Истра'' - два места 
• С3 - код хотела ''Слобода'' – два места 
• С4 – локација ''Гоч'' – два места 
• С5 – локација код продавнице "Сувенир" 
– два места 
• С6 – локација ''Србија'' – два места 
• С7 – локација ''Снежник'' – два места 

• С8 – локација ''Вила Сан"– два места 
• С9 – локација на платоу код Библиотеке – 
два места 
• С10- локација на "Дечијем игралишту"– 
два места 
• поред киосака на површинама јавне 
намене –један сандук за сладолед или 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 или 
уређеним површинама у општој употреби- 
једног сандука за сладолед и једне 
расхладне витрине за продају напитака. 

По захтеву корисника објеката из 
алинеа 11 и 12 овог члана у поступку 
прибављања одобрења надлежног органа 
Општине закључује се уговор о закупу за 
површине јавне намене или уређене 
површине у општој употреби, под условом 
да се на тај начин не омета несметано 
кретање инвалидних лица и пешака и не 
угрожава њихова безбедност. 

За постављање апарата за дечју 
забаву предвиђају се следеће локације: 
• С3 - локација ''Слобода'' - два места 
• С4 - локација ''Гоч'' - два места 
• С5 - локација код продавнице "Сувенир"- 
два места 
• С6 - локација ''Србија'' – два места 
• С7 – локација ''Снежник'' – два места 
• С8 – локација ''Вила Сан'' – два места 
• С9 – локација ''плато код библиотеке'' – 
два места 
 

Члан 8. 
Простор за продају кокица, кукуруза 

и кестена може заузети површину највише 
1м2. 

Расхладна комора је за продају 
сладоледа, укупне бруто грађевинске 
површине 2м2. Расхладна комора из 
претходног става овог члана може имати 
мањи сунцобран  и расклопну столицу за 
седење продавца, да са истом чини функци-
оналну и естетску целину као и да  укупно 
заузеће површине јавне намене са опремом 
из овог става (комора,столица и сунцобран) 
није већа од 4м2. 

Расхладна витрина за продају напи-
така може заузети бруто грађевинску 
површину до 1м2. 
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Члан 9. 
Обележавање места на површинама 

јавне намене за давање у закуп предви-
ђених Планом распореда монтажних обје-
ката и опреме извршиће Дирекција за 
планирање и изградњу Врњачка Бања ЈП и 
то пре спровођења лицитације, а поставља-
ње монтажних објеката и опреме из овог 
плана врши се на основу одобрења органи-
зационе јединице општинске управе 
Општине Врњачка Бања надлежне за 
послове планирања у присуству комуна-
лног инспектора, или другог лица овлашће-
ног од стране Општинске управе. 

Корисник монтажног објекта и 
опреме је дужан да исте користи у складу 
са одобрењем надлежног органа Општине. 

Корисник монтажног објекта и 
опреме је дужан да објекат и опрему и 
простор око њих одржава у уредном и 
исправном стању и да постави 
одговарајућу посуду за одлагање смећа.  

Корисник монтажног објекта и 
опреме је дужан да измирује обавезе по 
уговору о закупу. Корисник монтажног 
објекта и опреме је дужан да уклони 
објекат или опрему о свом трошку и без 
накнаде по истеку рока из уговора о 
прибављању површине јавне намене у 
закуп, односно  рока одређеног у решењу 
органа управе или то захтева реализација 
урбанистичког плана. 

Корисник монтажног објекта и 
опреме - правно лице или предузетник је 
дужан да пријави да је брисано из АПР-а. 

Кориснику није дозвољено да: 
- помера или премешта објекат и опрему са 
локације која је одређена у одобрењу, 
- замени објекат и опрему другим објектом 
и опремом, 
- мења изглед, габарит, конструкцију или 
боју објекта и опреме, 
- промени врсту делатности за коју су 
објекат и опрема намењен, 
- фиксира или на други начин везује 
објекат и опрему за тло или за објекат у 
непосредној близини, 
- припадајући функционални простор 
објекта и опреме, као и елементе, тенде и 
сунцобране користи за излагање робе, 
- врши продају и излагање робе ван 
монтажног објекта и опреме. 

- прекорачи максималну дозвољену површ-
ину заузећа (бруто развијену грађевинску 
површину), 
-постављање додатне опреме, сталака и 
витрина за излагање и продају робе из 
мањих монтажних објеката, као и продаја 
робе за коју не поседује одобрење, 
-  коришћење површине јавне намене веће од 
површине дефинисане одобрењем 
 - пренесе на друго лице објекат или 
опрему са локацијом, 
- поступање противно одредбама члана 
21,27,30,36 и 37.став 4 и 5. одлуке о 
монтажним објектима. 
        Одредбе наведене у овом члану 
прописане су одлуком о монтажним 
објектима, а за поступање противно овим 
одредбама прописане су санкције истом  
одлуком.  
 

Члан 10. 
ЛЕТЊЕ БАШТЕ се формирају, у 

складу са Одлуком о монтажним објектима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/10) 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 6м (односно 5м) означеним 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 



 Страна 11     -   Број  4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     6.4.2011. године 
  

графичком прилогу, у складу са одобрењем 
надлежног органа Општинске управе уз 
сагласност Завода за заштиту природе и 
под условима ЈП одређеног за управљање и 
одржавање Споменика природе ''Паркови 
Врњачке Бање''. 
 

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 "Желе-
зничар" и кафеа "Лидо", уз услов да се исте 
не затварају са бочних страна, и не 
повезују са објектом, зашта надлежно 
одељење Општинске управе издаје посебно 
решење. 

Тенде и сунцобрани не смеју прела-
зити замишљену вертикалну раван одобре-
ног простора баште. Надлежна органи-
зациона јединица за послове планирања 
општинске управе Општине Врњачка Бања 
по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове одређује 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. 

У поступку издавања одобрења за 
постављање летњих башти на површинама 
јавне намене може се мењати облик баште 
прописан овим Планом само у оквиру 
површине која је одређена овим Планом и 
само за случај прилагођавања условима 
терена уколико се тиме не ремете остали 
услови прописани Одлуком о монтажним 
објектима и овим Планом. 
 

Члан 12. 
ПОСТАВЉАЊЕ ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, из 
чл.2. Одлуке о монтажним објектима ("Сл. 
лист општине Врњачка Бања" бр.15/10), 

врши се на следећим локацијама и по 
утврђеном 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. Утврђују се локације за изнајмљивање 
бицикли на локацији "Србија" ознаке Б, Б1 
у графичком прилогу, површине од по 
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 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 
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моста љубави, максимални габарит тезге 
1м2. 
9.Утврђује се локација за продају ручних 
радова на локацији ''Србија''. Предвиђа се 
тридесет места до површине 2м2 у ознаци 
М1-М30 у графичком прилогу. 
10. Утврђује се локација промо пулта ради  
презентације и промоције здравог активног 
начина живота и едукација грађана о 
правилној исхрани на делу Променаде 
испред хотела „Звезда“(површина заузећа 
до 1м2, ознака ПЗ у графичком прилогу). 
11. Утврђује се локација за плетење кикица 
на локацији „Звезда“ ознака Ки у 
графичком прилогу површина до 1м2 а све 
реквизите уклањати са Променаде по 
завршетку рада. 
12.Предвиђа се могућност за продају цвећа 
на променади са продајом из руке, при 
чему није дозвољена употреба сталака и 
штандова за продају истих. 
13.Утврђује се локација за израду тетоважа 
на локацији ''Србија'', означена са Ттет у 
графичком прилогу, површине до 1м2 а све 
реквизите дневно уклањати са променаде 
по завршетку рада. 
14. Утврђује се локација за промоцију 
ћурчијског заната на локацији ''Србија'', 
ознака Ћ у графичком прилогу, површине 
до 2м2. 
 

Члан 13. 
Утврђује се локација за продају 

књига на платоу иза павиљона у коме се 
налази инфо-центар Туристичке организа-
ције, број штандова 25 са максималним 
заузећем површине јавне намене до 6м2 по 
једном штанду. 

Утврђује се локација за продају 
књига на променади преко пута хотела 
"Парк", број штандова 6 са максималним 
заузећем површине јавне намене до 6м2 по 
једном штанду. 
 

Члан 14. 
За разне промоције, манифестације 

и презентације одређује се локација на 
Променади испред ограде хотела ''Звезда'' , 
на Тргу културе, и испред терасе ресторана 
"Швајцарије" . 
 

Члан 15. 
Утврђивање почетног износа 

закупнине и давање површина јавне намене 

у закуп за постављање монтажних објеката 
и опреме спроводи се поступку у складу са 
одредбама Одлуке о монтажним објектима. 
 

Члан 16. 
Локације, врсту мањих монтажних 

објеката и опреме и почетни износ закупа, 
приликом одржавања манифестација, 
промоција, културних и других свечаности, 
због другачије намене уређења простора на 
Променади, ван овог Плана, утврђују се и 
спроводи у складу са одредбама чл.42. 
Одлуке о монтажним објектима ("Сл. лист 
општине Врњачка Бања" бр.15/10). 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Ступањем на снагу овог Плана 

остају на снази уговори о закупу површина 
јавне намене које је закључила Општина за 
локације које су по важећем Плану биле 
предвиђене за постављање мањих монта-
жних објеката – киоска , до истека уговоре-
ног рока, уколико нису у супротности са 
одредбама овог Плана, у противном 
престају да важе, са отказним роком до 30 
дана. 

Ступањем на снагу овог Плана 
престаје да важи План распореда места за 
постављање монтажних објеката (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања, бр.2/10, 
5/10,7/10,8/10, 10/10) и сви уговори о 
закупу локација на површинама јавне 
намене који су закључени у складу са тим 
планом,сем уговора из става 1. овог члана.  
 

Члан 18. 
Временско важење овог Плана 

утврђују се до доношења новог Плана 
општег распореда места, односно до 
реализације ПДР "Централна зона са 
главним бањским парком".      

            
Члан 19. 

Закључењем уговора са општином 
закупац стиче и право прикључка на 
електромрежу 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. 
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Закупци површина јавне намене за 
постављање тезги дужни су да преузму 
типску тезгу од Општине Врњачка Бања 
кад се за то стекну услови, о чему се 
сачињава анекс уговору о закупу, којим се 
ближе уређује коришћење типске тезге. 
 

Члан 20. 
О спровођењу овог Плана стараће се 

Одељење надлежно за инспекцијске посло-
ве, Одељење за планирање и изградњу и 
Одељење за финансије и буџет Општинске 
управе Општине Врњачка Бања. 

 
Члан 21. 

Овај План ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Врњачка Бања''. 
       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-29/11 од 06.04.2011. год. 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
106. 
      Председник општине Врњачка 
Бања, на основу чл.56. Статута општине 
Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр 13/10- пречишћен текст),чл.38 
Одлуке о монтажним објектима (''Сл.лист 
општине  Врњачка Бања'', бр.15/10), донео 
је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о  висини депозита за уклањање мањих 

монтажних објеката и опреме са површина 
јавне намене 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

I. 
                   Овим Закључком се регулише 
висинa депозита за уклањање мањих 
монтажних објеката и опреме са  површина 
јавне намене у поступку принудног 
извршења .  
                    Закупци површине јавне намене 
за постављање монтажних објеката и 

опреме на површинама јавне намене на 
територији општине Врњачка Бања, у 
складу са Одлуком о монтажним објекти-
ма, пре закључења уговора  о закупу 
површине јавне намене за постављање 
монтажних објеката и опреме, уплаћују 
депозит на уплатни рачун 840-741531843-
77 комунална такса за коришћење простора 
на површинама јавне намене или испред 
пословног простора у пословне сврхе.  
                     Депозит се плаћа или прилажу 
средства обезбеђења плаћања депозита пре 
потписивања уговора са Општином 
Врњачка Бања и употребиће се у сврхе 
уклањања монтажног објекта и опреме, 
уколико се по налогу надлежне општинске 
инспекције или по истеку уговора исти не 
уклоне.  
                     Уколико закупац површина 
јавне намене поступи по налогу општинске 
инспекције и у остављеном року сам 
уклони монтажни објекат или опрему 
након истека уговореног рока, депозит се 
може :  
- вратити на рачун власника монтажног 
објекта или опреме у року од 3 дана по 
истеку уговора,  
- на захтев закупца у писаној форми  
урачунати као уплата за измиривање 
обавеза за последњу рату за закуп 
површине јавне намене. 
                     Доказ да је закупац уклонио 
монтажни објекат или опрему у смислу 
претходног става овог члана је извештај 
комуналне инспекције који обавезно 
садржи дан уклањања. 
                    Уклањање монтажних објеката 
или опреме са  површина јавне намене 
врши се у складу са одредбама Одлуке о 
монтажним објектима, по писменом налогу 
надлежног општинског органа за 
инспекцијске послове. 
                    Износ депозита у сваком 
појединачном случају за постављање 
монтажних објеката или опреме утврђује 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
– Одељење за финансије и буџет .  
                    Обрачун и доказ о регулисаном  
депозиту саставни су део уговора који 
закупац површине јавне намене закључује 
са Општином Врњачка Бања. 
 
 ВИСИНА ДЕПОЗИТА ПРЕМА ВРСТИ 
МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ОПРЕМЕ 
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II. 

1.Летње баште 
                  У сваком појединачном случају 
износ депозита утврђује се у висини од 400 
дин/м2 са урачунатим ПДВ-ом заузете 
површине јавне намене за ангажовање 
техничких средстава и радне снаге према 
овереној скици, односно овереном пројекту 
предметног монтажног објекта или опреме 
од стране надлежног органа Општинске 
управе  
                  Уколико је за уклањање 
монтажних објеката или опреме са  
површина јавне намене неопходно 
ангажовати одговарајуће машине ( за 
уклањање постављених подеста, масивних 
жардињера или ограде друге врсте) износ 
утврђен у претходном ставу увећава се за 
25%. 
 2.Киосци
                   У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање киоска 
утврђује се у износу од 26.700,оо дин., са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава и радне снаге.  
3.Покретна тезга
                   У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање покретне 
тезге утврђује се у износу од 6.815,оо дин., 
са урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава и радне снаге.  
4. Аутомати и расхладни уређаји за про-
дају сладоледа и напитака, апарати за 
кокице, крофнице, палачинке,шећерну 
вуну и др., телефонске говорнице, покре-
тни контејнери и приколице, тенде и 
други слични монтажни објекти и 
опрема
                   У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање аутомата и 
расхладног уређаја за продају сладоледа и 
напитака, апарата за кокице, крофнице, 
палачинке, шећерну вуну и др., телефонске 
говорнице, покретног 
контејнера,монтажно-демонтажне 
трамболине и приколице, тенде и другог 
сличног монтажног објекта и опреме 
утврђује се у износу од 13.350,оо дин., са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава и радне снаге.  
5. Опрема за дечију забаву ( аутићи на 
батерије, и др.)

                   Висина депозита за уклањање 
аутића на батерије, утврђује се у износу 
од 6.815,оо дин. по тракторској тури (3 
аутића – једна тракторска тура), са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава рада. и радне снаге  
                  У сваком појединачном случају 
висина накнаде у виду депозита за 
уклањање бицикле за изнајмљивање 
утврђује се у износу од 1.000,оо дин, са 
урачунатим ПДВ-ом за ангажовање 
техничких средстава рада и радне снаге.  
6. Опрема за продају куваног и печеног 
кукуруза и печеног кестена  
                  У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање опреме 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 и радне 
снаге .  
7. Сликарски штафелаји, сталци и 
опрема за продају у покрету 
                  У сваком појединачном случају 
висина депозита за уклањање сликарских 
штафелаја, сталака и опреме за продају у 
покрету димензија до 0,5м2 утврђује се у 
износу од 1.000,оо дин., са урачунатим 
ПДВ-ом за ангажовање техничких 
средстава и радне снаге .  
 8.Продаја хелијум балона из руке 
                   У сваком појединачном случају 
не утврђује се депозита за продају хелијум 
балона из руке јер не захтева ангажовање 
техничких средстава рада и радне снаге.  
                    За монтажне објекте и опрему 
који се постављају на површини јавне 
намене по основу уговора о закупу или 
решења надлежног органа а који нису 
назначени у овом закључку висина 
депозита утврђује се на начин прописан за 
летње баште.  
 

III. 
                      Накнада за складиштење и 
чување монтажних објеката или опреме 
није садржана у износу депозита и 
фактурише се лицу назначеном у налогу за 
уклањање издатом од стране комуналне 
инспекције, према времену за које су 
складиштени.  

Накнаду за складиштење наплаћује 
ЈП ''Бели Извор'' од лица из претходног 
става пре преузимања складиштених 
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ствари, према Ценовнику тог предузећа за 
ове намене. 

IV.  
                      О спровођењу овог Закључка 
стара се Одељење за финансије и буџет, 
Одељење за планирање и изградњу и 
комунална инспекција Општинске управе 
општине Врњачка Бања.  
 

V. 
                      Овај Закључак ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у ''Сл. листу 
општине Врњачка Бања''.  
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 350-29/11 од 6.4.2011.године  
                                                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                        

      Исплата финансијске подршке породи-
ци породиља без сталног запослења врши-
ће се за породиље која отпочну са кори-
шћењем породиљског одсуства почев од 
01.04.2009.године. 

                                 Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 

 
 
107. 
     Председник општине Врњачка Бања   на 
основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС„ бр.16/02 и 16/05), чл.2.Одлуке о 
финансијској подршци породици породиља 
без сталног запослења („ Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.4/09), Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011. годину 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.15/10) и чл.56. ст.1.тач.7.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10- пречишћен 
текст),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
о утврђивању висине финансијске подршке 

породици  породиља без сталног    
запослења  за 2011.годину 

 
Члан 1. 

          Овим закључком сагласно 
чл.2.Одлуке о финансијској подршци 
породици породиља без сталног запослења 
утврђује се за 2011-у године, висина 
новчаног износа од 2.000 динара месечно, 
на  име финансијске подршке породици 
породиља без сталног запослења, на начин 
и по поступку који је ближе прописан 
наведеном Одлуком. 
            

 

Члан 2. 
         Право на финансијску помоћ у 
назначеном периоду и у назначеном износу 
од 2.000 динара  месечно  оствариваће 
породица породиље без сталног запослења  
са територије Општине Врњачка Бања, и то 
у периоду који је Законом порписан за 
породиљско одсуство и одсутсво са рада 
због неге детета. 
     Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 
за 2011.годину са позиције 472 накнада за 
социјалну заштиту из буџета. 

 
Члан 3. 

       На основу појединачног решења 
надлежне службе Општинске управе 
општине Врњачка Бања  за послове дечије 
заштите која ће утврђивати у сваком 
појединачном случају испуњеност услова 
за остваривање овог права у приоду из чл.1. 
овог закључка на основу поднете 
документације Одељење за финансије и 
буџет општине Врњачка Бања вршиће 
исплату накнаде из чл.1.овог закључка . 
 

Члан 4. 
       Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се од 
01.01.2011.године – 31.12.20101год а 
објављује се у „Сл.листу општине Врњачка 
Бања.“ 
                                         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
     Број: 400-552/11 од 28.3.2011.године 

                                                                    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                               Зоран Сеизовић,с.р. 
____________________________________ 
 
108. 
             Председник општине Врњачка 
Бања   на основу чл.9.ст.4.Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.гласник РС„ бр.16/02 и 16/05), 
чл.2.Одлуке о финансијској подршци 
породици породиља без сталног запослења 
(„ Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.4/09), Одлуке о буџету Општине 
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Врњачка Бања за 2011.годину („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.15/10), и 
чл.56. ст.1.тач.7.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.13/10- пречишћен текст),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
о утврђивању висине финансијске подршке 

породици  са децом    за               
2011.годину 

 
Члан 1. 

          Овим закључком сагласно 
чл.2.Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом утврђује се за 2011-у 
годину, висина новчаног износа од 200 
Еура месечно у  динарској   противв-
редности према средњем курсу НБС у 
моменту исплате за четврто и свако 
следеће живорођено дете и начин исплате, 
која се остварује на начин и под условима  
ближе прописаним наведеном Одлуком.  
            

Члан 2. 
         Финансијска подршка у износуод 200 
Еура месечно у  динарској   противвре-
дности према средњем курсу НБС у 
моменту исплате у периоду из чл.1. овог 
закључка, 2011-е године  исплаћује се 
породици за четврто и свако следеће живо 
рођено дете са датумом рођења од 
08.03.2009.године, па до навршених 15 
година живота. 
          Финансијска средства обезбеђују се у 
буџету општине Врњачка Бања за 
2011.годину са позиције 472 Накнада за 
социјалну заштиту из буџета.  
 

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

Члан 4. 
       Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а примењиваће се 
од 1.1.2011.године – 31.12.2011. године и 

објављује се у  „ Сл.листу општине 
Врњачка Бања.“ 
                                       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 400-543/11 од 28.3.2011.године 

                                                                    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
109. 

Одбор за административно манд-
атна питања и нормативна акта Скупштине 
општине Врњачка Бања на 1.седници 
одржаној 23.3.2011.године, на основу члана 
9. Закона о платама у државним органима и 
јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 
34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 – испр. др. 
закон и 116/08 – др.закони), члана 2. и 5. 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима 
(''Сл.гласник РС'', бр. 44/08 – пречишћен 
текст), члана 41. Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст  
и 1/11),  доноси 

 
ОДЛУКУ  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА  
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 
постављених лица у органима општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.10/09), члан 9. став 1. тачка 2. се 
мења и гласи: 

'' 2. За лица која поставља 
председник општине: 

- 14,80 за помоћнике председника 
општине, 
- 12,05 за буџетског инспектора''. 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
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''Службеном листу општине Врњачка 
Бања''. 

 
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО 

МАНДАТНА ПИТАЊА 
 И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 120-11/11 од 23.3.2011.год. 

 
  ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
          Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
110. 

По сравњењу са изворним текстом 
акта, утврђено је да се у Одлуци о 
изменама и допунама Одлуке о 
Општинској управи општине Врњачка 
Бања објављеној у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', бр. 3/11, поткрала 
техничка грешка, па се даје  
 

ИСПРАВКА 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
Општинској управи општине Врњачка 

Бања 
  

У Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке о Општинској управи општине 
Врњачка Бања бр.020-67/11 од 
18.3.2011.године  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 3/11), поткрала  се 
техничка грешка, па се даје исправка у 
следећем: 
 - у чл.5. ставовима: 1., 2. и 3., уместо 
текста: ''чл.16'', треба да стоји текст: 
''чл.17.'' 
 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И 
НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

_____________________________________ 
 
 
111. 

По сравњењу са изворним текстом 
акта, утврђено је да се у Решењу о 
именовању Општинске изборне комисије 
за избор одборника Скупштине општине 
Врњачка Бања, објављеном у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања'', бр. 3/11, поткрала 
техничка грешка, па се даје  
 

ИСПРАВКА 
Решења о именовању Општинске изборне 
комисије за избор одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

 У Решењу о именовању Општинске 
изборне комисије за избор одборника 
Скупштине општине Врњачка Бања, 
бр.020-66/11 од 18.3.2011.године  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 3/11), 
поткрала  се техничка грешка, па се даје 
исправка у следећем: 
 У наведеном решењу у тачки I. 
подтачки 6. уместо имена: ''Мирјана'', треба 
да стоји име ''Мирослава''. 
 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И 
НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

_____________________________________ 
 
112. 

По сравњењу са изворним текстом 
акта, утврђено је да се у Решењу о 
разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора ''Бане Миленковић'' Ново Село 
објављеном у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања'', бр. 3/11, поткрала техничка грешка, 
па се даје  
 

ИСПРАВКА 
Решења о о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора ''Бане 

Миленковић'' Ново Село 
  

У Решењу о о разрешењу и 
именовању чланова Школског одбора 
''Бане Миленковић'' Ново Село бр.020-66/11 
од 18.3.2011.године  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 3/11), поткрала  се 
техничка грешка, па се даје исправка у 
следећем: 
 У наведеном решењу у тачки I. 
подтачки 2. уместо имена: ''Радица'', треба 
да стоји име ''Радојка''. 
 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И 
НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
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